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Arma Fokkema is een Bergschenhoekse die onlangs haar vierde
boek heeft geschreven met Yvonne
van der Kaaij van het Biografiebureau Scribenda uit Bleiswijk.
De aanleiding voor het vierde boek
is dat Arma ‘gedenkt’ dat ze vijftig
jaar invalide is ofwel rolstoelgebonden. Op 9 juni 1971 werd ze als
meisje van twaalf jaar tussen
Monster en Den Haag geschept
door een auto, formeel omdat ze
onvoorzichtig was met oversteken
en feitelijk omdat de chauffeur had
gedronken en veel te hard reed. In
plaats van naar het VWO – waarvoor ze net was getest via een
Citotoets die op een IQ van
minimaal 130 wees – belandde ze
met een ernstige hersenkneuzing in
het ziekenhuis en moest ze daarna
twee jaar revalideren in het Zeehospitium in Kijkduin. Het blijvende
gevolg van de hersenkneuzing was
dat Arma niet meer kon lopen.
Staan gaat met grote moeite en niet
zonder steun. Arma is nooit
verzuurd en bij de pakken gaan
neerzitten. Ze heeft zich altijd
gericht op wat ze nog wel kon.
Creatief denken en doen bijvoorbeeld. Genieten van de zonopkomst
en de zonsondergang. Eenvoudige
dingen die haar gelukkig maken. Via
een huwelijksbureau vond ze een
man, de voormalige Fries Ytzen
Fokkema die als baby al met zijn
ouders naar de Randstad verkaste.
In de persoon van Ytzen heeft Arma
een geweldige levensgezel die er
overheen stapte dat Arma iedere
dag verzorging nodig heeft die
wordt verricht door de mensen van
de thuiszorg van Laurens.
Arma ziet zichzelf niet als patiënt of
cliënt maar eerder als klant. Eigenlijk
is dat woord ook niet van toepassing. Eigenlijk is ze ook ‘medewerker’ en ‘collega’ van de thuiszorgmedewerkers. Je doet het immers
steeds samen. Althans zo ziet ze het
zelf. De geboren Westlandse
‘herdenkt’ met het vierde boek dat
ze vijftig jaar gezond invalide is en
viert tegelijk vijf jaar samenwerking
met Yvonne van der Kaaij die haar
sinds 2016 begeleidt bij het schrijven
en uitgeven. De eerste drie boeken
zijn: Vrijheidsbeeld, Schetsboek en
Je leven op z’n kop. Trots laat Arma
het eerste exemplaar van haar
nieuwste boek zien. Op de voorkant
prijkt een gouden rolstoel. Dat is
een hele ironische knipoog naar ‘de
beperking’ waarmee de 62-jarige
Arma al vijftig jaar goed mee leeft.
“Ik heb ook best wel een lastige

periode gehad waarin ik echt niet
goed in mijn vel zat. Een jaar of tien
terug was dat. Ik denk achteraf dat
dit vooral met de overgang te
maken had. Op dit moment ben ik
gezond en happy. Ik kan binnen en
buiten goed mijn ei kwijt. We
hebben een prachtige woning met
alle voorzieningen gelijkvloers en
met mijn elektrische rolstoel ga ik er
veel op uit.”
Waar kom je oorspronkelijk
vandaan Arma? Wat zijn je roots?
Ik ben geboren en getogen in het
Westland, in Monster. Mijn vader
was Arend van der Kruk en mijn
moeder heette Maartje van Berkel
uit De Lier. Mijn vader heeft gewerkt
als baas/knecht in de tuinbouw. Zijn
eerste werkgever was vaak weg,
zodat mijn vader de zaken in de tuin
alleen regelde. Hij werkte altijd hard
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en schrijven. Echt geweldige
ontdekkingen waren dat. Ik had
grote plannen en dromen. Wilde
studeren. Van alles speelde er door
mijn hoofd: dominee worden leek
me mooi of advocaat. Of stewardess. Dat viel allemaal in duigen
door dat ongeluk dat nota bene
precies gebeurde toen we een kijkje
zouden gaan nemen op het Groen
van Prinsterer College in Den Haag.
Ik dacht nog bijtijds te kunnen
oversteken maar werd toen dus
geschept door die auto.
Ben je niet altijd boos gebleven op
die automobilist?
Gelukkig niet. Dat heeft ook geen
zin. Het is nou eenmaal gebeurd en
het was niet terug te draaien. Ik
kwam in een totaal andere levenssituatie terecht waar ik mee moest
leren leven. Ben blij dat ik niet

ouder zou worden dan dertig.
Intussen ben ik de zestig voorbij.
Ik voel me goed en vind het
leven nog heel mooi.
Dus je geniet volop van het
schrijven?
Ja. Ik vind het heerlijk om te
doen. Heel snel gaat het niet.
Mijn ene hand – de linker
– werkt niet mee, dus ik moet
met één hand schrijven. Soms
schrijf ik eerst met pen en werk
ik het daarna op de computer
uit. Soms tik ik het meteen in.
Spelen met taal vind ik leuk. Dan
schrijf ik bijvoorbeeld dat ik in en
in gelukkig ben en dat ik me in
en in valide voel. Hiermee
bedoel ik dat ik anders valide
ben.
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Arma Fokkema-Van der Kruk
Woonplaats: Bergschenhoek
Leeftijd: 62
Getrouwd met: Ytzen Fokkema
Bijzonderheid: kwam op haar
twaalfde na een ongeluk in een
rolstoel terecht

