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Bijlage I.  Getuigschriften, rapporten en diploma’s. 
 
 
1. Op vrijdag, 31 maart 1944 ontving ik een getuigschrift van het hoofd der School met den Bijbel 

waarin verklaard wordt dat ik van 1 april 1936 tot 31 maart 1944 die school bezocht heb en dat 
ik mij gedurende die tijd heel goed heb gedragen, zeer goede vorderingen heb gemaakt en alle 
acht leerjaren heb doorlopen. Hoe kan zo ’n schoolfrik zoiets getuigen? Wij hadden een hekel 
aan elkaar. Hij kon totaal niet omgaan met mijn handicap en ik reageerde daarop als een 
goedgekeurde geplaatste biels, een dwarsligger tot het einde. 

 
2. Zaterdag, 4 augustus 1945 ontving ik een diploma voor het met goed gevolg volbrengen van de 

3e Prins Bernhard Mars over een afstand van 10 kilometer, was getekend namens het Bestuur 
der Christelijke Wandelvereniging ‘Prins Bernhard’ J. van ’t Pad en H. Morelissen. (Ik reed wel 
op mijn fiets, een eenpedaler, maar dat mag de pet niet drukken.) 

 
3. Zaterdag, 1 september 1945 ontving ik een diploma voor de vrijheidsmarsch te Schoonhoven, 

10 K.M., was getekend namens de Schoonhovensche Wandelsport-Vereeniging ‘De Globe 
Trotters’ J.W.F. van Os van den Abeelen. (Ik fietste maar dat hinderde mij niet en het 
veroorzaakte ook geen moeilijkheden.) 

 
4. Vrijdag, 10 mei 1946 werd ik op de Borweg 3 in Den Haag door het Psychologisch Bureau 

onder leiding van Dr. G.Ubbink onderzocht. Vrijdag, 17 mei 1946 stuurde dat bureau aan mijn 
ouders een rapport over dat onderzoek. De inhoud daarvan luidt: Izaäk heeft een goed en 
betrouwbaar karakter. Hij is kalm en evenwichtig al ziet het er bij hem van binnen wel eens 
minder rustig uit dan het van buiten lijkt. Hij twijfelt wel eens aan zijn eigen capaciteiten en 
waarden en moet er dan tegen strijden zich niet te laten ontmoedigen door een tegenslag of de 
speciale toestand waarin hij door zijn ziekte gekomen is. Hij heeft behoefte aan waardering en 
levert de beste prestaties als hij merkt dat anderen daar prijs op stellen. Hij wil laten zien dat hij 
ondanks zijn gebrek toch een volwaardig lid van de maatschappij kan zijn en heeft ook het 
volste recht om dit te denken, want hij is iemand met een zeer behoorlijk verstand, waardoor hij 
op den duur een goede werkkracht zal kunnen worden, mede dank zij een groot plichtsbesef en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is gewillig en bereid de opdrachten van anderen naar beste 
weten uit te voeren. Hij geeft zich rekenschap van wat hij doet en controleert achteraf zijn werk 
nog eens, om te kijken of hij niets over het hoofd gezien heeft. Hij stelt zich niet zo 
gemakkelijk op iets nieuws in, maar heeft graag steun aan iets wat hij al eerder geleerd heeft. 
Zijn tempo lijkt niet erg vlug, maar omdat hij constant doorwerkt en bovendien steeds beter op 
dreef komt naarmate hij langer met iets bezig is, is de gemiddelde snelheid van wat hij presteert 
toch eerder aan de hoge dan aan de lage kant. Hij pakt een opgave met wilskracht aan, als hij er 
tegen op ziet is hij wel geëmotioneerd, en wat gespannen maar hij beheerst zijn gevoelens 
zonder verbetenheid, daarom is hij een prettig iemand om mee samen te werken, hij maakt niet 
meer woorden vuil dan nodig is en is toch vriendelijk en zakelijk tegenover anderen. Zijn 
verstandelijke aanleg is goed genoeg om hem in staat te stellen het M.U.L.O.-diploma te halen, 
nodig is het echter niet voor het doel dat hij zich stelt, het beste kan hij successievelijk 
verschillende boekhouddiploma’s halen. Vooral voor de rekenkundige en wiskundige vakken 
heeft hij een goede aanleg, hij is nauwkeurig, heeft een helder waarnemingsvermogen en een 
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goed vormgevoel. Ook de taalbeheersing is ruim voldoende voor het voeren van de nodige 
handelscorrespondentie. Wij raden hem dus aan op den ingeslagen weg door te gaan en les te 
nemen in boekhouden en later eventueel handelscorrespondentie. Vooral wanneer Izaäk op den 
duur nog wat meer zelfvertrouwen zal hebben gekregen kan hij het, na voortgezette studie tot 
volwaardig kantoorwerk in staat zijn. Als hij zich de nodige werkzaamheden verworven heeft 
kan hij het ondanks zijn gebrek tot een goede positie op kantoor brengen en moet zich dan ook 
niet laten achteruit zetten bij anderen. 

 
5. Tot zover dat rapport, nu enkele opmerkingen daar over: 1e het is inderdaad het. (dus dat het 

werd doorgestreept) 2e Ik weet niet meer wanneer ik kennis kon nemen van dit rapport. 3e Ik 
herkende mij aanvankelijk niet in ‘Dat ik mij niet zo gemakkelijk op iets nieuws instel.’ ik ben 
namelijk altijd in iets nieuws geïnteresseerd, maar oud en versleten zijnde heb ik er langer over 
nagedacht, conservatisme kan mij wel eens aangerekend worden. Er werd geschreven: ‘het doel 
dat hij zich stelt’ daar geloof ik niks van, je had maar te doen wat werd opgedragen en eigen 
doelen bestonden niet, ja wel illusies, dromerijen, maar die waren echt duidelijk anders. 4e In 
het kader van de Mammoetwet is de Muloschool als schooltype in 1968 vervangen door de 
mavo, hoewel beide schooltypen een andere achtergrond hebben. Het oude systeem was sterk 
stand gericht; de ULO voor de "Kleine Luyden en kleine middenstand", de HBS voor de 
"hogere" burgers en het gymnasium voor de academische elite. Dit is uiteraard een versimpelde 
voorstelling van zaken maar ik zou niet hoger geklasseerd mogen worden dan een ulo-(sionist)! 

 
6. Op dinsdag 16 en woensdag 17 december 1947 legde ik het praktijk-examen boekhouden af, 

onder examennummer 040020. De puntenlijst vermeldt: Boekhouden 8 (goed), Handelsrekenen 
8 (goed) en Handels-en Wetskennis en Statistiek 6 (voldoende). Uitslag: geslaagd. 31 januari 
1948 kreeg ik het vakdiploma van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. 

 
7. Op dinsdag 13 en woensdag 14 december 1949 legde ik het praktijk-examen Moderne 

Bedrijfsadministratie af, onder examennummer M.40063. De puntenlijst vermeldt: 
Bedrijfseconomie 8 (goed), Bedrijfsadministratie 8 (goed), Bedrijfsstatistiek 6 (voldoende) en 
Belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving 6 (voldoende). Uitslag: geslaagd. 31 
januari 1950 kreeg ik het vakdiploma van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. 

 
8. Op dinsdag 10 juli 1956 werd ik toegelaten tot het Nederlands College van 

Belastingconsulenten en verkreeg op grond van getoonde vakbekwaamheid een diploma. 
 
9. Op dinsdag 10 juli 1956 werd ik toegelaten tot de Nationale Associatie van Accountants en 

verkreeg op grond van getoonde vakbekwaamheid een diploma. 
 
10. Op maandag 6 maart 1961 verkreeg ik het Diploma van bekwaamheid van ‘Spreken in het 

Openbaar’ voor het met gunstig gevolg afleggen van het betreffende gehouden examen. De 
behaalde punten zijn: 1. Opkomst 7½.  2. Houding en gebaar 7½.  3. Nederlandse taal 8.           
4. Opbouw der rede 8.  5. Algemene indruk 8.  6. Climax en slot 7.  

Enige tijd later kreeg ik van de heer J.C. den Hartog te Leerdam, docent van het 
Instituut Rhetorica te Dordrecht, het navolgende schrijven gedateerd dinsdag 21 maart 1961: 
'Dat U een nuchter denkend mens bent is U bekend. Goed lijkt het mij U er op te wijzen, dat te 
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ver doorvoeren hiervan tot complicaties kan voeren. U heeft namelijk de neiging Uzelf af te 
vragen of U wel nuchter genoeg de zaak bekeken heeft. Leg U vooral toe op beeldspraak en 
neem het ongemak dat een beeld altijd slechts ten dele opgaat, op de koop toe. Poëzie kan U 
daarbij grote diensten bewijzen. Uw fantasie is uw sterke punt en neem van mij aan, dat het uw 
persoonlijkheid ten goede zal komen als U zich daaraan meer overgeeft. U maakt zich graag 
nuttig, waarom ik in verband met het bovenstaande zou willen opmerken, dat het ook nuttig is 
zijn opgewektheid aan anderen door te geven. Als U een teveel aan nuchterheid weet weg te 
werken, zult U daarin gemakkelijk slagen. 
  Dat opgewektheid en humor niet hetzelfde zijn maar dat beider wegen vaak heel dicht 
bij elkaar komen hoef ik U niet te vertellen. Wel herinner ik er U aan, dat het algemeen erkend 
wordt, dat de meest succesvolle sprekers over deze factoren beschikken. Uw sterke punt 
fantasie vult U heel goed aan met een andere zijde, namelijk ingewikkelde dingen verklaart U 
op een komische wijze en weet U zo populair voor te stellen, dat men uw redevoeringen zonder 
inspanning en graag tot het einde toe aandachtig beluistert. Als U er zich op wilt toeleggen om 
voor verenigingen lezingen te houden zult U in korte tijd avonden tekort komen. Bestudeer 
bepaalde boeken en bouw daarover op Uw eigen manier een redevoering op. Waarschijnlijk 
zult U met uw tijd wel raad weten, toch zou ik U met nadruk willen aanraden (begin er mee als 
hobby) zelf te gaan schrijven. Begin met korte verhandelingen om na enige oefening over te 
gaan op een vervolg serie. Ik waag het U een suggestie hiervoor aan de hand te doen. Bestudeer 
de beide deeltjes ‘Uilenspiegel’ (goedkope uitgave) van Charles de Coster, uit de Ooievaars-
serie; stel U nu tot taak de moderne Uilenspiegel in het leven te roepen. Beschouw dit alles als 
een nuchtere raad. Koffiedik-praktijken liggen mij zomin als U, maar U zult het zonder twijfel 
met mij eens zijn, dat anderen veel beter zien waar onze zwakke en waar onze sterke punten 
zich bevinden, dan wijzelf. Dit is ook heel normaal omdat anderen immers over het algemeen 
ons nuchterder zullen bekijken, dan we gewend zijn zelf te doen. U bent graag bereid kritiek te 
aanvaarden, consequent dient U dan ook de lof nuchter te accepteren en er uw voordeel mee te 
doe. W.g. J.C. den Hartog' 

 
11. Op woensdag 15 januari 1964 bevestigde de Commissie Uitvoering Wet Assurantiebemiddeling 

van de Sociaal-Economische Raad, dat ik onder nummer D 716.907 op donderdag 2 januari 
1964 ingeschreven ben in register D (register van aspirant-verzekeringsagenten, ingesteld bij de 
wet assurantiebemiddeling) Voordien had ik het daarvoor ingestelde examen afgelegd. 

 
12. Op donderdag 13 januari 1965 bevestigde de Commissie Uitvoering Wet 

Assurantiebemiddeling van de Sociaal-Economische Raad, dat ik onder nummer C 508.263 op 
donderdag 24 december 1964 ingeschreven ben in register C (register van verzekeringsagenten, 
ingesteld bij de wet assurantiebemiddeling) Voordien had ik het daarvoor ingestelde examen 
afgelegd. 

 
13. Op woensdag 9 oktober 1974 bevestigde de Commissie Uitvoering Wet Assurantiebemiddeling 

van de Sociaal-Economische Raad, dat ik onder nummer B 410.929 op dinsdag 17 september 
1974 ingeschreven ben in register B (register van erkende assurantie-agenten, ingesteld bij de 
wet assurantiebemiddeling) Voordien had ik het daarvoor ingestelde examen afgelegd. 
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14. Op woensdag 10 juni 1981 kreeg ik van Computer World, informaticaleergangen, een 
certificaat waarin verklaard werd dat ik met succes deelgenomen had aan een cursus ‘micro-
processors’. 

 
15. Op maandag 5 juni 1989 ontving ik van het Scheidegger Instituut een getuigschrift dat ik een 

opleiding omgaan met de personal computer heb gevolgd.  
 
16. Op woensdag 14 februari 1990 ontving ik van Randstad Opleidingscentrum een certificaat, 

gedateerd donderdag 25 januari 1990, dat ik heb deelgenomen aan de cursus PC-DOS/MS-DOS 
Gevorderden. 
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Bijlage II.  Wonen en verhuizen. 
 
