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Leven met een gouden boekjeLeven
TIJD VAN LEVEN

Tijd van Leven be-
schrijft het gepas-
seerde bestaan
van mensen met
een bijzonder ver-
haal. Vandaag An-
ky Principaal
(1953-2016) uit Em-
men.

MARIEKE KWAK

Een uitvaart in een theater?
Het is niet alledaags, maar
dat was Anky Principaal ook
allerminst. De Dagblad van

het Noorden Zaal van het pas ge-
opende Atlas Theater barstte 27 ok-
tober bijkans uit zijn voegen. Zo’n
driehonderd bezoekers waren geko-
men om Anky, oud-medewerker
van het Centrum Beeldende Kunst,
de laatste eer te bewijzen. En om na
afloop in de foyer, met uitzicht op
Wildlands en de gezinnen die daar
wandelden, weer vol met het leven
te worden geconfronteerd. Dat was
het idee en dat paste bij Anky. Kijk
naar de mensen, naar de kinderen.
Kijk naar het leven! En sta stil bij het
goeds dat het biedt.

Om dat levensmotto vast te hou-
den, had Anky haar eigen hulpmid-
del: een gouden boekje, niet fysiek,
maar in haar hoofd. ,,Het was haar
manier om het geluk te vangen’’,
zegt dochter Nienke. ,,Aan het eind
van een mooie of bijzondere dag zei
mama vaak tegen ons: ‘Dit was een
dag voor het gouden boekje’. Dat
gouden boekje zit ook in míjn hoofd.
En in dat van heel veel mensen die
haar kenden.’’

Boeken speelden een belangrijke
rol in het leven van Anky, die met
haar zes jaar jongere broer Antko op-
groeide in een arbeidersgezin in het

Groningse Woldendorp. Ze had een
groot plichtsbesef, was een harde
werker en hield enorm van lezen. Ze
kon goed leren, maar arbeiderskin-
deren gingen meestal niet naar de
hbs. De mulo was ‘mooi zat’, zo was
het idee in die tijd en in dat milieu.

Na de mulo deed ze de havo en be-
landde daarna, door aanmoediging
van een docent, op de lerarenoplei-
ding Nederlands in Groningen. Gre-
tig absorbeerde ze de kennis van die
studie en meer. De academische we-
reld was een nieuwe wereld voor An-
ky en het duurde enige tijd voordat
ze zich er thuis voelde. Dat kwam
niet in de laatste plaats door het taal-

verschil. Anky sprak in de stad keu-
rig Nederlands, maar in haar ouder-
lijk huis was het Groningse dialect
de voertaal. Ze hield weliswaar van
de Nederlandse taal, maar ook van
dat dialect en ‘heur slichte laand’
(haar vlakke land, red.). Ze verzucht-
te wel eens in plat-Gronings dat ze
pijn in haar kaken kreeg van het Ne-
derlands praten. Vriendjes van haar
kinderen die haar later in het Gro-
nings hoorden bellen, vroegen wel
eens of ze geheimtaal sprak.

Al tijdens de introductieweek
leerde ze Cor Smit kennen, een vier-
dejaars student wis- en natuurkun-
de, die haar KEI-groepje begeleidde.

‘Zij zag hoe dingen
beter en mooier
konden en kon dat
ook realiseren’

Het klikte tussen de twee en die ene
week groeide uit tot 45 jaren. ,,We
hadden veel raakvlakken, ondanks
onze totaal verschillende studies’’,
vertelt Cor. ,,We waren graag bij el-
kaar. We voerden mooie gesprekken
over literatuur en het leven. Mijn
ouders waren beiden net overleden,
maar ondanks dat konden Anky en
ik samen lachen.’’ Al na een jaar gin-
gen ze samenwonen, eigenlijk om-
dat Cor uit zijn kamer moest. Aan de
Riouwstraat ontvingen ze graag
vrienden en speelden ze tot diep in
de nacht Mahjong.

Haar MO-B maakte Anky niet af,
wat ze altijd jammer is blijven vin-
den. Maar het fundament voor haar
onvermoeibaar nieuwsgierige le-
venshouding was gelegd. Voor Anky
was er altijd, overal en van iedereen
iets te leren. Zo volgde ze colleges
Nedersaksisch, uit interesse voor
haar roots, en een cursus oud-
schrift. Ze was zich ondertussen
gaan verdiepen in genealogie, om
uit te zoeken waar haar achternaam
Principaal vandaan kwam. Snuffe-
len in de oude archieven, tussen de
boeken, dat lag haar.

Via Winsum, waar Nienke en Jan
werden geboren, verhuisde het ge-
zin naar Emmen. Cor had daar een
baan gekregen als docent. Anky
vond het belangrijk dat haar kinde-
ren zich konden ontplooien in de
volle breedte. In feite wilde ze hen de
bagage geven die voor haarzelf zo-
veel betekende. Nienke: ,,We gingen
ieder jaar naar Amsterdam, ze zorg-
de ervoor dat er een piano in huis
kwam en nam ons mee naar het
theater en musea. Ook stimuleerde
ze ons om gymnasium te doen. Ze
zei vaak dat ze altijd heeft gepro-

beerd om goed naar ons te kijken en
aan te reiken wat wij nodig hadden.
Dat deed ze heel liefdevol en warm.’’
Zoon Jan: ,,Ze was altijd vol interes-
se. En ze vond dat wij naar ons kun-
nen moesten presteren. Zo was ze
van mening dat ik geen zes moest
halen als het ook een acht zou kun-
nen zijn.’’

Omdat ze meer wilde dan een
moederrol, begon ze met een cursus
boekbinden en werd ze vrijwilliger
bij het Centrum Beeldende Kunst.
Daar viel al snel op dat ze meer in
haar mars had en ze kreeg er een be-
taalde baan als medewerker educa-
tie. ,,Zij wist mensen te enthousias-
meren voor kunst’’, vertelt collega
en beste vriendin Suze van der Ster.
,,Ze organiseerde workshops voor
basisscholen, kunstontmoetingsda-
gen voor middelbare scholen en de
eerste kunstroute. En ze kwam met
allerlei praktische verbeteringen
voor de manier waarop wij werkten.
Dat kon zij heel goed, puur door te
observeren. Zij zag hoe dingen beter
en mooier konden. Zij zag hoe het
kon worden en kon dat ook realise-
ren.’’

Ook het vakantiehuis op Terschel-
ling werd door Anky’s inzicht en
handigheid een fijne uitvalsbasis
voor het gezin. Zelfs in de laatste we-
ken van haar leven schetste ze nog
de verbouwplannen voor hun gelief-
de huisje Topaas. Dat zij ze niet zou
kunnen uitvoeren en het resultaat
niet meer zou zien, wist ze.

In 2013 was Anky, ondertussen
oma geworden van Anna, Sofie en
Sil, namelijk ziek geworden. In 1989
had ze al eens kanker gehad, maar
deze keer bleek de ziekte niet te ge-
nezen. Ze overleed in oktober vorig
jaar. In de dagen erna vonden de kin-
deren in haar werkkamer een door
haarzelf gebonden, onbeschreven
boek. Het kreeg een plekje op de uit-
vaart en circuleert nog steeds onder
familie en vrienden, die er hun per-
soonlijke herinneringen aan toever-
trouwen. Als een soort gouden boek-
je, deze keer ook tastbaar.

Anky Principaal


