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Turks fruit van Jan Wolkers. Jaren later ontdekte ik dat het ook op
een ander niveau een fantastisch boek is. Zo is het ook met de
liefde. Je kunt het samen geweldig hebben om er na een jaar achter
te komen dat je elkaar eigenlijk niets te vertellen hebt. Hester en ik
hebben het nog steeds fijn samen.”

Zomer 2013. Erik krijgt een telefoontje van zijn vader.
Hij heeft longkanker. “Er zat een ding op zijn longen, zo groot als

‘Ik durf nu
te zeggen:
sorry,
maar ik
moet mijn
kinderen
ophalen’

een rijksdaalder.” Hester was zes maanden zwanger toen Erik en zij
“Onderaan de streep ben ik gewoon een kinderlijke man.” Erik

op het bed van zijn vader zaten. Hij ging zo snel achteruit dat ze

Dijkstra lacht. Urenlang kan hij samen met zijn vierjarige dochter

wisten: de geboorte van onze zoon gaat hij niet meer meemaken.

Jackie kastelen tekenen en platen inkleuren. En hij is gek op spel-

Erik moest huilen, daarom vertelde Hester het: dat ze hun zoon

letjes. Afgelopen weekend nog, ging hij met vriendin Hester naar de

naar hem zou vernoemen. Hij ging Theo heten. Erik: “Mijn vader

TonTon Club in Amsterdam. “Daar hebben ze van die arcadespellen,

zei: ‘Moet je eens opletten, Theo’s zijn altijd van die rare lui, in films

je weet wel, waar je een muntje ingooit en dan tegen elkaar kunt

en reclames zijn het de idioten en sukkels die die naam krijgen.’ We

autoracen. Het werd een fantastische avond. Dat vind ik belangrijk,

moesten lachen. Hij vond het heel mooi, hoorde ik later van mijn

dat je samen gein hebt. Ik zou geen relatie kunnen hebben met

moeder.”

iemand die zegt: ‘Ik wil gewoon uit eten.’”
Op zijn borst, rechtsboven, prijkt een joekel van een tattoo. Hester

Na zijn dood heeft Erik een jaar lang niet gelachen.

Forever. Heeft hij laten zetten toen ze een jaar of vijf samen waren.

“Van nature ben ik een optimistische, open en makkelijke man.

“‘Gaat wel ver hè’, zeggen mensen. Ze vinden het overdreven. Ik

Nu lag er een grauwsluier over alles wat ik deed. De hele dag was

vind het juist romantisch. Hester vindt het ook geweldig. Dat is

ik met mijn vader bezig. Als ik in mijn eentje in de auto zat of een

precies wat ik zo leuk vind aan haar, dat ze ook voor dat soort

bepaald liedje hoorde, schoot ik vol. Pa was een geweldige kerel,

dingen gaat.”

zo’n type als Jan Mulder.” Samen konden ze onwijs lachen, en ze

Hester vond hem aanvankelijk maar een rare fluim

kletsten uren over sport, actualiteiten, werk, persoonlijke dingen.

met wapperende linnen broeken, toen ze elkaar elf jaar geleden

over mijn werk. Dan was het na een uitzending: ‘Dat ene item vond

leerden kennen bij RTV Noord-Holland. Ze werkten er beiden als

ik leuk, van dat andere snapte ik niets. Waarom heb je dit en dat

camerajournalist. Trokken steeds meer naar elkaar toe. Kletsten

niet gevraagd?’ Natuurlijk vervloekte ik hem er weleens om, maar

wat, lunchten samen. Erik brandde een cd’tje voor haar, I am a bird

nu mis ik dat. Als ik ergens over twijfel, zou ik hem willen bellen:

now van Antony and the Johnsons, en Hester begon op zijn tas en

pa, wat vind jij ervan?”

agenda te kladden alsof ze nog op de middelbare school zaten – wat
Erik stiekem heel erg leuk vond. En toen kwam dat personeelsfeest