 
17. Ik ben geboren op maandag 10 februari 1930. Wij, het gezin van mijn ouders dus, woonden 

toen in een klein huisje aan ‘het Eind’, het einde van de Prinsengracht, toentertijd ook het einde 
van het dorp Ameide. Omdat de firma G.C.Terlouw & Zonen, firmanten opa Terlouw (de grote 
GCTl) en zijn beide zonen mijn ooms Kees en Niek, daar nette huizen wilde laten bouwen werd 
mijn geboortehuisje gesloopt. Wat ik mij van dat huisje kan herinneren is dat als je op het 
zoldertje op een zonnige dag door een klein gaatje keek naar de Pollie (een weg die 
Paramasiebaan heet maar gemakshalve Pollie werd genoemd) je daar wandelaars, fietsers, ja 
van alles en nog wat ondersteboven zag, ja zelfs de weg lag op zijn rug bovenop het 
hemelgewelf. 

 
18. Na een jaar of vier, vijf zijn we verhuisd naar de Broekseweg in het zelfde dorp. 
 
19. Na ongeveer een half jaar naar nummer 65 op de Hogewaard te Tienhoven (Z-H). 
 
20. Van januari tot en met november 1958 woonde ik in Laren (N-H) doordat ik gedurende die tijd 

opgenomen was in het Nederlands Studenten Sanatorium aldaar. 
 
21. Van 19 maart 1963 tot 19 maart 1974 woonde mijn vrouw (nu ex.) en ik in Gouda, aan de 

Fluwelensingel op nummer 39. 
 
22. Vanaf 20 maart 1974 tot 20 september 1974 hebben we in de bungalow van opoe Bouter in de 

Torenstraat te Ameide gewoond. 
 
23. 20 september 1974 zijn we verhuisd naar Willige-Langerak aan de Lek, Lekdijk West nr. 79. 
 
24. Op vrijdag 21 september 1984 verhuisde het gezin naar de Opweg, nummer 52, te 

Schoonhoven. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1987.  Vanaf die datum te Breda.Scho Toen verhuisd naar Ireneplein 3 te Nieuwleusen. Op 9 
april 1997 opgenomen in het Lukas Ziekenhuis te Apeldoorn, na een verblijf van ongeveer zes 
weken naar de revalidatieafdeling van Randerode, een verzorgingstehuis ook te Apeldoorn tot 
27 oktober 1997. 

Dinsdag 7 juli 1987 werd ik opgenomen in het personenregister van de gemeente Breda 
volgens de chef van de afdeling Burgerzaken terwijl ik daar al vanaf 1 maart 1987 woonde. 
Mijn adres aldaar: Wijnkoperstraat 22. Ik heb daar tot 2 maart 1988 gewoond. Ongeveer een 
halfjaar is Nathalie Snelders mijn huisgenote geweest, de zolderverdieping had ik aan haar 
verhuurd ondanks het feit dat dit volgens de huurovereenkomst verboden was. Maar ja, zo ’n 
bijzonder persoon moet onderdak hebben, toch? 

 
25. Maandag 21 maart 1988 werd ik uit het personenregister van de gemeente Breda verwijderd 

volgens de meer genoemde afdeling Burgerzaken. Mijn adres werd volgens de verhuiskaart van 
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Breda: Oogstveen 25 te Nieuwleusen. Ik heb dit niet bestaande adres aan de gemeente Breda 
opgegeven om even uit het zicht van allerlei overheidsinstanties te geraken. Door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken wordt men dan automatisch opgenomen in een Centraal 
Personenregister. Aangezien de fiscus mij daardoor ook ‘uit het oog verloor’ werden alle 
ambtshalve belastingschulden van mijn Besloten Vennootschappen geschrapt en mijn 
persoonlijke belastingschulden, die conform mijn aangiften waren, gedecimeerd toen ik mij 
‘vrijwillig’ bij de belastingontvanger melde. Dat mijn totale belastingschuld werden 
kwijtgescholden verwonderde mij toen niet maar nu wel. Wat een overredingskracht moet ik 
toen hebben uitgestraald! 

 
26. Woensdag 25 mei 1988 heeft de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters mij van het Centraal 

persoonsregister afgevoerd wegens vertrek (moet zijn overschrijving of inschrijving, maar ja, 
overheidsinstanties kunnen van die rare dingen laten drukken daar sta je versteld van al ben je 
nooit kapot geweest noch gerepareerd) naar het persoonsregister van de gemeente 
Nieuwleusen, waar ik woonde op het Ireneplein, nummer 3. (Postcode 7711 JT) 

 
27. Op 9 april 1997 werd ik opgenomen in het Lukas Ziekenhuis te Apeldoorn, na een verblijf van 

ongeveer zes weken, op 22 mei 1997 werd ik als een afhaal/bezorg-pakket overgebracht naar de 
revalidatieafdeling ‘t Loo van Randerode. Randerode is een verzorgingstehuis aan de Zr. 
Meyboomlaan, nummer 10, 7334 DV te Apeldoorn. 

 
28. Door zeer intensieve bemoeienissen van Willy van der Ploeg – Scherpenzeel (* 3 januari 1955 

– † 26 september 2015)  heb ik het geluk gehad dat ik op 27 oktober 1997 kon verhuizen naar 
de Drapeniersdonk 216, postcode 7326 AK  Apeldoorn. 
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Bijlage III.  Werk en beroep. 
 
 
29. Accountants zijn een soort primaten die nog eigenzinniger zijn dan leraren, die maar één vak 

beoefenen. Accountants moeten, even als leiders van een politieke partij, overal verstand van 
hebben als ze niet gespecialiseerd zijn en dat zijn de meeste niet. Het mooie van het door mij 
uitgeoefende accountantsberoep is (was), dat je met allerlei mensen te maken hebt in situaties 
en omstandigheden waarbij ze hun gehele ziel en zaligheidsverwachting duidelijk en meestal 
ongewild laten zien in de vorm van een positief of negatief financieel vermogen en hun 
geestelijk onvermogen. En ook dat je met bijna alle facetten van de ingewikkelde en op 
hebzucht, leugen en bedrog gebaseerde, kapitalistische maatschappij te maken hebt die lijnrecht 
staat tegenover een godzalig leven zoals mij dat door mijn beide ouders is voorgeleefd voor 
zover dat in hun veel te moeilijke bestaan menselijker wijze mogelijk was. Ik zat dus bijna 
steeds in een ethisch dualistische positie zonder daardoor verscheurt te geraken. 

 
30. Als accountant ben je dienstvaardig naar allerlei figuranten op hun wereldtoneel op 

administratief-, financieel- fiscaal- en bedrijfseconomischgebied in hun dagelijkse niet 
aflatende strijd om het bestaan. Een strijd die voor het overgrote deel der mens- en dierheid 
veel te zwaar is als er gewogen wordt met de unster der rechtvaardigheid. Gaande de weg des 
levens krijg je ook inzicht in het fijne, de bijzonderheden waar het op aan komt in cliënte’s 
beroep, ambt of andere bezigheden en alle verdere omstandigheden waarin de desbetreffende 
persoon zich bevindt of meent te bevinden. Zowel met betrekking tot zijn gezin, familie en alle 
andere relaties, de belastingdienst, debiteuren en crediteuren bijvoorbeeld, kerk, staat, politieke 
richting enzovoort. Ik vond het noodzakelijk de mensen in het land, mijn cliënten dus, de 
financiële cijfers die betrekking hadden op hun bedrijf goed begrepen. Niet alleen als een op 
zichzelf staand getal of bedrag, maar een gegeven waar ze iets mee of aan moesten doen, en 
hun dan te overtuigen van de noodzaak daarvan. Bijvoorbeeld door de groei van het bedrijf te 
temporiseren (of soms het tegenover gestelde) om niet in handen van banken en andere 
misdadigers te vallen. 

 
31. Om u enig inzicht te geven in de verscheidenheid van mensen die ik tot mijn clientèle mocht 

rekenen probeer ik een volledige opsomming te geven. Aannemers, eventueel met meelopende 
broers. Dat zie je nogal eens, een man in het bedrijf met daadkracht, de rest van de familie 
zombie-achtige hardwerkende volgers. Apothekers. Arbeiders in allerlei functies en beroepen. 
Architecten. Artsen. Bakkers. Bedrijven die zich niet als een persoon willen laten kenschetsen 
zoals: taxibedrijf, wasserij, hotel, restaurant, café. Beleggingsexperts, waaruit die vermeende 
deskundigheid uit blijkt weet geen hond. Chirurg. Dominees, leden van de Gereformeerdebond, 
bonders dus. Drogist. Fabrikanten van staalconstructies, consumptie-ijs, machines, veevoer, 
manden, sigaren, stoelen, industrie-eieren. Garagehouders. Gepensioneerden. Handelaren in 
kaas, apparaten, aardappelen, groenten en fruit, reinigingsmiddelen, verboden groeihormonen 
en (landbouw-)vergif, levensmiddelen, ongeregelde goederen, kleding, huishoudtextiel, 
dienbladen en bakelieten knoppen en dat soort gesnor, gereedschappen, automobielen, antieke 
en moderne bouwmaterialen, veevoer, runderen, varkens, hout, bouwmaterialen. Importeur 
verwarmingsinstallaties, parfums. Installateurs. Loodgieters. Loonwerkers in de landbouw. 
Melkboeren.  Petroleumventer. Plofkipfabrikanten. Rijwielhandelaren en -reparateurs. 
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Schilders. Schoolvereniging. Slagers die levende dieren, zoals runderen en varkens en met 
Pasen een heel grote os, doden en verwerken tot voor hen winstgevend voedsel. Smid. 
Tandartsen. Transportondernemers. Varkensmesters. Vermogenden en andere arme 
particulieren. Vertegenwoordigers van allerlei  soorten van bedrijven. Winkeliers. Zelfstandige 
telers en nutfokkers van varkens en exploitanten van melkvee, eventueel met kaasmakende 
gaden. ZZP-ers. 

 
32. Ik had en heb eigenlijk niets met firma's, stichtingen, vennootschappen en andere façades. Ze 

zijn onpersoonlijk en dus inhumaan, niet bepaald menslievend. Tegen absurde beloningen 
bedacht door zogenaamde rechtsgeleerden om de kwalijke gevolgen van handelingen van hun 
tot misdaad geneigde relaties voor rekening van anderen te laten komen. Ik werkte er wel mee 
maar ook niet meer dan dat maar was mij toen niet bewust van de inhoud van vorige zin. De in 
zonden ontvangen en geboren mensen (grapje over het misplaatste verzinsel van de erfzonde) 
achter deze vermommingen interesseren mij echter wel. 

 
33. De nadelen van het accountantsberoep, zoals ik het uitgeoefend heb zijn vele en ongekend 

groot. Ik zal ze niet allemaal opnoemen want daar wordt ik somber van en ik ben toch al niet zo 
’n lachebekje. Al mijn kostbare tijd werd door mij, vanwege mijn overdreven 
plichtsbetrachting, royaal geofferd op de altaren van mijn relaties. Hun vele grote en kleine 
zorgen teisterden mij tot ver in mijn slaap- en vakantietijd en zelfs na decennia nog in 
angstdromen. Alsof het mijn eigen bekommernissen waren. Het is desondanks een prachtig 
meeslepend en geestelijk slopend beroep, meesleurend naar de vele afgronden en afgrijselijke 
hoogtepunten die in onze maatschappij voor iedereen dreigen, zoals rijkdom en armoede, ziekte 
en beterschap, ongeval en herstel, vreugde en verdriet, werkloosheid en ga zo maar even door 
als de tijd er voor hebt, anders moet je nu stoppen. 

 
34. Drie keer ben ik ziek geworden van de overmatige spanningen en inspanningen die ik mijzelf 

stomweg oplegde om hopeloze situaties van aanvankelijk sympathieke cliënten te verbeteren. 
Nota bene: aanvankelijk sympathieke cliënten. Het bleken het pure egoïsten te zijn, alle drie of 
eigenlijk: wie niet? Ik vraag mij nu pas af of deze karaktertrek, je zoveel mogelijk opofferen 
voor je naaste, die menselijk aandoet wel echt sociaal is, maar zeker niet verantwoord. De 
verkregen matige revenuen  stonden in geen verhouding tot het vele werk dat ik gewillig en 
gelaten mij op de hals haalde. Enkele van de oorzaken zijn: de door teveel overheden 
opgelegde massa administratieve, financiële en fiscale zinloze verplichtingen en de door (te) 
grote bedrijven uitgeoefende bureaucratische en financiële terreur. Ik zie dit als vormen van 
onderdrukking en roep her en derwaarts herhaaldelijk op om dit juk af te werpen, deze ‘tirannie 
verdrijven die mij mijn hert doorwondt’ uit het Wilhelmus, het clublied der Oranjes. Maar dit 
zombie-achtige volk is inert als een geïmporteerd basaltblok. Trouwens alle basaltblokken in 
Nederland zijn ingevoerd. 

 
35. Een ander nadeel was, dat ik als werkgever moest fungeren. Voor de meeste van mijn 

personeelsleden die ik ooit gehad heb ben ik veel te vriendelijk en te royaal geweest en voor 
slechts enkele daarvan het tegenover gestelde. Dat laatste betreur ik veel meer dan het daar aan 
voorafgaande. 
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36. Over het algemeen heb ik in deze biografie weinig over mijn werk geschreven. Dat is ook niet 
zo vreemd. Vanaf het eerste uur dat ik werkte werd mij, overigens volkomen terecht, 
voorgehouden dat ik niet over mijn werk kon praten het zou de belangen van cliënten misschien 
kunnen schaden. 

