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Papa Rich 
 
Toen ik werd gevraagd om een stukje te schrijven over de band van mijn vader en mij vond ik het 
meteen erg leuk. Maar ja, waar begin je dan en wat ga je eigenlijk vertellen? 
 
De band tussen vader en dochter is vaak bijzonder. Vaders willen hun dochter beschermen en vinden 
het loslaten van hun dochter toch wel een ding. Ook de band tussen mijn vader en mij is bijzonder. 
 
Als klein meisje wilde ik nooit zoveel van mijn vader weten. Mijn moeder was toen alles. Papa hield van 
een stukje fietsen en nam mij dan ook geregeld mee. Ik vond dit nooit zo leuk en huilde tot ik mijn 
moeder weer zag. Door de jaren heen werd de band met mijn vader beter. Mijn moeder was veel aan 
het werk en papa zorgde altijd voor mij en mijn zusje. We deden veel leuke dingen samen: fietsen in 
het bos, spelletjes en elke zaterdag de tafel versieren voor mama. Toch vond ik mijn vader in de 
puberteit erg streng. Van hem moest ik vaak al om 21:00 uur thuis zijn, terwijl ik graag uit wilde. Mijn 
moeder was daar veel makkelijker in. Nu snap ik wel dat mijn vader mij wilde beschermen en het 
moeilijk vond om mij los te laten.  
 
In deze periode begon ik mijn vader Rich te noemen (afkorting van Richard).  Dit begon als een grapje 
omdat hij nooit luisterde naar ‘papa’. Nu noemt iedereen hem eigenlijk Rich.  
 
Toen mijn ouders rond mijn 17e gingen scheiden werd de band met mijn vader heel sterk. Ik ben bij 
hem blijven wonen en elke avond kwam hij bij me om even te praten. Deze gesprekken hebben mij 
goed geholpen om door deze periode heen te komen en daar ben ik mijn vader dan ook enorm dankbaar 
voor.   
 
In die tijd ben ik, net als mijn vader gaan hardlopen. Eerst vond ik mijn vader gestoord. Een halve of 
hele marathon lopen. Maar stiekem ben ik ook wel een beetje trots dat hij de marathon van New York 
heeft uitgelopen. Door mijn vader ga ik nu ook naar de sportschool.  
 
Sinds maart dit jaar woon ik samen. Dat was erg wennen, je vader die 23 jaar voor je heeft gezorgd, 
is ineens niet meer elke dag aanwezig. Ook wordt papa dit jaar 50 en is druk bezig om zijn feest te 
plannen. Hij wil er een speciaal feest van maken dat niet snel vergeten wordt.  
 
Nu ik terugdenk aan de opvoeding van mijn vader, vind ik het goed hoe hij het heeft gedaan. Hij heeft 
mij veel geleerd zoals, dat je niet alles zomaar krijgt, maar ervoor moet werken. En dat je blij mag 
zijn dat je twee ouders hebt die om je geven, want dat is niet bij iedereen het geval. 
 
Als laatste zou ik mijn vader willen bedanken voor alles wat hij voor me gedaan heeft. Vaak laat ik niet 
merken dat ik iets waardeer, maar doe ik dat diep van binnen wel.  
 
Ik ben er trots op om zijn dochter te mogen zijn! 
 
Sharon Timmerman 
 
 