Na de geboorte van Jackie zat Erik binnen twee

en zoenden ze voor het eerst. “We werden lammer en lammer, en

weken in de tattooshop om de naam van zijn dochter op zijn arm

bleven aan het eind van de avond samen over. Het hing zó in de

te laten zetten. Bij Theo stelde hij dat maandenlang uit. “Ik heb

lucht”, zegt Hester. Erik: “Ik weet nog dat Hester zei: ‘Iedereen stinkt

weleens gezegd: waarom hebben we Theo in godsnaam naar mijn

inmiddels, maar jij ruikt nog lekker.’”

vader vernoemd?” Hij noemde zijn zoon ‘ventje’ of ‘jongetje’ – kon

Die avond besefte Erik: ik ben verliefd. Ze is charmant, spontaan en

zijn naam niet over z’n lippen krijgen. Los daarvan maakte hij zich

zegt wat ze denkt. “En ze was op een bepaalde manier een beetje

voortdurend zorgen. De bevalling was een drama geweest. Negen

narrig, dat vond ik leuk.” Die verliefdheid was van een andere

maanden lang was de zwangerschap prima gegaan, en ineens zei

orde dan de eerdere liefdes die hij had gekend. “Het is net als met

Hester: ‘Ik voel hem niet meer.’ In het ziekenhuis bleek zijn hartslag

boeken. Rond mijn tiende, twaalfde jaar las ik met rode oortjes


niet in orde. Erik: “Het was amper drie maanden nadat mijn vader >

“Het was ook prettig sparren met mijn vader. Hij was altijd kritisch
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‘Als ik
ergens over
twijfel, wil
ik hem
nog steeds
bellen: pa,
wat vind jij
ervan?’

ERIK shirt RELIGION

>

KINDEREN kleding privébezit

‘Een beetje
rotzooi en
geschreeuw,
dat hoort
er gewoon
bij hoor’

was overleden.” Drie dagen lang lag Hester in het ziekenhuis, Erik
was voortdurend bij haar. Ze praatten, wachtten. Een slopende tijd.
De weeën werden opgewekt en uiteindelijk eindigde de bevalling
in een spoedkeizersnede. “Maar echt spoed hè. Rennen door de
gangen, Hester werd opengesneden, en toen kwam Theo eruit:
knalblauw. Hij deed niks. Die is dood, dacht ik.” De baby werd
meegenomen. Erik: “Iemand zei dat ik snel een foto moest nemen.
Ik zei: ‘Een foto? Dat kind is goddomme helemaal niet goed.’ Ik
was óp van de zenuwen. Dacht echt: mijn wereld vergaat.” Maar
ze begonnen de baby op te wrijven, en ineens kreeg hij kleur en

heeft een enorme impact. Maar als ik journalisten in Den Haag zie

begon hij te huilen. Nooit eerder was Erik zó opgelucht.

die uren moeten wachten voor anderhalve quote van een minister,

Theo’s start maakte dat Erik zich voortdurend

ben ik opgelucht dat ik daar niet meer tussen hoef te staan.” Voort-

gestrest voelde: gaat het wel goed? Theo huilde ook nachtenlang,

was altijd snel, snel, sneller.”

vermoedelijk vanwege een melkallergie. “Alles ging zo moeizaam.

durend achter mensen aanrennen met je microfoon, de stress. “Het

Steeds was er die zwaarte. Daar heb ik me heel schuldig over

Hij is blij met de programma’s die hij nu maakt. Zoals

gevoeld. Dat jongetje deed zo zijn best, hij verdiende dit niet. Dat ik

Bureau Sport, waarin hij samen met Frank Evenblij mysteries en

me zo veel zorgen maakte en zo verdrietig was.”

mythen in de sportwereld ontrafelt, en Bureau Vooroordeel. “Ik


En toen was er het moment waarop Theo’s naam een

maak programma’s over onderwerpen die mij raken. Ik mag er tijd

warm gevoel opriep. Erik: “Op de crèche heet iedereen Mees, Sem

ik echt trots. Interviewden we een Marokkaanse slager over zijn

of Noah en ineens hoorde ik een leidster Theo zeggen. Zo mooi,

vak. Dat vinden Marokkanen leuk, om eens gewóón in beeld te

dat er tussen al die kinderen één is met een naam uit een andere

komen, met oprechte interesse voor wie ze zijn en wat ze doen. De

tijd. Míjn Theo. De kleinzoon van mijn vader, mijn zoon. Ineens was

Marokkaanse visboer bij mij in de straat, een man met zo’n lange

Theo’s naam niet langer gekoppeld aan verdriet. En nu ben ik zo blij

islamitische baard, kijkt tegenwoordig naar alle programma’s die ik

dat Theo mijn vaders naam heeft.”

maak.”