 
37. Het navolgende geeft wel enig inzicht in dat werk. Met de Inspecteur der Belastingen te Gouda, 

verder in deze alinea kortweg aan te duiden met ‘Gouda’, had ik ooit eens een ernstig 
meningsverschil. Bij een besloten vennootschap kreeg de weduwe van een voormalige zeer 
oude werknemer een hoger pensioenbedrag dan de vermaledijde regelgeving niet bepaald 
menslievend voorschreef. De man had in zijn arbeidzame leven geen pensioen op kunnen 
bouwen en verkeerde in sobere financiële omstandigheden sinds hij door de crisis in de dertiger 
(leenvertaling van Hoogduits, dreißiger) jaren der vorige eeuw zijn keuterboerderij aan 
HétGrootKapitaal was kwijtgeraakt. Gezien de familieverhouding tussen de aandeelhouders en 
die weduwe achtte ‘Gouda’ bijna 90% van het onderhavige pensioen als een privé-onttrekking 
door de directeuren/aandeelhouders en zou in het hoogste tarief worden belast. Aangezien ik 
het gehele pensioenbedrag bij de aangifte vennootschapsbelasting als kosten/lasten had 
aangemerkt en de Inspectie Vennootschapsbelasting destijds ’s Gravenhage, verder in dit deel 
der tekst kortweg aan te duiden met ‘Den Haag’, daarmede logischer wijze akkoord ging heb ik 
de Heer Van der Heiden, inspecteur van ‘Den Haag’ er op attent gemaakt, dat hij ‘voor de 
voeten werd gelopen’ door de inspecteur der Belastingen te Gouda, die in conflictueuze 
situaties tussen belastingdiensten zijn ‘mindere’ is. De Heer Van der Heiden ontbood de 
Inspecteur ‘Gouda’ ten zijne kantore om deze situatie, die hij ook zag als ‘de aantasting van zijn 
gezag’, duidelijk te maken. Op een gegeven moment maakte ‘Gouda’, die met een delegatie 
van drie mannen naar Den Haag waren afgereisd, dat kan met een delegatie, een naar mij 
denigrerende opmerking met betrekking tot de status van mij en mijn beroepsgroep. De Heer 
Van der Heiden repliceerde het nogal fel en achtte mijn werkzaamheden gelijk aan het werk van 
een registeraccount (r.a.), zeker wat betreft mijn inzet, oprechtheid en ongekende openheid, die 
hij maar al te zeer ontbeerde bij de behandeling van belastingzaken, ongeacht van welke zijde. 
En dan denk ik er automatisch bij: ‘Zijde, stofnaam zoals katoen of laken. Laken, sterke 
afkeuring.’ Ik heb nog steeds geen effectieve methode kunnen vinden, laat staan deze toe te 
passen, om zulke dwangmatige gedachtekronkels, die als bliksemflitsen door mijn brein kunnen 
schieten, te vermijden. Afgezien van het feit of ik dit wel zou willen want van de meeste 
verslavingen wil men niet af, vraag het maar aan gokkers, rokers en zuipers. 

 
38. Ik ben een te overmatig ijverig persoon geweest, al schrijf ik het zelf, en dat is zeker niet altijd 

het slimste, al leek het er soms wel op. Ik ben begonnen als jongste bediende op een 
administratie- en verzekeringskantoor. Kantoorbediende, raar woord eigenlijk, klerk dus, ook 
een laat woord. En later, om het rijtje maar even compleet te maken: Assistent-accountant. 
Accountant. Zaakwaarnemer. Verzekeringsadviseur. Directeur van een administratiekantoor, 
een assurantiekantoor en een stonewashbedrijf. Administrateur. Vrachtbrievensorteerder in de 
adventsnachten. Uitkeringstrekker, wel niet zo groot en levenslang waardevast als de luie leden 
van het ‘Huis van Oranje’ maar toch. Adviseur voor het verkrijgen en beleggen van wit en 
zwart geld. (De belangrijkste les met betrekking tot zwart geld kreeg ik, merkwaardig in de zin 
van Let Op want het is bijzonder leuk, van de zeer integere Drs. De Bruin van de 
Rijksaccountantsdienst in het najaar van 1969.) Incasseerder/debiteurenbezoeker. Zwart werker. 
Pensionado, Spanje moet dan vervangen worden door Apeldoorn. 
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39. Nu denk ik soms in een overmoedige bui, dat ik schrijver/dichter ben omdat ik een 

dichtbundeltje 'Als Woorden Zingen', ‘Het vierde verhaal’, ‘Bij het gloren van de Dageraad’ en 
'hét Dansfeest' heb geschreven en ook nu nog ijverig aan mijn biografie bezig ben. 
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Bijlage IV. Het gezin van mijn eigen biologische ouders met de echtgenoten van  
  hun kinderen. 
 
 
 Naam:  Geboortedatum:  Trouwdatum:  Datum van overlijden: 

 Vader Klaas  22-01-1896   03-06-1920  11-10-1964 
 Moeder Mijntje 08-09-1896   03-06-1920  01-04-1962 

 Gerrit  21-01-1922   17-05-1951  14-11-1994 
 Alie Spek  09-10-1920   17-05-1951  17-07-1999 

 Gerco  22-04-1923   09-10-1946  25-07-2006  
 Willy van Lemel 11-10-1923   09-10-1946  1999   

 Jan   15-06-1924   07-10-1947  25-02-2001 
 Joop Verheij 02-05-1925   07-10-1947    

 Cor   03-11-1925   16-07-1952  13-08-2003  
 Annie Verheij 24-04-1929   16-07-1952  16-01-2003  

 Jaab   24-05-1927   15-02-1956  24-06-2009 
 Maria Versluis 22-09-1935   15-02-1956  21-12-2006  

 Dien   19-11-1928   16-08-1951    
 Arnold Will  31-12-1926   16-08-1951  11-01-2014 

 Ies   10-02-1930   19-03-1963    
 Corrie van der Hek (ex) 16-05-1943  Scheiding 21/5/1986    

 André  27-05-1931   27-07-1956    
 Jozien Schumacher 05-09-1932   27-07-1956     

 Al   02-08-1932   23-02-1961    
 Corrie Zweren  15-07-1937   23-02-1961  04-12-2014  

 Frans  28-02-1934   10-02-2003     

 Niek   07-07-1938   31-01-1962  20-11-2015 
 Willie van der Hek  13-03-1939   31-01-1962 
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Bijlage V. Personen die tot nu toe in dit geschrift onvoldoende aandacht kregen 
  om te kunnen voldoen aan mijn streven u enig inzicht te geven in mijn 
  bestaan in al zijn facetten. 
 

1. Jarenlang ben ik bevriend geweest met Wim de Wit, een klasgenoot. Zijn vader Aart de Wit was 
een zelfstandige hoepelmaker. Zijn moeder heette Trui, dat was een gezellig mens. Ik was wel 
een beetje jaloers op hem omdat hij naar de ULO ging en ik geen enkel voortgezet onderwijs 
kreeg. En dat is niet eerlijk. Ik wilde heel graag naar de HBS, van gymnasia had ik geen weet 
anders zou het dat geweest zijn. Mijn herhaald gezeur daarover werd afgedaan met de 
mededeling dat dat te duur en te ver weg was. Hij, vriend Wim heeft als verdienstelijk 
decorateur gewerkt bij een aardewerkfabriek in Schoonhoven. Hij was trouwens ook een 
driekwart artiest en bespeelde met veel enthousiasme het huisorgeltje. Net zo’n 'Johannes de 
Heer' apparaat als wij thuis hadden. Wat mij aan deze orgels het meest interesseerde was de 
knop: ‘fox humana’.  

Ondanks het feit dat Wim rookte als een ketter en graag veel bier dronk, ik niet, ik had 
weer andere zonden welke weet ik nog steeds niet, waren wij beide nog in het stadium van 
behoorlijk nette gelovige jongens en hadden er plezier in uit volle borst liederen uit de 
zangbundel (m) van Johannes de Heer te zingen. (Voor de feministen onder u is het de 
liederenverzameling (v) van Johanna de Dame. - Dit was een fraai gedachtespinsel van wijlen 
mijn goede broeder Frans (Francinus Nicolaas). Wim de Wit was ook op religieus gebied een 
behoorlijk dwarse knaap, dat wilde hij ook graag zijn. Hij liet tot misnoegen van zijn naaste 
omgeving bestaande uit gereformeerde ‘bonders’, overduidelijk blijken dat hij aan de synodale 
gereformeerden de voorkeur gaf en ging nogal eens demonstratief naar een kerkdienst van dat 
soort ketters. Soms ging ik uit pure nieuwsgierigheid met hem mee.  

Ook gingen we een enkele keer naar politieke vergaderingen als Professor Isaäc 
Diepenhorst daar zijn met verfijnde humor gelardeerde politieke redevoeringen hield. Zowel 
om zijn machtig oratorisch vermogen als om zijn vermeende onafhankelijkheid. Het was dan 
voor ons een feestje. Om zo 'n feestje te herhalen gingen we eens naar de Gereformeerde Kerk 
in Ottoland alwaar Professor Diepenhorst zou preken, hij had namelijk preekbevoegdheid in 
zijn eigen geloofsgemeenschap. Dit nu werd een ontgoocheling. Beide redenen waarom ik hem 
graag hoorde oreren verzopen letterlijk zowel in de preektoon als in de toch wel benepen 
religie. 

 
2. Ook een andere Piet Vroon wil ik noemen, namelijk die geboren is op 9 juli 1939 in 

Gorinchem, Varkensmarkt 13 en overleden is in Culemborg. Ook hij was in zijn en nu nog in 
mijn ogen een ‘grootheid’ een man die ver uitstak boven een zeer wijde omgeving. Hij was in 
Nederland in zijn tijd de populairste mediaprofessor ter wereld. In verband met een depressie 
heb ik hem eens op verzoek van broer Frans om raad gevraagd waarop hij mij per omgaande 
opbelde. Toen ik op 14 januari 1998 vernam dat hij gisteren was overleden dacht ik als de 
Schriftgeleerden, geactiveerd door wat te lezen is in Marcus 15 vers 31, echter met weemoed, 
niet spottend zoals die eigenwijze farizeeërs. Hij lijkt op Jezus, anderen heeft hij geholpen; 
zichzelf kan hij dat niet. Piets mooiste uitspraak vind ik: ‘Ik vind dat een mens onder ogen 
moet zien, hoe oud hij ook is en hoeveel hij ook gestudeerd heeft, dat hij eigenlijk van de hele 
bliksemse bende niets begrijpt.’ Ik denk dat dit uiteindelijk een soort boodschap is die hij wil 
overbrengen.' Namens hem breng ik die boodschap dus hier en nu aan U over, zodat ik mij niet 
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geheel nutteloos voel. Ik heb enkele boeken van hem gelezen. Voor een, zoals ik ben, 
betrekkelijk eenvoudig persoon zonder de zozeer begeerde universitaire studie, waren ze toch 
goed te lezen. Bij het laatste boek van hem dat ik las dacht ik: dit is enkel geschreven om te 
verkopen, daarom was het ook het laatste. Ik vraag mij nu af is deze te berispen fout van de 
uitgever of van de schrijver. Niet van mij in ieder geval. 

 
3. Zo nu en dan klopte wijlen mijn goede oom Kees (Cornelis Terlouw *1 februari 1906 - †23 

september 1976) trots op zijn veel te dikke buik, zichzelf daarbij schaamteloos roemende met 
zijn standaarduitdrukking ‘hij heeft véél gekost maar hij ís er’. Dit vond ik leuk, nu trouwens 
nog een beetje, te meer daar ik gaandeweg zijn humor beter begrijp omdat hij van zijn sores, 
een te dikke bast, een surplus maakte. Een (over) compensatie van zijn gevoelscomplex ten 
gevolge waarvan hij zich met zijn te dikke pens minderwaardig voelde ten opzichte van 
slanke(re) personen. Hij heeft me destijds, in 1952 nadat ik uit het Diaconessenziekenhuis te 
Utrecht waar ik verbleef vanwege een operatie aan mijn linkerknie, ontslagen was, de ‘goede’ 
raad gegeven om van werkgever te veranderen. Bij zijn vriend, mijn werkgever, zou ik geen 
enkel perspectief hebben. Enkele jaren later adviseerde hij mij om beide plaatselijke 
administratiekantoren tegen elkaar uit te spelen bij het eventueel aangaan van een maatschap. 
Wat deze oom mij (helaas) niet vertelde, trouwens mijn ouders en andere mensen in het dorp 
ook niet, dat ze geen van beide voor 100% serieus zouden kunnen zijn. Ik heb het mijzelf met 
de onnodige schade moeten leren dat de meeste mensen niet deugen. Ondervinding is de beste 
leermeester, maar wel een harde en voor te zachte personen, zoals ik er één van ben althans 
soms, niet bepaald de vriendelijkste. 

 
4. Ik heb enkele malen de firma G.C.Terlouw & Zonen vermeld. G.C. (opa Terlouw dus) was de 

vader van mijn moeder. Zijn beide zonen Kees (Cornelis Terlouw, 1906-1976) en Niek Terlouw 
waren halfbroers van mijn moeder. Kees was de stuwende en drijvende kracht in deze firma, hij 
leed aan een ernstige vorm van diabetes mellitus en moest een behoorlijk streng dieet in acht 
nemen. Van de behandelende artsen en diëtisten eiste hij een inentings- en voedingspatroon dat 
rekening hield met zijn jenevergebruik, minimaal twee borrels per dag. Ook zó maakte hij wat  
van zijn leven. 

