
 
Marian Hulshof overhandigt het eerste exemplaar van het boek ‘Ik wil meepraten’ aan haar 96-jarige moeder Dora.  
Foto: Theo Huijskes  
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Boekpresentatie in het bijzijn van 96-jarige moeder 
Door Theo Huijskes 

Wens van Marian Hulshof gaat in 
vervulling 
BELTRUM - In de ‘Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk’ in Beltrum ging afgelopen 
zaterdagmiddag een grote wens van Marian Hulshof in vervulling. De officiële presentatie van 
een haar boek, waarin haar moeder, Dora Hulshof-Nahuis, centraal staat. Dankzij de 
inspanningen van de schrijfster en de medewerking van velen kon het boek ten doop worden 
gehouden. Extra kleur en glans kreeg het gebeuren doordat Marians moeder (96 jaar) het 
evenement meemaakte. Het boek ‘Ik wil meepraten’ - Het leven van een onverzettelijk meisje 
uit Avest - dekt daardoor volledig de lading.  
Marian Hulshof, geboren in Zeddam en thans woonachtig in Friesland, werkend in een atelier 
in Leeuwarden, begon circa tien jaar geleden de verhalen van haar moeder op te schrijven. Een 
uitdagende missie met daarin centraal een vrouw die in 1926 werd geboren op een boerderij in 
het Achterhoekse Avest, een buurtschap bij Beltrum. Het boerenleven is haar niet vreemd, want 
haar beide ouders stammen uit een geslacht dat reeds eeuwen in Avest woont en werkt. Dora 



is geboren en opgegroeid in een gezin van tien kinderen, waarvan zij de zesde is. Het gezin dat 
Dora samen met echtgenoot Bernard Hulshof, overleden in 2003, heeft gesticht, bestaat uit vijf 
kinderen, waarvan Marian de oudste is. 
Niet alleen vanwege de respectabele leeftijd van 96 jaar, maar ook door verhuizingen naar 
Zeddam, Zevenaar en laatstelijk Arnhem, heeft Dora een rijke geschiedenis. Deze is nu door 
dochter Marian in boekvorm vastgelegd. De schrijfster zelf over de hoofdpersoon: “Hoe ouder 
mijn moeder wordt, des te opener; ze laat meer haar emoties blijken, en vertelt verhalen die ze 
vroeger voor zich hield.” 
Dat de boekpresentatie van de in 1951 geboren kunstenaar en Neerlandicus Marian Hulshof in 
kerkdorp Beltrum met open armen wordt ontvangen, bewijst wel de goede opkomst bij de 
presentatie van het familieverhaal ‘Ik wil meepraten’. Ook beide hoogbejaarde tantes Agnes en 
Trees zijn aanwezig.  
Na een inleiding van Hans de Beukelaer van Uitgeverij Fagus, die zijn bewondering voor de 
schrijfster niet onder stoelen of banken steekt, is het Marian Hulshof, die het traject schetst dat 
tot dit mooie eindresultaat leidt. “De reden dat ik deze locatie voor de boekpresentatie heb 
gekozen is de symbolische betekenis van deze kerk. Tot haar 24e levensjaar heeft mijn moeder 
hier alle sacramenten ontvangen die toegankelijk zijn voor een vrouw: het doopsel, de 
eucharistie, de biecht, het vormsel en het huwelijk. Nu is mijn moeders leeftijd vier maal 24.” 
Gevraagd naar de belangrijkste drijfveer, komt Marian andermaal terug bij haar moeder. “Ik 
ben iemand, die veel vragen stelt. Noem het belangstelling, nieuwsgierigheid mag ook. Maar 
dan heb ik een moeder, die vol interessante verhalen zit. Bij verhalen waar mijn moeder 
emoties laat blijken, voel ik dat we een belangrijk onderwerp bij de kop hebben. Dit vormde de 
drive om een zoektocht te starten, die resulteerde in dit boek, waar ik blij mee ben”, stelt 
Marian Hulshof, die onder luid applaus van de aanwezigen het eerste exemplaar van het boek 
overhandigt aan haar moeder. 
Het boek kan worden besteld door 27 euro over te maken op NL12 ASNB 0782 3779 20 
t.n.v. MJB Hulshof o.v.v. postadres en e-mailadres.  
Ook in boekhandel Meneer Kees in Lichtenvoorde is het boek verkrijgbaar.  