Erik merkte dat hij uit die poel van verdriet kwam. “Voor het eerst
was het: goh, ik heb vanochtend nog niet aan pa gedacht. Ik begon

Zijn werk kent twee kanten waarmee hij struggelt.

uit te deuken, alles werd weer een beetje leuker. In die tijd begon

“Om te beginnen knaagt altijd de angst: straks heb ik niks meer te

ik met het tv-programma De strijd. Dat had mijn vader geweldig

doen.” Dat heeft deels te maken met de televisiewereld. Altijd zijn er

gevonden, een programma over de geschiedenis van de arbeider.”

101 plannen, en altijd is pas op het laatst duidelijk of een p
 rogramma

Erik vond het een fantastisch project om aan te werken. In de eerste

doorgaat of niet. En dan is er nog zijn eigen onzekerheid. “Ik ben

aflevering tuft hij op z’n brommer door zijn geboortedorp Glaner-

bang dat mensen denken: die man hebben we nu wel gezien.”

brug. Midden in Twente, waar ooit de textielindustrie bloeide. “Mijn

Gelukkig vindt hij ook andere dingen leuk, schrijven bijvoorbeeld.

vader kon goed leren, maar moest op zijn veertiende aan het werk

Tijdens het werken aan zijn boek Hoe sterk is de eenzame s chaatser

in de textielfabriek. Nu begrijp ik waarom hij mij zo achter de broek

genoot hij ervan in zijn eentje te werken. Lekker puzzelen met

zat om mijn studie af te maken. Ik kreeg mee dat het je plicht is het

teksten, niks overleggen met anderen. Alleen, en dat is struggle

beste te maken van wat je doet. Die ambitie heb ik nu ook bij mijn

nummer twee: hij heeft het soms zo druk dat thuis in de knel komt.

eigen kinderen. Twee keer iets proberen en dan huilen omdat het je

Het is moeilijk werk en gezin te combineren.

niet lukt je sokken aan te trekken? Kom op, nog een keer proberen.”

Dieptepunt was twee jaar geleden. Hij reisde voor zijn werk naar

De Jakhalzen, waarmee hij bekend werd, mist hij niet. “Alleen dit: er

Brazilië, Marokko, Amerika. Toen dreigde dat hij óók nog de Tour

kijken elke dag anderhalf miljoen mensen naar DWDD, dus je werk

de France zou presenteren voor RTL, trok Hester aan de rem. “Als >

en aandacht in steken, er zit diepgang in. Op Bureau Marokko was
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‘Hester geeft
gelukkig
stevig
tegengas.
En ze kan
ook zo lekker
narrig zijn’

de krant lezen als hij met de kinderen is, in tegenstelling tot Hester.
“Ik hoor het niet eens. Een beetje rotzooi en geschreeuw, dat hoort
er gewoon bij hoor.”
Hoewel Erik niks leuker vindt dan kleren kopen voor zijn dochter,
kleedt hij Jackie niet meer aan. “Dat wil ze niet meer. We hadden
’s morgens verschrikkelijke ruzies over trutdingen. Dan trekt ze maar
rare joggingbroeken aan of een krankzinnige combinatie.” Een tijdlang droeg Jackie een onderbroek op haar hoofd. “Ze noemde zichzelf brommermeisje. Die onderbroek was haar helm. Als we dan de
straat op gingen, zei ik: ‘Je hebt wél een onderbroek op je kop’. Maar

je dat doet, word ik gek. Dit wil ik niet meer”, zei ze. Erik: “Eerlijk

zij vond het mooi. En wat voor argumenten heb je dan hè?”

gezegd ik ook niet. Voor die Tour zou ik zo vier weken weg zijn,
dat is te lang. De eerste keer dat Jackie kroop, was ik ook in het

Volgens Hester is het leven met Erik nogal t urbulent.

buitenland. Het had iets treurigs dat ik dat zag op een filmpje op

Ze kunnen verschrikkelijke ruzies hebben. Niet zo gek, ze hebben

mijn mobiel.”

pittige jaren achter de rug. Erik kwam om in het werk, Hester had

Voor Jackie en Theo tekent Erik een kalender als hij op reis gaat.

een tijdje geen of geen leuk werk. Daar voelde ze zich rottig over.