 
5. Toen ik eens voor de firma C. (Kees) van Gent en Zoon (Arie), mandenfabriek, teen- en 

fruithandel, waar ik als 16 jarige, toch wel een erg argeloos, naïef maar niet bepaald dom 
knaapje 's zaterdagochtend de lonen van de mandenbreiers berekende en betaalde, wisselgeld 
nodig had ging ik dat halen bij ome Kees die op zo 'n honderd meter afstand woonde. Het was 
zo omstreeks 'koffietijd'. Oom Kees had bezoek en zat met die relatie te onderhandelen. Hij zei: 
'Neef, kom er bij zitten.' De beide heren zaten aan hun 'koffie' een flink glas goeie jenever in 
koffiekopjes. Moet kunnen, maar het was voor mij toen heel vreemd, op het goddeloze af. Ik 
moest en zou ook een borreltje nemen, terwijl ik nog nooit één druppeltje alcohol geproefd had. 
Toen tante Mies (Maria Johanna Langerak, 1904-1992) de echte koffie kwam brengen heeft ze 
het glas, dat nog voor ruim driekwart vol was weggegrist onder het verwijt aan het adres van 
Oom Kees: 'Hoe kun je zoiets doen! Dat doe je toch niet!'. Van die paar mini teugjes was ik al 
behoorlijk labiel. Omdat ik nogal lang wegbleef, oom Kees moest zijn gesprek in alle rust 
afmaken en mijn manier van lopen was door die ‘kennelijke staat van aankomende 
dronkenschap’ nog beroerder dan gewoonlijk, vroeg Arie van Gent wat heeft die Ome Kees van 
jouw, je geflikt? Door de geur had hij het probleem al met één snuifje gedetermineerd. Onder 
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het mom van het is al laat, hebben we samen de rest van het onderhanden zijnde karwei, 
berekening en uitbetaling van de lonen, geklaard. Waarbij Arie van Gent de eindcontrole deed. 
Arie van Gent vroeg mij later: ‘Weet jij waarom die ome Kees van jouw dit deed?’ Ik: ‘Nee, dat 
weet ik niet.’ Arie: ‘Nou, hij wil op zaterdagochtend niet door ons gestoord worden! Snap je?’ 
En ik snoop het, snip snap gesnopen. Ja, die gekke woordhuppeltjes die dartelen bij mij nogal 
eens overal doorheen ook al heb ik geen druppeltje alcohol genoten. Kan ik ook niks aan doen, 
ik schrijf ze bijna nooit op, maar nu wel een keer want ik vind ze leuk maar zij kunnen voor 
anderen wel hinderlijk zijn, dat is dan jammer. 

 
6. De gebroeders M.G.J. en G.J.T. (Chiel en Gert Blok) geboren respectievelijk in 1920 en 1921 

behandelde mij als een te beschermen kreupel jong broertje, wat soms wel eens een enigszins 
beklemd gevoel gaf. Dat beschermen ging zelfs zover dat de oudste firmant en zijn vrouw mijn 
echt- en huisgenote ernstig de les lazen toen zij in 1963 van haar vernamen dat zij op dansles 
ging. ‘Dat dóé je toch niet als je man zó kreupel is en dus nooit met jou zou kunnen dansen.’ Zij 
zou één keer op dansles zijn geweest, fl. 90,=. Een tweezijdige dure les, dus, reeds. 
  Toen de jongste firmant hoorde van de Heer Wijtenburg te Amsterdam, een klant die hij 
geadviseerd had zijn administratieve en fiscale zaken door mij te laten verzorgen, dat deze man 
vond dat mijn declaraties wel erg hoog waren, ging hij subiet naar Amsterdam om dit op een 
voor mij perfecte wijze te regelen. Dat ik Thovip B.V., de Heer Henri Wijtenburg was enig 
aandeelhouder van die B.V., kwijt raakte als klant laat zich raden maar dat had ook nog een 
andere reden. Wijtenburg was een ‘fijne’ roomse jongen, Redemptorist of zoiets gelovigs, een 
fundamentalist van het zuiverste water. Omdat hij nogal veel zwarte handel deed maakte ik hem 
attent op het woord van de alom bekende filosoof de Heer Jezus uit Nazareth: ‘geef den keizer 
wat des keizers is’ en gaf hem de goede raad dit eens te bespreken met zijn geestelijke leider, 
eventueel het hem op te biechten. Bij mijn volgende bezoek begon hij er direct over. Het zat 
hem zeer hoog, want o, o, dat donderse vagevuur, dat is voor dit soort christelijke lieden veel 
erger dan een goed werkend geweten, zo ze dit misschien ooit gehad zouden kunnen hebben. 
Hij had van Gert Blok gehoord dat ik ouderling van de Hervormde Sint Janskerk in Gouda was 
dus wilde van mij wel graag het een en het ander horen. Zijn eigen Pastoor was het namelijk 
geheel met mijn zienswijze eens, zoals ik die tóén had. N.B. in het verleden dus. Ja, dan was hij 
wel zijn zwarte centjes (centjes? tonnen zult ge bedoelen!) kwijt. Ik heb hem toen aangeraden 
een moraaltheoloog van de Toffelemoonse Universiteit consulteren. Hij toog met zijn zwaar 
afgeladen zorgenkar naar Nijmegen om zich voor een eenvoudig advies, besproken in een half 
uur en slechts mondeling gegeven, een poot te laten uitdraaien. Het kostte hem fl. 1.500 wat 
toen een ongehoord groot bedrag was, omdat het niet gezegd werd zodat niemand het kon 
horen, maar het werd echter wel betaald, ja wat dacht U, in contanten, in goed gangbaar 
Nederlands maar wel zwart geld. Het resultaat was wel dat hij rustig door kon gaan met 
belastingontduiken, vooral rustig. En nu komt het: als de Kerk, de Roomse kerk natuurlijk in de 
vorm van een of andere fundamentalistische congregatie, de helft zou krijgen; óók van het 
reeds aanwezige zwarte saldo. Wauw. Mijn lichaamstaal moet mij hebben verraden dat ik daar 
niets mee van doen wilde hebben. 
  Later vernam ik dat zijn sympatieke vrouw en zoon (een hartstikke leuk maar 
waardeloos jochie, verwend als de pest) overleden waren. Omdat hij Amsterdam maar een 
‘zondige stad, een Sodom en Gomorra’ vond (daar is namelijk een overvloedige voorraad 
hoertjes in allerlei maten, kleuren, kwaliteiten en prijzen) is hij verhuisd naar Tegelen een 
‘Kloosterdorp’.  Tegelen telde in de afgelopen eeuw liefst vier fundamentalistische congregaties 
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met ieder hun eigen kloostergebouwen en pedofielen. De ‘enige’ schoonvader die ik ooit gehad 
heb, de Heer Adriaan van der Hek J.zn., vond Amsterdam ook een Sodom en Gomorra, hij was 
ook een fundamentalist, maar dan van protestantse signatuur. Maar de gekte was hetzelfde, 
kunnen ze ook niets meer aan doen, ze zijn allebei dood. En ze zullen wel gelijk hebben want 
ze zijn niet teruggekomen om te zeggen dat ze het verkeerd zagen, hamers, gutsen en ander 
houtbewerkingsgereedschap. 

 
7. Diana Habekotté (*6 oktober 1986). Wekelijks boodschappen ‘doen’, dat is halen of laten 

bezorgen. De paar jaar (1998-2001) dat ik voornamelijk in mijn rolstoel leefde heeft zij, Diana 
dus, met haar fraaie voorkomen en forse winkelwagen (of was het andersom? – ¥) waarmede ze 
voor kwam rijden, mijn wekelijkse boodschappen feilloos verzorgd. Je weet wel, zo ’n pracht 
van een boerenmeisje, die de melk en andere levensmiddelen in je koelkast zet, je een 
vriendelijke aanmaning geeft veel fruit en groenten te eten en belangstellend naar je 
gezondheid informeert. En met de voor haar nodige reserves vraagt naar de voortgang en de 
geestelijke strekking van het geschrijf waarmee je bezig ben. Zij maakte zich daar door de titel 
‘hét Dansfeest!’ in slaafse navolging van de aan haar opgedrongen en verminkende 
geloofsovertuiging, een roetzwarte en loodzware onderafdeling der gereformeerden namelijk 
de Gereformeerde Gemeente (onder het kruis?), zeer ernstige zorgen over, ondanks het van 
haar gelaat afstralende zonnige karakter. Om haar en haar ‘achterban’ gerust te stellen heb ik 
haar mijn donderpreek gegeven, die ik voor Flairck schreef. Dus als u fatsoenlijk bekeerd wil 
worden: Lees en herlees het! Maar wel nu, want er is maar één moment waarop een zondig 
schepsel bekeerd kan worden en dat is: NU! Als je dat maar weet! @-G^#$V¡xDq!! 

 
8. Miranda Heg, geboren 17 februari 1987. Van september 2001 tot 31 juli 2005 als stagiaire vier 

dagen per week werkzaam bij Hotel Café Restaurant ‘De Smittenberg’ te Beekbergen, destijds 
mijn stamcafé. Ik noem haar hier en nu in de eerste plaats als een eerbetoon aan haar beide 
ouders en alle andere ouders en voogden die hun kinderen en pupillen een bijna ideale 
opvoeding geven, kunnen geven omdat het ‘ideale’  kinderen zijn. In de tweede plaats aan 
jonge mensen die met hun beperkte gaven zich helemaal inzetten om hun werk perfect te doen; 
let wel iedereen is beperkt. Zij, Miranda dus, deed alles met een voorbeeld strekkende 
overgave; hierin lijkt ze wel op mijn moeder. Gezien haar functie had zij recht op duidelijke en 
tijdige uitgebreide instructies als onderdeel van haar opleiding, deze werden niet gegeven, ook 
niet nadat ik de verantwoordelijke directeur een zekere Herr Rapsac (ᴒ) daarop aansprak. Ja, ik 
bemoei me helaas overal mee, dus ook met dit stukje onrecht. Zij werd misbruikt als 
spotgoedkope arbeidskracht evenals alle andere stagiaires in de horeca die jaar in jaar uit 
worden aangetrokken en er voor een scheet en drie knikkers moeten werken. Toen zij na 
ongeveer twee en een half jaar helemaal alleen haar bedeesde houding van zich had 
afgeworpen, wat op zich al van ‘karakter’ getuigt, en het zelfs aandurfde om haar baas tegen te 
spreken vroeg deze aan mij wat ik er van dacht als hij haar zou ontslaan. Zijn half Duitse 
afkomst kon het niet verkroppen te worden tegen gesproken door een ‘mindere’. Ik heb de man 
bezworen dat niet te doen, in haar plaats zou hij zich geen betere kunnen wensen. Zij was 
tenslotte geen ‘mindere’ doch op vele gebieden zijn ‘meerdere’. Dit zei ik niet tegen hem 
anders zou hij haar zeker ontslagen hebben, want zo’n mentaliteit heeft die sukkel wel. 
Gelukkig kwam hij van zijn schandelijk voornemen terug. In haar eerstvolgende vakantie 
stuurde Hegje mij een ansichtkaart vanuit Mamaris, Turkije. Ik zag en zie dat als een vorm van 
dank. Zo’n kaart gooi je niet in de blauwe kliko! 
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9. Vrijdag, 30 November 1979 had ik het genoegen met de roodharige Carol Neal (* 23 juni 

1945), 3317 NE 14th Ct, Fort Lauderdale het ontbijt te nuttigen. Zij was pianiste in het 
Polynesian hotel alwaar ik verbleef. Al op vierjarige leeftijd speelde zij piano en toen zij twaalf 
was trad zij al in het openbaar op. Als zij piano speelt is het een compleet ander mens, dan gaat 
ze helemaal op in haar muziek, zij is dan geheel verslonden door en verdronken in haar spel. 
Zij beweert rustig dat haar pianospel een door haar eigen God zelf gegeven talent is en dat er 
niemand in Florida is die haar spel kan evenaren, ja zelfs dat ze bij de absolute wereldtop 
behoort. Ook om haar kinderen in een prettige omgeving te laten opgroeien wil ze in Florida 
blijven wonen; trouwens het zonovergoten Florida heeft haar nodig om echt Florida te zijn. Het 
spelen in het Polynesian hotel vindt ze het mooiste dat er qua professioneel optreden is, direct 
intensief contact met het publiek, geen gedoe over dure concertzalen die door anderen geclaimd 
kunnen worden, geen gezeur van eigenwijze theaterdirecteuren die zich als veredelde 
boekhoudertjes zichzelf topartiesten wanen noch wekenlange afmattende tournees naar oorden 
waar je nog niet dood gevonden wil worden. Niet alleen in haar optreden als pianiste maar bij 
alles straalt zij uit een grote persoonlijkheid te zijn. Leuk om zo’n figuur op het wereldtoneel 
even  ontmoet te hebben. 