Kun je door jouw eigen situatie
Arma gekomen?
Mijn moeder vond het te dol om mij
Arendje te noemen. Zo heette een
van mijn oma’s. De andere oma
heette Maria. En zo zijn ze dus bij
Arma uit gekomen. Prima oplossing.
Heb je je positieve instelling van je
vader of je moeder?
Dat weet ik eigenlijk niet. Mijn vader
was een heel lieve en zorgzame
man maar wel zwartkijkerig. Hij was
ook altijd bang dat de Russen
zouden komen of de Chinezen. Was
ook bang voor de overgang naar de
nieuwe eeuw die hij net niet heeft
gehaald. Op 31 december 1999 is hij
overleden. Ik was bij hem net vóór
zijn sterven in het ziekenhuis. Hij
had veel pijn en wilde gewoon niet
meer. Hij zei ook: in de hemel, daar
zal ik zingen. Heel lang was hij lid
van het Westlands Mannenkoor. Hij
heeft het leven kunnen loslaten
nadat ik bij hem was geweest. Toen
ik thuis kwam na het bezoek, belde
mijn moeder dat ze met spoed naar
het ziekenhuis moest. Toen ze daar
aankwam, was pa al overleden.

Arma toont trots haar nieuwste boek.

om ons te kunnen laten studeren.
We waren thuis met drie kinderen.
Ik ben de jongste en heb nog twee
oudere broers.
Wat was je voor een meisje in je
jeugd?
Ik was fysiek niet heel vlot. Aan gym
had ik bijvoorbeeld een hekel. Wel
was ik op school ontzettend
leergierig. Ik weet nog dat ik het
prachtig vond om in de eerste klas
van de lagere school te leren lezen

De Bergschenhoekse kreeg vijftig jaar geleden een ongeluk waardoor
ze niet meer kon lopen.

verbitterd en verzuurd ben geraakt.
Mijn grote geloof heeft daar ook wel
bij geholpen.
Heb je het geloof van huis uit mee
gekregen?
Ja, het principe wel. Wij waren thuis
standaard protestants. Ytzen en ik
zijn later overgestapt naar de
Evangelische Gemeente De
Driehoek die in de Blesewicschool
in Bleiswijk iedere zondag diensten
houdt. Het is daar een blijmoedige
beleving van het geloof, zonder dat
we de hele tijd hallelujah roepen.
Op een zeker moment ben je gaan
schrijven en niet meer opgehouden. Hoe liep dat?
Ik ben begonnen met het schrijven
van gedichten. Christelijke gedichten vooral. Nadat ik Yvonne
ontmoette, ben ik steeds meer
biografisch gaan schrijven. Ik schrijf
als het ware fictief over mijn eigen
leven. Ik probeer met een beetje
humor en ironie over mijzelf en mijn
leven te schrijven. Het is ook een
manier om mijn hersenen te trainen
en soepel te houden. Ytzen en ik
maken regelmatig kruiswoordpuzzels. In het revalidatiecentrum
zeiden ze destijds dat ik niet veel

alles rondom corona ook beter
relativeren?
Ik denk het wel ja. Veel mensen
voelden zich tijdens de pandemie
heel beperkt. Ze vonden het ook
ontzettend lang duren. Wel een heel
jaar. Nou, als je zoals ik vijftig jaar
invalide bent dan is een jaar
helemaal niets.
Hoe bevalt het wonen in Bergschenhoek?
Het is hier prima. We wonen hier
sinds 1993. Het huis is prachtig en
met de woonomgeving is niks mis.
Voordat we hierheen verhuisden,
woonden we in Zoetermeer.
Hoe ben je aan die mooie naam

Dit boek is er nu bijna. Ben je al
met het volgende bezig?
Zeker. Mijn volgende boek gaat over
hoe ik de coronatijd heb beleefd. Ik
blijf schrijven, met Yvonne als vaste
coach. We kunnen het heel goed
vinden met elkaar. Wat ik vooral van
haar geleerd heb is: structuur
aanbrengen in de opbouw van een
tekst.
Wie het nieuwste boek van Arma,
Mijn Geluk bij Mijn Ongeluk’ wil
kopen, kan dat doen door haar een
mail te sturen: armafokkema@
casema.nl. Het zal echter ook in
boekhandels in de buurt te koop
zijn of via het ISBN-nummer te
bestellen zijn. Verdere gegevens
waaronder de prijs volgen snel!

Blik op Dorpsgenoten
In Blik op Dorpsgenoten gaan wij het gesprek aan met bekende,
maar zeker ook onbekende dorpsgenoten. Jong en oud komen
voorbij in deze rubriek.
Uiteraard heeft de redactie van Hart van Lansingerland een
onuitputtelijke bron van dorpsgenoten, maar wij vinden het juist
wenselijk als inwoners zelf met ideeën komen. Met wie moeten wij
eens een kop koffie gaan drinken en een mooi portret maken?
Mail naar redactie@hvh-telstar.nl