“Voor de Tour was het een kalender met bergen en wielrenners,

“Dan ga je zeiken dat je vindt dat de ander te weinig doet.”

voor Marokko een woestijnlandschap. Als op alle dagen een sticker

Erik: “Ik wás ook veel weg. En ik was geneigd mijn eigen agenda

is geplakt, komt papa weer thuis. Dat werkt goed. We kunnen er

heilig te vinden. Daar hebben we strijd over gehad. Dat is ook de

ook over kletsen door de telefoon: ‘Heb je vandaag al een sticker

reden waarom Hester en ik zo’n goede match zijn: ze geeft stevig

geplakt? Hoeveel nachtjes nog?’”

tegengas. Dat is maar goed ook, anders zou alles om mij draaien,

Uit Marokko nam hij ‘zo’n illegaal Arjen Robben-

en daar word ik geen leukere man van.” Hester heeft inmiddels

shirt’ mee voor Theo en een kitscherig Barbie-rugzakje voor Jackie.

de agenda’s: wie doet wat die week en wanneer hebben we oppas

“Ik had al het gevoel dat ik er niet genoeg was voor de kinderen,

nodig?

maar dat ik echt té veel weg was, merkte ik toen ik na een gewone

En wat betreft die ruzies: dat komt door hun karakters, zegt Erik.

werkdag thuiskwam en Jackie vroeg: ‘Heb je een cadeautje mee

“We zijn allebei emotioneel. Hebben het hart op de tong. We t rekken

genomen?’”

niet aan de handrem. Niet bij ruzies, maar gelukkig ook niet in de

Eindelijk lukt het hem vaker nee te zeggen tegen werk. “Of gewoon:

liefde. Daarin zijn we ook ongeremd.” 

weer fijn werk als radiomaker, dus nu trekken ze elke zondagavond

‘Ik moet nu mijn kinderen ophalen.’ Dat durfde ik heel lang niet. Ik
heb van thuis meegekregen dat je ambitieus moet zijn. Vier dagen

Erik doet veel met Jackie en Theo, vertelt Hester. “Nu is hij druk met

Erik in het kort

de moestuintjes. ’s Morgens roept hij Jackie: ‘Kijk, er zijn er al acht

WIE Erik Dijkstra (39)

opgekomen.’ Of: ‘Hé Jackie, we moeten onze tuin water geven.’ Erik

STUDEERDE geschiedenis, postdoctorale opleiding radio- en tv-journalistiek

werken, dat doe je niet. Tegelijkertijd: ik vind het ook belangrijk om
het leuk te hebben samen, om als gezin een hechte club te vormen.”

is een onwijs leuke vader. Hij snapt wat kinderen denken en leuk

WERD bekend als een van de Jakhalzen van De wereld draait door

vinden. Hij neemt ze serieus.”

SCHREEF Hoe sterk is de eenzame schaatser, een boek over Hans van Helden

Tegenwoordig is Erik vaak maandag thuis met de kinderen. Gaat

PRESENTEERDE de tv-serie De strijd, over de geschiedenis van de arbeider

hij met Theo naar Artis voordat ze Jackie uit school halen. Staan ze

MAAKT de tv-programma’s Bureau Sport, Bureau Vooroordeel, Bureau

een kwartier naar de vissen te turen. En net als veel andere vaders

Marokko en een documentaire over FC Twente

zit ook hij ‘niet zo bovenop’ de opvoeding. Als Theo en Jackie

WOONT SAMEN met radiomaker Hester van Dijk (43)

r uziemaken, laat hij het ze lekker zelf uitzoeken. Hij kan ook prima

VADER van Jackie (4) en Theo (2)
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