 
10. Tot en met 19: en zo zou ik nog wel een dozijn personen willen noemen maar ik doe dat niet. In 

de beperking toont zich de meester. De laatste zin wordt aan Johann Wolfgang von Goethe 
toegeschreven. Ik geloof niet dat dit terecht is. 
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Bijlage VI. Liefhebberijen 
 
1. Zingen vind ik meer dan leuk. 

1.1. Op de lagere school mocht ik van meester Van Rooijen (klas 5 dat is nu groep 7) niet 
meezingen. Ik zou brommen. Maar hij kon geen les geven en zeker geen taal- en ook geen 
zangles. Ik ben zo stom geweest in die drol te trappen en heb last van die stank telkens als ik 
aan hem denk, anders niet. Tijdens dit geschrijf zet ik dus alle deuren en ramen open; grapje. 
Als U begrijpt wat ik bedoel. Ik heb vele malen bij ons huisorgeltje gezongen, berijmde 
psalmen Davids, uit de zangbundel (m) van Johannes de Heer ‘niets is hier blijvend, alles zal 
eenmaal vergaan’ bij voorbeeld en uit de prachtige populaire liederenbundel 'Kun je nog 
zingen, zing dan mee! Voor de feministen onder u is de zangbundel (m) van Johannes de Heer: 
de liederenverzameling (v) van Johanna de Dame. Dit was een fraai gedachtespinsel van 
wijlen mijn broer Frans. Ook bij het harmonium van de familie de Wit hebben we meermalen 
luidkeels staan zingen, brallen mag je het niet noemen, maar het leek er soms wel een klein 
beetje op. Vriend Wim de Wit was geen onverdienstelijk orgelspeler. Zijn moeder Trui vond dit 
allemaal geweldig. 

1.2. Later is de beoefening der zangkunst duidelijk verminderd, behalve natuurlijk in de kerk, al 
die jaren dat ik als min of meer te goed gelovige ter kerke toog. Ja, goed en gelovig. Het een 
wordt meer (??), het andere gaat gelukkig over. Soms was het een groot genoegen met die 
goegemeente uit volle borst mee te galmen.  Ik herinner mij nog levendig, en genoot er 
eigenlijk wel van, het zeer luide geluid van Piet van Kekem, een broer van ome Driekus, wiens 
zangvermogen qua vermogen in decibellen gemeten alle kerkgangers overstemde, althans bij 
de daarvoor passende moordzuchtige (schandelijke) strijdliederen, zoals in Psalm 137 vers 9: 
‘Welgelukkigzalig zal hij zijn, die uwe kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren 
zal.’ Dit is wel de onberijmde versie maar de intentie is natuurlijk hetzelfde. Dat werd dan 
zomaar in een net dorp in alle kerken luidkeels gezongen onder leiding van protestantse 
predikanten en ouderlingen. Vreemd. 

1.3. Als ik in België op de A10/E40 naar Frankrijk reed en Gent doemde op dan zong ik spontaan 
het lied ‘Klokke Roeland’ één der bekendste Vlaamse liederen. Het werd in de 19e eeuw 
geschreven door Albrecht (Al) Rodenbach en is het officiële lied van de prachtige stad Gent. 
Dit lofdicht stond ook in 'Kun je nog zingen, zing dan mee.' vandaar dat ik de eerste twee 
verzen kende en kon zingen. Ik moet me nu echt inhouden anders zou ik hier de onverkorte 
tekst opnemen compleet met notenbalken en het onderwijl drie keer uitgalmen. Bij het 
beschrijven van deze hobby heb ik het inmiddels wel al twee keer gezongen. Mijn repertoire is 
helaas beperkt tot psalmen, gezangen en de liederen opgenomen in genoemde zangboeken van 
Johannes de Heer en ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Zoals ik reeds schreef. 

1.4. Van Vrijdag 7 tot en met zondag 9 september 1990 ben ik als onderdeel van een afvaardiging 
van Tulipinha op bezoek geweest bij het jaarlijkse festival van de communistische partij van 
Portugal. In de tent van Alentejo hebben we lekker veel kreeft gegeten. Heerlijk! We zaten 
onder het genot van een vederzachte edoch zeldzaam stevige plaatselijke rode wijn wat na te 
tafelen toen enkele Portugezen begonnen te zingen. Na een half uurtje zong bijna iedereen, 
behalve wij zes Hollanders. Ons werd zeer dringend gevraagd ook een lied aan te heffen. Mijn 
disgenoten durfden niet, de bloodaards, de schijtebroeken. Ik vond dit een blamage voor ons 
en een ernstige  belediging voor onze gulle gastheren en -dames. Om de vijf zeer linkse 
medereizigers op de kast te jagen dreigde ik Psalm 42 ‘het hijgend hert, der jacht ontkomen’ te 
zingen. Ze reageerden als door hoornaars te zijn gestoken. Hoornaars zijn een groot soort 



Bijlagen bij de autobiografie van Ies den Oudsten 

Uitgave december 2017 Pagina 19 

wespen. Ik had en heb nu nog schik om de reactie van deze slimme uilskuikens. Als 
compromis heb ik toen a capella ‘Mijn Nederland’ gezongen. Dit prachtige lied is omstreeks 
1870, twee jaar voor de geboorte van mijn grootvader Terlouw, geschreven door Pieter 
Louwerse (Oost-Souburg, 23 januari 1840 – Den Haag, 20 augustus 1908 – tekst) en Richard 
Hol (* Amsterdam 23 Juli 1825- † Utrecht, 14 Mei 1904 – muziek). Het staat ook wel bekend 
onder de beginregel: ‘Waar de blanke top der duinen’. Ik kreeg een daverend applaus en dat is 
best wel leuk, voor even was ik de ster. Voor mijn gevoel was deze ovatie ook en duidelijk 
bedoeld om mijn reis- en disgenoten te laten merken dat zij óók hadden moeten zingen. Dit 
kon ik de volgende dagen goed merken, mij werd door talloze Portu-gezen en -gezinnen wijn 
aangeboden en mijn medereizigers opzettelijk niet. 

 
2. Lezen 

2.1. Ik heb betrekkelijk veel gelezen, ofschoon het een prettige manier van leven is, zie ik het in de 
eerste plaats als een noodzaak, terwijl ik het wel in het hoofdstuk liefhebberijen heb 
opgenomen. Ik zie het de laatste tien jaar ook als een soort van schriftelijke cursus ‘schrijven’ 
waarbij ik mezelf op talloze belangrijke punten kan en moet wijzen. Lezen is ook een 
noodzakelijk surplus op mijn saaie leven. Voor lezers die graag lezen hoef ik dit niet uit te 
leggen. Aan personen die liever niet lezen, er een hekel aan hebben, is dit niet uit te leggen, 
althans niet door mij. 

2.2. Ik heb vele malen genoten van de boekbesprekingen van Martin Ros (*2 januari 1937 te 
Hilversum) in het radioprogramma van de TROS op Radio 1, die hij van 1985 tot 2007 
verzorgde. Als Martin Ros iemand onprettig wilde bejegenen verweet hij die persoon 'geen 
boek te hebben gelezen'. Een doodzonde in de ogen van deze nogal fijn en preuts rooms 
opgevoede literaire gozer. Door dit soort opvoeding voel ik mij aan hem verwant, maar dan 
wel in de protestantse variant. Het rijmt dus het geloofwaardigheidsgehalte stijgt dan 
aanzienlijk. 

2.3. Lezen is voor mij ook het bevredigen van mijn intense nieuwsgierigheid. Ik heb tot en met 
1985 het genoegen gehad dat ik veel boeken kocht op rekening van mijn bedrijven. De 
boekhandel noteerde dit als het leveren van boeken, wat op zich natuurlijk juist is, rekende de 
normale prijs van het boek, maar wel het hoge tarief voor de omzetbelasting zodat ik in feite 
een korting kreeg gelijk aan het verschil tussen het hoge en lage btw-tarief. Door de 
belastingdienst werd zonder meer aangenomen dat het kantoorboeken waren, gaven mij de 
BTW terug en accepteerde de boeken als een kostenpost. 

2.4. Een goed boek moet je eigendom zijn, dat leest het lekkerst, dan hoef je je niet te schamen dat 
je vreemd gaat, want dat schijnt niet netjes te zijn. Daarom heb ik een ongefundeerde, beetje 
stompzinnige antipathie tegen openbare bibliotheken, een soort leesbordelen, en het lenen en 
uitlenen van literatuur, een sleutelclubachtig gebeuren. Dat doe je niet! 

2.5. Ik ben hier niet te beroerd om wat boeken en schrijversnamen te noemen waaraan mijn 
dorstige ziel zich in de Sahara van dit leven overvloedig heeft gelaafd. In de Gobiwoestijn en 
op  andere momenten zullen het wel andere boeken geweest zijn. Nota bene: dit is wel een 
onvolledige moment opname. • De Verzamelde Gedichten van Ida Gerhardt. • Het Verzameld 
Werk van H. Marsman. • Tranen van een Krokodil door de meer genoemde Piet Vroon • Veel 
van Godfried Bomans, Yvonne Kroonenberg en Herman Brusselmans. • Robinson Crusoe een 
roman van de Engelse schrijver Daniel Defoe, dit werk heb ik in mijn jonge jaren vele malen 
gelezen. • Veel verhalen van Isaäc Asimov, een der grootste sciencefictionschrijvers die er ooit 
geleefd hebben. • De Bijbel, een heerlijk stuk gereedschap om zogenaamde ‘gelovigen’ om 
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hun geestelijke oren te meppen of om hun verblinde zieloogjes te openen in een krampachtige 
poging hun zielenleven te redden. • De aardkinderen van Jean Auel, vooral  omdat het een 
sympathieke poging is het ‘normale’ leven van mensen en dieren in de prehistorie te 
beschrijven, waarbij ik van heel veel alinea's alleen het eerste deel las en als ik (be-)merkte dat 
het zeverde over niet terzake doende shit dat ik dan de rest van die alinea niet las. • Herman 
Brusselmans om zijn heerlijk ontstellende geouwehoer, gezwam van Dendermonde tot 
Hondshu. • Lang leve de koningin van Esmé Lammers dat ik op m'n ouwe dag verslonden heb 
• En vele, vele andere. 

 
3. Ik ben niet bepaald een filmfanaat. 

3.1. Waarom dat weet ik niet precies, vermoedelijk omdat een film bijna niets aan je fantasie 
overlaat, het relatief een te grote inwerking op mij heeft, het vertoonde meestal te weinig 
voorstelt of het opgeklopte onderwerp mij weinig of in het geheel niets interesseert. Mijn 
fantasie wil nu eenmaal niet gebreideld worden. De eerste film die ik mij kan herinneren was 
‘Gejaagd door de wind’ Er ging voor mij een onbekende wereld open en dat deed mijn 
overmatige nieuwsgierigheidsgevoel grote deugd. Door de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen in Schoonhoven, een doods stadje ongeveer 10 kilometer westelijk van mijn 
geboortedorp, werden ’s zaterdagsavonds tot vermaak van de jeugd nette films vertoond. 
Meestal wildwestfilm. Voor ons, christelijk opgevoed, was het streng verboden naar een film 
‘het prentenboek van Den Duivel’ te gaan. Ik was dus zwaar in overtreding. Heerlijk. 

3.2. ‘The Longest Day’ is de tweede film die ik mij goed kan herinneren. Ik heb deze vele malen 
gezien. Na een aantal keren werd het mij pas duidelijk dat het een propagandafilm was waaruit 
zou moeten blijken dat de Amerikanen Hitlers legioenen zouden hebben verslagen en wij, 
Europeanen hen daarvoor dankbaar moesten zijn en blijven, hun godvergeten levenswijze 
(gebaseerd op hebzucht en bedrog) moesten idealiseren en de dollar, een geldsysteem waarmee 
men een ander onmerkbaar kan bestelen, als een Gouden Kalf moesten aanbidden, naar 
Exodus 32 vers 4, lees het zelf maar na ik ga dat hier niet herhalen. Dit zowel naar de 
betekenis van onderdanige hulde bewijzen als naar de betekenis van gehecht zijn aan 
overdreven rijkdom en aan ziekelijke koopzucht. 
 De historische waarheid wordt maar al te vaak verzwegen. Nazi-Duitsland werd niet 
verslagen op de stranden van Normandië maar op de Russische vlakte te beginnen met de 
grootste tankslag ooit, de slag bij Koersk, bijna een jaar vóór de Anglo-Amerikaanse 
legermachten de invasie aandurfden of nog gekker, tot 6 juni 1944 bleven afwachten tot de 
vechters aan het oostfront elkaar dermate hadden afgeslacht, dat ze na Hitler ook Stalin 
makkelijk konden verslaan en Europa als een economische kolonie konden uitbuiten. Nog 
steeds de ultieme droom van die knotsgekke Amerikaanse generaals, de clan van schatrijke 
wapenhandelaren en andere ziekelijke communistenhaters. De slag bij Koersk kende tevens de 
dag met de grootste verliezen in de geschiedenis van de luchtoorlog. Let nu wel even goed op. 
In de tweede wereldoorlog zorgde de Sovjet-Unie voor 85 % van alle Duitse verliezen. Zonder 
de gigantische opofferingen van het Russische volk (niet te vereenzelvigen met het stalinisme) 
zou Europa nu één grote nazistaat zijn, ongeveer zoiets als de ondemocratische, tirannieke en 
vampierachtige Europese Unie nu. In plaats van het knettergekke Adolfje H. in Berlijn is er nu 
een misselijk makende ambtenarenkliek te Brussel de tirannen organisatie zonder weerga, 
xxxxx. 

3.3. De derde film die ik met meer dan normale aandacht gehoord heb, het zien was er veel minder 
belangrijk, was ‘Amadeus’  een Amerikaanse muzikale dramafilm uit 1984, in 2002 opnieuw 
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uitgebrongen (¥) met extra beeldmateriaal, over het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik 
heb deze prachtige film wel vijf keer gehoord en gezien. 

