
F. Starik (Frank con der Mohlen): Klaar – Afscheid van moeder en zoon, Uitgever Nieuw 

Amsterdam, Amsterdam , 2019, ISBN: 9789046824924 ( Hartinfarct, Aftakeling, 

Communicatie, Emoties, Familieverhoudingen, ED) 

Over het boek: 

Moeder woont in het verpleeghuis. Ze vergeet wie ze is, waar ze is, wie haar zoon is. Dan krijgt 

zoon, die voor haar zorgt, een hartinfarct en wordt zelf patiënt. Hij moet stoppen met roken, 

stoppen met drinken. Moeder en zoon, allebei overgeleverd aan de zorg van anderen. Alleen F. 

Starik kon dit boek schrijven, rauw, indringend, onvergetelijk. 

Over de schrijver: 

F.Starik (2018-2019) was schrijver, dichter, performer en beeldend kunstenaar. Hij was de 

vierde stadsdichter van Amsterdam en publiceerde tien dichtbundels. Over zijn moeder schreef 

hij eerder de veelgeprezen roman Moeder doen.  

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/p/klaar/9200000102150576/?Referrer=ADVNLPPcefc3300cdbf9297

0065bba51d010030414&utm_source=30414&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&u

tm_content=pdl#modal_open 

Extra/Recensies:  

F. Starik (pseudoniem van Frank von der Möhlen, 1958-2018, dichter, schrijver, beeldend 
kunstenaar) rookte en dronk zijn hele leven te veel. In 2017 kreeg hij een zwaar hartinfarct. De 

voormalige stadsdichter van Amsterdam beschrijft hoe hij daarmee en met zijn poging gezonder te 
leven probeert om te gaan. Hij denkt aan de dood en hoe hij hoopt te sterven. Tegelijk vertelt hij over 
zijn omgang met zijn demente moeder in verzorgingshuis Westhaven. Daarmee is dit een vervolg op 

zijn boek 'Moeder Doen' (2013)*. Starik overleed zeven maanden na het infarct aan hartstilstand. 
Zijn grote liefde Vrouwkje Tuinman vond daarna deze teksten in zijn pc en bezorgde deze samen met 
Lolies van Grinsven. Dit leidt tot een zeldzaam indringend postuum autobiografisch verhaal, 
geschreven in de zeer verzorgde en toegankelijke taal en stijl die Starik kenmerkt: ongepolijst maar 

buitengewoon beeldend. 
 
Mr. J.J. Groen (bol.com) 

 

Recht of niet, hij doet het, zoals schrijvers nou eenmaal doen. En het levert geestig, eerlijk en 

hartverscheurend proza op. Hij vraagt zich hardop af of hij eigenlijk wel van zijn moeder houdt. 

En veel mensen moeten toch even slikken als hij ervoor uitkomt dat haar dood een opluchting 

zou zijn: ‘Gisteren sprak ik een mevrouw wier moeder maar liefst acht jaar in een verpleeghuis 

zat voor ze eindelijk eens overleed. ‘Zo lang kan ik niet wachten, zeg ik. Acht jaar. Misschien ben 

ik dan zelf al dood, over acht jaar, je weet het niet. Dan ben ik al zowat halverwege de zestig, dan 

had ik al bijna AOW gehad als ze de pensioengrens niet hadden opgetrokken, nu krijg ik nog 

altijd niks. https://www.ncrvgids.nl/recensie-mieke/recensie-mieke-klaar-van-f-starik/ 

https://www.trouw.nl/cultuur/f-starik-het-laatste-interview-met-de-dichter-voor-eenzame-

doden~af32cf6f/ 
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https://www.trouw.nl/cultuur/dichter-frank-starik-1958-2018-mijmerde-over-zijn-naderende-

dood-ik-wil-per-se-niet-ongemerkt-wegglippen~ac28b0ee/  

 

https://www.trouw.nl/cultuur/dichter-frank-starik-1958-2018-mijmerde-over-zijn-naderende-dood-ik-wil-per-se-niet-ongemerkt-wegglippen~ac28b0ee/
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