 
4. Zwerven 

4.1. Soms, als ik wat geld in mijn portemonnee heb en ik moest niet direct iets betalen dan valt het 
armoedekleed even van me af. Kon ik dan vrij nemen, zoals ik nu maar al te veel heb, dan ging 
ik zwerven. Daar beleef en beleefde ik een groot genoegen aan. Één zo 'n eenvoudig 
zwerftochtje heb ik beschreven in ‘Verwondering’ . Voor mij is dwalen op onbekende paden en 
wegen, door vreemde dorpen en steden een heerlijke vorm van vrijheidsbeleving. 
Aanvankelijk op een Vliegende Hollander, die ik van Meester Will in 1942 kreeg, zal wel 
geruild zijn voor wat sigaren. Door mijn vader werd het vehikel van grotere wielen voorzien 
zodat ik mijn topsnelheid wel tot meer dan 15 km/ph kon opvoeren. 

4.2. De eerste ‘zwerftocht’, in 1943, op de Vliegende Hollander was van Ameide, via het gehucht 
Sluis over de Zouwendijk naar Meerkerk. Het ANWB verkeersbord aldaar, waar Lexmond op 
stond, herinner ik mij nog zeer duidelijk en zal wel de onbewuste aanleiding zijn geweest dat 
ik bijna een halve eeuw lid ben geweest van deze vreemde Bond. Via Lakerveld ben ik naar 
Lexmond gevliegerd en verder over de Lekdijk naar huis. Er stond 19,1 km op mijn virtuele 
teller, totale rijtijd: minder dan anderhalf uur. 

4.3. Later, vanaf eind 1944, zwierf ik op een fiets met één pedaal, de rechter, en echte banden, 
gekocht voor niet minder dan 1200 zwarte florijnen (wat destijds een compleet vermogen was, 
althans voor de minderbedeelden), dit op aanraden van Klaas Pek, firmant van de firma 
Hamoen & Pek, die mijn vader overtuigde van mijn mogelijkheden en wijzende op de 
komende beperkingen van zo 'n VH, Vliegende Hollander/Ve-Hikel. 

4.4. Vanaf 1952 tot 1956 zwerven per Ducati (een weergaloze 4-takt bromfiets) waarmee ik 
successievelijk en min of meer planmatig alle provincies doorkruist heb, zonder te beseffen dat 
deze middeleeuwse bestuurslaag volkomen overbodig was, is en zijn zal. 

4.5. En vanaf begin 1956 met een auto. Zwerven, onderweg zijn. Er is dan geen verleden en geen 
toekomst, het is er altijd hier en nu, zoals men zijn bestaan zou moeten beleven. Vakanties zijn 
een vorm van gereguleerd zwerven, het verslag daarover heb ik om aan mijn innerlijke 
dwangmatige aandrang om alles domweg te rubriceren te voldoen in bijlage VIII beschreven. 
Het herlezen van die bijlage geeft mij telkens weer een groot genoegen. 

 
5. Schaken. 

5.1. Ik zit nu nog al eens achter het toetsenbord van mijn pc te schaken. In mijn eentje. Sinds ik de 
overdaad aan vechtlust en geldingsdrang ben kwijt geraakt vind ik schaken als wedstrijd niet 
leuk meer als ik zelf mee zou spelen. Kan ik ook niks aan doen, dat zit in de leeftijd, zegt men. 

5.2. Ik ben het schaakspel ingeduwd door mijn broer Jan. Hij was van het schaakspel bezeten in de 
tijd dat Aljechin en Euwe om het wereldkampioenschap speelden. Euwe won toen in 1935 met 
de kleinst mogelijke voorsprong: 15½-14½. De revanchepartij in 1937 verloor hij met 9½-
15½. Broer Jan moest iemand hebben waar hij tegen kon spelen en kon niemand anders 
vinden. Ik was toen voor hem wat de pc nu voor mij is. Hij zette mij doodleuk achter het 
schaakbord en ik moest spelen, verweer tegen een grote broer heb je niet en zeker niet als je 
kreupel bent. Hij, broer Jan dus was toen een jaar of 11, 12,13 en ik 5, 6 en 7. Aanvankelijk 
heeft hij alles voorgezegd. Gaandeweg werden de potjes schaken meer echte wedstrijden die ik 
twintig jaar lang heb verloren. Ruim twintig jaar verliezen. Ik zie nu pas duidelijk waarom ik 
zo goed tegen mijn verlies kan, ik heb daar twintig jaar lang onmerkbaar en blijmoedig op 
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getraind. Om al die tijd te compenseren ben ik zo oud geworden want dat doe je niet zonder 
geldige reden. Grapje. 

5.3. De enkele wedstrijd die ik won was louter toeval of hij maakte expres wat fouten. Deed ik ook 
toen ik Isabel schaken leerde. Afgaande op de reacties van Isabel denk ik dat ik het toen wel 
leuk vond om te spelen, maar niet altijd. Wat ik aan het schaakspel zo aantrekkelijk vind is dat 
het voor mij zo onvoorspelbaar en grenzeloos is. Een duidelijke aanwijzing dat ik van het hele 
spel geen hout snap. Eind jaren vijftig, halverwege de vorige eeuw dus, ben ik nog enkele 
jaren lid van de schaakclub Ameide & Tienhoven (Z-H) geweest. In die tijd heb ik broer Jan, 
die veruit de beste schaker in het dorp was, een enkele keer verslagen doordat hij geen topdag 
had en ik toen écht wou winnen en mijn brein bereid was zich tot het aller uiterste in te 
spannen, zonder eerst een kosten versus baten analyse te maken, want zoiets is voor mij wel 
slopend. Om zijn overmacht in de schaakvereniging te demonstreren organiseerde Jan eens een 
simultaanspel tegen alle andere spelers, een kleine twintig man. Nee, we hadden geen enkele 
'Judith Polgar' op de club. Omdat hij zijn denkkracht moest verdelen zou ik hier een uitgelezen 
kans gehad hebben om nóg een keer niet te verliezen. Welbewust heb ik het toen verloren maar 
ik moest dit wel voor de medespelers verborgen houden, ook voor de simultaanspeler. Hij 
versloeg ze allemaal. Kijk, en dat vond en vind ik nou dé reden van het bestaan van elk 
individueel roedeldier, ook die van de menselijke variant. Ten ondergaan in de strijd om een 
hoger doel, de roedel, de gemeenschap te dienen. Honden hebben deze eigenschap in wel heel 
grote mate, daarmee wil ik niet  beweren, dat een hond een uitmuntend mens is. Trouwens 
andersom ook niet. Dat ik Isabel de meest elementaire schaakspelregels heb geleerd verschafte 
mij ook plezier, ook toen zij bij het schaakspel van haar vader en hun buurman ongevraagd op 
het spel commentaar leverde. Vooral toen een der partijen de lange rokade niet perfect 
uitvoerde. Zij legde de man als een echte schooljuf duidelijk uit in welke volgorde deze 
dubbele zet uitgevoerd moest worden; ‘En zeker niet met twee handen!’ 

5.4. Puzzelen doe ik graag als tijdverdrijf. Kruiswoord, doorlopers,  Zweedse, sudoku en vroeger 
ook logigrammen. 

 
6. Schrijven is voor mij genieten van taal. 

6.1. Zoals voor inhalerende verslaafde rokers en slurpende bierdrinkers, die met overgave hun 
genot zoeken in nicotine en alcohol, zo is voor mij schrijven. Voldoening, verrukking en 
vreugde zoeken en vinden in de taal. Fraaie woorden schikken en herschikken, ordenen tot 
verrassende taaluitingen. Soms kunnen lelijke woorden fraai worden door het gebruik daarvan. 
Taaluitingen, hoe origineler hoe mooier, waarmee niet geschreven wil zijn dat eenvoudige 
boeketjes geen meerwaarde kunnen hebben. Verrassende gedachten in verbluffende 
woordconstructies vangen, squashen met alliteratie en rijm. Dat het niet lukt, doet aan de 
intensiteit en het genoegen van het proberen niets af. Hoe slechter het lukt, hoe langer het 
aangenaam proberen duurt. Het ambacht van woordgebruiker uitoefenen als een gedrevene. 
Streven naar absolute perfectie, daarbij me steeds realiserende dat volmaaktheid tot het eind 
der tijden onbereikbaar is, zelfs als men de eeuwigheid daar aan vastplakt. Al doende en nog 
meer latende om een tegengif te creëren en zo trachten de verwoestingen van het dagelijkse 
leven, het ondergaan van de ondergang, de oudersom, de chagrijn en ziekten te neutraliseren. 

 
7. Muziek. 

7.1. 9 oktober 2014 kreeg ik van Heike Aflenzer een e-mail dat eindigde met: O ja, en hoe zit het 
nou met de muziek in jouw leven? Vreemd. Nu ik er over nadenk, ik dompel mij de laatste 15, 
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16 jaar gaande meer onder in een weldadig muziekbad en heb er nauwelijks iets over 
geschreven. Kennelijk is muziek zo vanzelfsprekend geworden dat het niet genoemd werd, een 
beetje dommig, dat wel. Om de gestelde vraag serieus te beantwoorden en ook om dit nader uit 
te werken heb ik minstens een paar weken nodig. Voor zover Gij niet kunt wachten: mijn 
eerste gedachte hierover is: Ter verdrijving van muizenissen uit het hoofd. De rest komt later 
of komt niet. Kan ook. 
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Bijlage VII. Waar ik zo allemaal geweest ben. 
 
 

1. Uiteraard in mijn eigen geboorte stad, Ameide heeft stadsrechten, in de andere stad Gorinchem 
en ook in alle andere woonoorden, dorpen en gehuchten van de Alblasserwaard. Alle 
woonplaatsen in de Vijfherenlanden, de  Lopiker- en de Krimpenerwaard en de Betuwe heb ik 
per fiets of per bromfiets bezocht. De verder afgelegen regio zoals Zeeuws-Vlaanderen, 
Friesland, Drente, de Noord-Oost Polder, Schouwen en Duivenland, de Voerstreek (B), 
Luxemburg, grote delen van de Eifel, de Harz en de Hunsrück, de Moezel tussen Trier en 
Koblenz en het oostelijk deel van Wallis per auto. Ik ben een zwerver tot in het diepst van mijn 
gedachten. In bijlage II is een lijst opgenomen waar ik gewoond heb. Ik kan rustig stellen dat ik 
alle woonoorden in een omtrek van zeker 10 zeemijlen vanaf elke woonplaats bezocht heb. 
Ook heb ik uitgebreid gezworven (prachtig woord trouwens) in de wijde omgevingen van 
Ommen, Lauderdale (USA), het thermenstadje Plombières-les-Bains in de Vogezen (RF)) en in 
de Morvan (RF). In de navolgende landen ben ik korter of langer tijd een of meer keer met 
vakantie geweest: België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Frankrijk, 
Zwitserland, Italië, Spanje, Portugal, Tunesië, Engeland, Ierland en in Florida als een der 
Verenigde Staten van Amerika. 
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Bijlage VIII. Vakanties. 
 
 
1.     

1.1. Meer dan soms namen we, ‘Taex’ mijn Toen Aanstaande EX en ik in het voorjaar enkele 
dagen vakantie, al dan niet met de kids. De zomervakantie steeds zo vroeg mogelijk in 
het jaar om van lange dagen te kunnen genieten. En veelal ook in het najaar, meestal 
eind oktober, om de laaiende herfstkleuren te kunnen bewonderen en het al te drukke 
bestaan even te ontvluchten. Van een aantal vakanties, niet allemaal, heb ik wat notities, 
hier volgen er wat. Niet allemaal maar dat hoeft ook niet om een goede indruk te 
krijgen. In oktober 1971 hebben  we met ons vieren enkele dagen gekampeerd in de de 
Heldense Bossen (Limburg). En van zaterdag 20 mei tot en met 23 mei 1972 op 
Camping ’t Karrewiel, Familie Groenland, Peschweg 8 te Meerlo (Limburg). Van 
vrijdag 10 November tot maandag 13 november 1972 met broer Gerrit en zijn vrouw 
Alida (kapittelstokje van kandij) vakantie gevierd in Tunesië. We hebben daar gelogeerd 
in Hotel Hadrumet, Rue Ali Belhaouane in Sousse. 

2. Wallis 1973 

2.1. Zaterdag, 23 juni 1973 zijn we om 18:00 uur uit Gouda met de caravan vertrokken om 
een paar weken in Wallis, Zwitserland vakantie te vieren. Van zomervakanties hielden 
we soms een dagboek bij dat geïllustreerd werd met ansichtkaarten (destijds de 
goedkoopste manier voor foto’s), enkele schetsjes, wat afrekeningen van campings en 
dergelijke. Aantekeningen over de reisweg, de meteorologische omstandigheden, soms 
zelfs de aard en de toestand van het wegdek, ook als dit niet ter zake deed. Het werd 
allemaal genoteerd, het genot deszelfs is enkel het door innerlijke drang gedreven 
noteren van soms zinloze data. Daar ik nogal een cijferfanaat ben staat het vol met 
kilometerstanden, lengte van ritten, aankomst- en vertrektijden, tijden van eten, slapen, 
ontwaken. Als het eten lekker was en dat was het altijd tenzij we ‘buiten de deur aten’, 
dan werd veelal ook het menu, eventueel met ingrediënten, vermeld. Kortom en in het 
algemeen werd een deel van het doen, de bezigheden (niet het laten, want dat is 
onbeschrijfelijk veel) van alle gezinsleden beschreven. Een enkele keer ook door 
innerlijke drang gedreven tot in de niets ter zake doende details. 

2.2. Op de vierde dag, dinsdag dus, kwamen we aan op camping ‘Bella-Tola’ in 3952 Susten. 
Het was er erg rustig en met twee plaatsen (206 en 207) lekker ruim. Diezelfde dag een 
fantastische trip naar Leukerbad. Mooi! Zeldzaam mooi! Bloemenweiden met tientallen 
soorten bloemen! De vijfde dag, woensdag, begon met een heerlijk ontbijt, buiten onder 
de blote hemel in de blauwe zon. Het was alle dagen feest. Wat rondtoeren. Wat 
spelletjes spelen. Wat winkelen in verschillende stadjes en daar ook wat eten, soms 
smikkelenderwijs. Wat zwemmen en ploeteren, om eens een klankschilderend woord te 
gebruiken. Camping ‘Bella-Tola’ had een groot heerlijk verwarmd zwembad waar zelfs 
ik in ging zwemmen tot grote onrust van Arianne. Toen het weer eens wat ‘minder’ was, 
net alsof het geheel van de meteorologische omstandigheden in een variabele kwantiteit 
kan worden uitgedrukt, zijn we de Simplonpass over gestoken in de hoop dat het aan de 
andere kant van de bergen, in Italië zonnig zou zijn. 
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2.3. Op verzoek en met hulp van onze campingburen, de familie Van Holthuisen uit 
Amsterdam, zijn we een plaatsje opgeschoven, naar 207 en 208. Lekker vroeg gaan 
slapen. Van de morgenstond en weer van het stralende weer genieten. (Van twee van die 
weren in een betrekkelijk kleine zin kan ik mateloos genieten. Mateloos omdat het niet 
meetbaar is, er werd zelfs geen poging gedaan dit te peilen.) 

2.4. Wat rondtoeren, het Lötschental tot het eind in gereden. Corrie, Wim en Arianne zijn 
gaan lopen, zoals deze mensen zich als voetgangers voortbewegen kan ik dat geen 
wandelen noemen. Zij hebben nog op een gletsjer gestaan. Het was fijn weer, lekker 
warm. Wolken die van uit het noorden over de bergen het dal indreven waren allemaal 
binnen een minuut of tien opgelost. Bij sommigen was het alsof ze ontploften. (Ik heb 
maar één keer ook zolang naar de aardse hemel zitten staren, ik was toen negen jaar jong 
en midden in de weidse Tienhovense polder, geheel omgeven door hooilanden.) In 
Sierre bij de Coöp. lekker gegeten en een halve liter rode wijn soldaat gemaakt. De 
camping raakt voller. Ik ben het verwarmde zwembad in gegaan. Arianne was bezorgd 
of ik wel zwemmen kon en wel uit het bad kon komen. Ze was toen zo oud en net zo gis 
als Isabel nu. (Zwemmen heb ik in de zomer 1944 mezelf geleerd in de Lek, waar de 
Tienhovense waard een halve kilometer ideaal zandstrand heeft. De op topsnelheid 
voorbij jagende Duitse oorlogsboten gaven lekkere hoge korte wilde golven. 

2.5. De schetsjes die ik op de camping maakte van de bergen in het noorden en in het zuiden 
heb ik veertig jaar later aan de hand van recente foto’s nog even gecontroleerd. Ik ben 
namelijk met Google Maps virtueel naar die camping gereden. Merkwaardig en leuk. 
Wij zijn ook naar Zermatt gegaan enkel om de Matterhorn in al zijn glorie te 
bewonderen. Bij het bekijken van een overzichtsfoto van Sierre dacht ik: Valais/ een 
machtig/ een mooi, groots dal/ de mens is hier/ te zeer/ te nadrukkelijk/ ’t beklemt. 
Gedurende de vakantie ben ik door alle zijdalen van Wallis gedwaald. Vrouw en 
kinderen bleven veel liever op de camping en lieten mij graag zwerven. En echt goed, 
gedegen en hartstochtelijk zwerven kan je volgens het wezen der zaak alleen maar in je 
eentje. Het element van volkomen verlatenheid, echter niet in trieste zin, is bijna 
noodzakelijk om ‘doorleefd’ te zwerven. 

2.6. Over de terugreis, een noodzakelijk begin van het einde ook van een beperkte vakantie. 
Op Vrijdagmiddag zo rond een uur of drie betrok de lucht. Enkele spatjes regen vielen 
voor we helemaal startklaar waren om vier uur. We hebben nog even overwogen de 
Lötschberg-autotrein van Goppenstein naar Kandersteg te nemen, de kosten weerhielden 
ons. Karren maar. Vóór Martigny ‘moest’ de hele familie zo nodig. Om halfzes voorbij 
Martigny kwamen we in een zware slagregen terecht, die mij noodzaakte op de licht 
stijgende weg naar de laagste versnelling te schakelen. Het gevoel dat ik toen had hangt 
nog tastbaar in mijn gemoed, het bijna van de weg afspoelen in het volste vertrouwen 
dat dit niet zou gaan gebeuren. 

2.7. We dachten met een grote boog omhoog om Lausanne heen te gaan maar een 
wegomlegging (Wegomlegging, raar woord voor een dwingend voorgeschreven 
routewijziging. Want de weg blijf liggen waar hij lag en gaat niet weg alhoewel de weg 
wel weg genoemd wordt.) joeg ons tegen de steile hellingen op, die we juist hadden 
willen vermijden. Overigens het mijden was niet nodig geweest, we kwamen geen 
moment in moeilijkheden, ook niet in die van een ander. Het weer klaarde op en we 
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reden toen door een lieflijk landschap. Toen we Bern inreden gaf het weer weer donkere 
wolken te zien en begon de regen weer te regenen zonder te plenzen. Het is dan niet 
plezierig om door Bern te rijden. Jaren later vernam ik van broer Frans dat hij eens met 
een vakantie een nacht in Bern in de open lucht, onder de vrije hemel had doorgebracht. 
Hij had in een park op een bankje geslapen omdat het heerlijk weer was en hij geen zin 
had een hotel te zoeken. 

2.8. Om een uur of acht zijn we op een rust- en trimstation even uitgestapt. Met Wim en 
Arianne even goed gek lopen doen. Corrie maakte wat te eten en te drinken klaar. Om 
tien uur waren we bij de grens Zwitserland – Duitsland. Corrie moest zo nodig het 
laatste Zwitserse geld omzetten in stinkstokjes, nadat we de benzinetank vol gepropt 
hadden. Ongecontroleerd de grens over. De autobaan op. Kinderen gingen slapen. Een 
paar uur lekker doorsjezen. Op een raststätten langs de autobahn geparkeerd en ruim 
vier uur geslapen. Zaterdag om kwart voor vijf zijn we weer gaan rijden. Het was droog 
en half bewolkt dus goed voor een plezierige rit. We hebben nog twee keer op een 
ratsstätten geparkeerd om te tanken of wat te eten en te drinken. Nabij Frankfurt stond 
een file tegemoetkomend verkeer van 38 kilometer, we prezen ons gelukkig daar niet in 
te zitten en zijn lekker verder gereden zodat we al om half twee in Nederland kwamen. 

2.9. De Koningin stond ons natuurlijk weer niet bij de grens op te wachten, ondanks dat we 
toen nog trouwe onderdanen waren. Een grove nalatigheid van haar en haar hofhouding! 

2.10. Om ongeveer drie uur waren we bij Albert’s Corner, Bodegraven/Reeuwijk onze 
laatste vakantiepenningen aan het verbrassen. Toen we thuis kwamen heb ik de 
kilometerstand genoteerd: 7967. De beginstand was 4710. Verschil 3257. Een enkele 
reis Gouda – Susten was 1061 km. Zo toch nog even lekker wat cijfers, ik kan het écht 
niet laten. Het was een heel fijne vakantie. 

3. In het weekend van 31 oktober tot en met 2 november 1975 zijn we weer wezen genieten van 
de herfstkleuren in de Eifel. Evenals in oktober 1968 hebben we gelogeerd in Hotel ‘Zur 
Linde’ Schuld/Ahr. Het was beide keren onbeschrijfelijk mooi. Je zou een dagboek op een 
manier moeten kunnen bijhouden dat je het toen beleefde geluksgevoel telkens bij het 
herlezen onverkort weer kan beleven met een indringende positieve uitstraling over de rest 
van je bestaan. Maar ja, het oog wordt niet verzadigd met zien. Een oog ziet namelijk ook 
niets, het geeft wat elektromagnetische straling door aan de hersenen, maar dan heb je het 
wel gehad.ttt 

4. Van 18 juni tot 2 juli 1977 hebben we vakantie gevierd in het Bungalowpark ‘Tre Capitelli’ 
aan het Idromeer. Het was een fijne vakantie. Van dit feestelijks is weer wel een plakboek 
gemaakt. Daaruit het volgende: Vrijdag, 17 juni 1977 om 10 minuten voor zeven vertrokken. 
Via Eindhoven, Venlo, langs Keulen, Koblenz, Mannheim naar het zonnige zuiden. Na 
vergeefs enkele pension-adressen bezocht te hebben konden we bij Maria Schelshorn in 
Irschenberg (Obb.) aan de Aussichtweg 9½ (merkwaardig huisnummer) overnachten, het 
was daar erg schoon, zeer verzorgd. Voor we om ongeveer negen uur gingen slapen zijn we 
loslopende naar Maria en Georg Niggl gegaan en hebben daar heerlijk gegeten. Het was een 
fijne dag. De tweede dag ving aan met opstaan om kwart voor zeven. We kregen een 
eenvoudig maar heerlijk ontbijt met zeldzaam lekkere jam (hausgemacht) en lekkere, sterke 
koffie. Via de Brennerpas waren we om 14u40m al op de plaats van bestemming. Zondag, 19 
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juni 1977, de 3e dag van de vakantie. De kinderen hebben heel, heel veel gezwommen. In de 
ochtend heb ik wat van de omgeving verkend. De dagen daarna: eten in de zon, bustocht 
naar Venetië, de indrukwekkende Dom van Milaan bekeken (Wim en Arianne waren 
onzedelijk gekleed, mochten dus niet naar binnen). Wim is een genie (zegt hij zelf) na het 
repareren van de stortbak der WC. Wat rond toeren. Wim speelde in een tafeltennistornooi. 
Prehistorische (?) rotstekeningen wezen bewonderen in Capo di Ponte. Het was een heerlijke 
vakantie. Aan het bijwerken van het reisverslag zijn we verder niet toegekomen. De 
liefdevolle bewonderingen die ik in het reisverslag rondstrooi aan het adres van ‘Taex’ mijn 
lief oftewel mijn toen aanstaande ex doen nu bijzonder vreemd aan, bijna wrang. Die dingen 
gebeuren nu eenmaal. Nou ja, éénmaal? Maar al teveel! En dan volgt er min of meer 
luidruchtig ruw woord. 

5. Van donderdag, 23 maart tot donderdag, 6 april 1978 zijn we gezamenlijk vakantie wezen 
vieren in Fuengirola, Costa del Sol, Spanje. We hadden aldaar een appartement in een van de 
drie woontorens gehuurd. Omdat het strandleven voor mij een straf betekent ben ik met het 
openbaar vervoer enkele malen naar het achterland gevlucht. Ik bleef net zolang in de bus 
blijven zitten tot deze in een of ander gehucht zijn eindpunt bereikt had en de chauffeur wat 
ging eten, wat ik ook deed. Als de chauffeurs zich voorbereidde om de terugreis te beginnen 
wenkte zij (hullie) mij. Dit waren leuke ritjes met talloze stops op de meest onverwachte 
plaatsen. 

6. Omdat ik nog nooit in het ‘Bayerischer Wald’ was hebben we, ‘Taex’ en ik, in September 1979 
een dag of vier gelogeerd in het prachtige hotel ‘Wastlsäge’ in het kleine dorpje 
Bischofsmais. Er waren daar bijna geen gasten, terwijl er wel plaats was voor minstens 
tweehonderd. Desondanks werd het grote zwembad heerlijk verwarmd. Het Beierse Woud 
vond ik donker en somber, misschien mede veroorzaakt doordat ik een steeds sterker 
vermoeden kreeg dat mijn wettige echtgenote weer ‘vreemd ging’. Hoe zo ’n vermoeden 
ontstaat is door mij niet te definiëren, het is alsof je van ‘gene zijde’ waar dat is mag Joost 
weten, iets ingefluisterd wordt wat je vermoedens versterkt. 

7. De jaarlijkse zomervakanties in 1980 en 1981 hebben we gevierd in Zuid-Frankrijk. En wel 
Camping ‘des gorges du loup’ van Els en Louis van Doesburg in Le Bar-sur-Loup met 
kennissen en met kennissen van kennissen, als daar waren: de familie Edith en Hans Busker, 
hun beide buren met vrouwen en kinderen, de familie Pupping, een broer van Hans, genaamd 
Jan en zijn gade Annie. Het gehele conglomeraat noem ik niet voor niets in mijn gedachte: 
‘de clan van Edith’. Een merkwaardige samenklontering van personen en hun kinderen. 
Edith een niet geheel onsympathiek V.O.S.-type, zo iemand die de lakens uitdeelt en deze uit 
het raam hangt om de hele buurt te laten zien hoe zelfstandig zij wel is. Niet dus. (VOS = 
Vrouwen Ontwikkeling Samenleving, of iets dergelijks PvdA-achtigs. Ik zoek naar een 
zwiepende zweep, naar striemende woorden om dit écht kleinerend te laten klinken.) 

8. In 1980 hadden we een prachtig vervoermiddel. Een nieuwe Mercedes-personenbus. Een 
cliënt van mijn kantoor, de heer Arie W. Wingelaar uit Vianen, stelde ons dat ding gratis te 
beschikking gedurende de gehele vakantie. De reden van zijn handelswijze of manier van 
doen was, dat hij van mij wilde weten hoe deze auto in zijn taxibedrijf, waarin voornamelijk 
onaangepaste, debiele, plezierige en rot kinderen naar hun scholen en instituten werden 
vervoerd, zou functioneren omdat het een automatische koppeling had in tegenstelling tot al 
zijn andere mobielen. Althans dat beweerde hij. (Toen waren mobieltjes geen telepraters 



Bijlagen bij de autobiografie van Ies den Oudsten 

Uitgave december 2017 Pagina 29 

maar auto’s.) Mij was allang gebleken dat hij als een pinkstier zo verliefd was op ‘Taex’ mijn 
Toen Aanstaande EX, de lul. Jaren later reed die muts (ex dus) in een 2CV die op naam van 
zijn bedrijf stond. Je moet het maar verzinnen. Het reizen in zo ’n bus, in vergelijking met 
een normale personenauto, is een feest omdat men veel hoger zit en dus veel meer uit- en 
overzicht heeft. En de gehele kampeeruitrusting kon zo wel héél gemakkelijk mee. Jammer 
dat ik enige schade aan het voertuig toebracht, ik reed er stomweg een deukje in, overigens 
weer wel leuk met betrekking tot de afhandeling van dit schadegeval, maar dit houd ik wel 
even vóór me, mag toch? 

9. In het tweede ‘Bar-sur-Loup’-jaar gingen de dames van ‘Ediths clan’ een week eerder met 
vakantie. Je hebt nu eenmaal bevoorrechte bevolkingsgroepen die de zorgen en ellende van 
de minderbedeelde niet kunnen delen omdat ze de daarvoor benodigde medegevoel niet 
geleerd hebben of het van nature niet bezitten. Wat dan weer te verwijten is aan de schepper 
van deze schepsels. Of de lepel waarmee ze opgeschept zijn deugde niet. Bij mijn latere 
afreis moest ik 48 potten Heinz Sandwich Spread meebrengen en wat Hollandse kazen, alsof 
ze in Frankrijk geen kaas hebben. Deze waanzin kriebelt nog steeds aan mijn beschadigde 
ziel. Niet dat het zeer doet maar soms jeukt het. 48 potten Heinz Sandwich Spread, xxxxx 
hoe verzin je het? 

10. Het eerste Le Bar-sur-Loupjaar hebben we in een tent op een hobbelig klein stukje terrein 
gebivakkeerd. Het tweede jaar in een appartement wat behoorlijk wat geriefelijker was. 

11. Met de bus moest ik elke dag alle kinderen van de hele camping, die daarvoor in aanmerking 
kwamen, naar het strand brengen en van het strand halen. Ik ging in het prachtige achterland 
wat ronddolen en onder andere het museum Matisse en Musée Renoir du Souvenir in 
Cagnes-sur-Mer bezoeken. Ik heb op geen enkel strand iets te zoeken en zeker niet met mijn 
mannelijke medeleden van Ediths clan. Die deden dan bijna niets anders dan de nagenoeg 
geheel ontblote zonne- en waterbaadsters tot in detail te becommentariëren en meestal in 
behoorlijke grove bewoordingen, bijvoorbeeld….. ha, ha, had je gedacht, mooi niet! 

12. Om het clangevoel te stimuleren werd nogal eens gezamenlijk de avondmaaltijd genuttigd en 
daarna was het gezellig kletsen, opscheppen bij het leven en lekker drinken. De gebroeders 
Busker introduceerde de toen nieuwste hype, de rubiks-kubus, en zaten urenlang te draaien 
om deze puzzel op te lossen. Alhoewel ze zich verkochten als slimme en handige jongens het 
is ze toen niet gelukt, ergens rond de toen komende eeuwwisseling wel. Ik had het apparaatje 
nog nooit gezien en vroeg er een te leen wijl ik in alle rust er even over kon nadenken. Ging 
met het ding apart in de tent zitten, nam een schroevendraaier, demonteerde het, zetten hem 
zo in elkaar dat het leek alsof ik in drie minuten de puzzel had opgelost. Mijn boze opzet 
slaagde, de vervoeging behoort eigenlijk te zijn: sloeg. De echtelieden van de beide Buskers 
konden het niet laten hun kostwinners in het openbaar daarover min of meer smadelijk te 
bejegenen, door hun hopeloos pogen schril af te doen steken tegenover mijn (toen) wel zeer 
snelle oplossing. De zotte mutsen. Ware ‘de clan van Edith’ een gorillagroep, ik zou direct 
tot het alphamannetje zijn uitgeroepen, zo ’n na-ijverig sfeertje heerste er wel. Die drie 
minuten is natuurlijk nog sloom want de echte kenners kunnen het nu normaal veel sneller 
zonder schroevendraaier, maar ja die hebben de zaak door en ik nog steeds niet. Juli 2015 
stond het wereldkampioenschap op 5,25 seconden. Op 24 november 2015 loste de 
Amerikaanse 14 jarige Lucas Etter deze op in 4,904 seconde op! 
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13. In Maart 1983 zijn we, mijn ‘Taex’ en ik, enkele dagen in de Eifel gaan zwerven en hebben 
toen gelogeerd in Hotel ‘Haus Wehrbüsch’ te Kyllburg, Wilseckerstraße 16. 

14. 1988/1989? Op dringend aanraden van Arianne om eens met vakantie te gaan ben ik met een 
busreis van Kras Stervakanties in September 11 dagen naar Toscane en Umbrië geweest met 
bezoeken aan Pisa, Florence, Lucca, Siena en andere schitterende steden.  Het reisgezelschap 
bestond uit 36 personen. Ik heb uren doorgebracht in Galleria van Uffizi in Florence, het was 
er opmerkelijk rustig, bijna stil. Het is een van de beroemdste musea ter wereld en heeft een 
grote hoeveelheid unieke kunst- en meesterwerken binnen haar muren, prachtig! Ponte 
Vecchio, dat zijn twee Italiaanse woorden zoals u begrijpen zult, hetgeen overgezet zijnde in 
het hedendaags Nederlands betekend: oude brug. Het is een wereldberoemde middeleeuwse 
brug over de rivier de Arno. De brug is vooral bekend door de vele kleine dure rotwinkeltjes 
die zich op de brug bevinden. Als prozaïsch souvenir, aangezien ik deze toch nodig had heb 
ik er bretels gekocht. Het woord Arno wordt veel gevraagd in kruiswoordraadsels. Ik heb op 
die brug zeker wel een half uur met schroom en opperste verbazing zitten kijken, het leek 
wel staren maar was het niet, naar een extreem mooi beeld voorstellende een vluchtend 
meisje met kind. Of het haar kind was of gestolen van de buurvrouw moet u mij niet vragen; 
u zult dit trouwens ook niet doen, denk ik. Het was prachtig, geen pralende schoonheid, veel 
meer dan dat, maar van zodanige waarde dat ík het niet volmaakt kan duiden. In de zomer 
van 2010 kwam er een ‘nieuw’ thuiszorgmeisje mijn huis beredderen, het was de toen 21 
jarige Malou Vermeij uit Niersen. Zij kwam binnen hippen omdat zij bijna struikelde over de 
drempel. Om wat ruwe woorden te gebruiken om mijn verbijstering te maskeren: mijn bek 
viel open van opperste verbazing. Dat beeld van Ponte Vecchio huppelende zomaar mijn huis 
binnen. Zij moet het model geweest zijn dat voor die wereldberoemde beeldhouwende 
kunstenaar in haar blote derrière geposeerd heeft. Hoe dat in de tijd als vierde dimensie in 
godsnaam (niet als bastaardvloek edoch als uiting van verbazing) mogelijk is, is gezien naar 
dit wonderlijk fenomeen volslagen onbelangrijk. Mijn opvoeding en eerbied jegens de 
andere sekse weerhouden mij om de perfecte overeenkomsten tussen wat ik toen waarnam en 
in een eerder toen zag, tot in elk detail te verwoorden. Een groot dichter zou er zijn naam tot 
in der eeuwigheid en heel zijn aards bestaan aan kunnen ontlenen. 

15. Van 31 oktober tot 3 november 1991 heb ik nogmaals in Hotel Doerr in Feudingen 
gelogeerd. Ik heb genoten van de prachtige omgeving. Ik was op zoek naar een onderdeel 
van mezelf en heb gevonden dat het geen onderdeel van mezelf kon zijn. Nu zou er een 
filosofische verhandeling moeten volgen over dat detail, het verhaal vraagt er gewoon om, 
sterker het eist het, en toch komt het niet. Dit moet u mij niet verwijten, ook niet met de 
opmerking dat mijn biografie dan onvolledig wordt. Er zijn nu eenmaal gedachten die zich 
niet duidelijk en schriftelijk laten verwoorden, althans niet door mij. Daar kan ik ook niets 
aan doen, mijn leven is (was als het voorbij is) nu eenmaal niet perfect. 

16. Met Kras Stervakanties 8 dagen naar Sorrento en Rome. 

16.1. 1e dag. Dinsdag, 7 April 1992. Van Schiphol naar een vliegveld bij Rome 
gevlogen.  Het geldt niet alleen voor mij maar het lastig op dat vliegveld te komen. 
Verder per touringcar naar Sorrento, hotel Jaccarino. Het reisgezelschap bestond uit 48 
personen. 
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16.2. 2e dag. Dagtocht langs  de Amalfikust. Volgens de reclame van het reisbureau een 
van de mooiste kusten ter wereld. Ik vond het wel mooi maar niet aantrekkelijk, te druk, 
helemaal vol gebouwd met veel groen er tussen. (De mens is te zeer, te nadrukkelijk 
aanwezig op deze aarde.) Door het gedrang van al die villa ’s op die steile berghellingen 
ben ik bang dat er enkele af zullen donderen, ja dat kan, aardverschuivingen kunnen 
zo’n fenomeen veroorzaken. 

16.3. 3e dag, donderdag, 9 april 1992 naar het eiland Capri, ook mooi, maar net als 
gisteren die Amalfikust, te druk. Ik prefereer landelijke rust en ruimte, veel ruimte, 
zalige rust. 

16.4. 4e dag, vrijdag, 10 april 1992. Vanuit Sorrento zijn we naar Pompeji gegaan. 
Pompeji vond ik buitengewooon interessant. De reisleidster had een Nederlandse 
professor gecharterd, die daar aan een bepaald onderzoek bezig was. Zij gaf ons 
anderhalf uur lang een helder en meeslepend college (weet je, college is een deftig soort 
les, eigenlijk niet bedoeld voor een eenvoudig persoon zoals ik) over de 
opgravingsmethoden van vroeger en nu én wat wij nu in Pompeji kunnen zien en dat in 
samenhang met de maatschappij van toen. Toen is de tijd waarin Pompeji verwoest 
werd, in de eerste eeuw van de hier ten landen gebruikelijke jaartelling. Om op het 
opgravingenterrein te komen moest ik wel een buitengewone krachtsinspanning leveren. 
Er was een zeer lange glibberige helling; waarom daar zo ’n primitieve toegang was? 
Enfin, ik heb van het college genoten, maar was na afloop wel zo moe als een hond, dat 
wil zeggen uitgeput van vermoeienis. Via een rondrit door Napels zijn we naar Rome 
verhuisd. 

16.5. 5e dag, zaterdag. Vóór de musea van het Vaticaan waar wij naar toe wilden, wij is 
nog steeds dat omschreven reisgezelschap en niet jij en ik, stonden immens lange rijen 
mensen, allemaal wachtenden vóór u maar in de eerste plaats voor zichzelf. De 
onvolprezen en zeer kordate reisleidster Annelies Roelofszen (zie ook mijn poëem: 
‘Reisleider/v’ van 15 april 1992 opgedragen aan die Annelies) dook als een straaljager 
door de massa heen. Even later, voor mij als een vorm van tovenarij, werd ik apart door 
een vriendelijke religieuze, door de paus persoonlijk daartoe ad hoc aangesteld denk ik 
dan, opgehaald die mij vóór alle anderen begeleide, via een merkwaardige lift, naar een 
afdeling die volgens Annelies’ raad voor mij het meest geschikt was, de Egyptische 
oudheid. Er zou van die oudheid hier in Rome meer te vinden zijn dan in heel Egypte, 
van Alexandrië tot Abu Simbel. Dit tekent zowel de roofzucht der Katholieke Kerk, de 
Franse en de Engelse natie als de culturele onverschilligheid der Nijldalbewoners, 
inclusief die van de aldaar wonende Kristelijke Kopten. 

16.6. Ik heb op die afdeling enkele urenlang rondgekeken en om mij niet al te zeer te 
vermoeien daarna enkel de sixtijnse kapel bezocht. Als je dan eindelijk in de Capella 
Sistina, de Sixtijnse Kapel, bent beland, krijg je geen gelegenheid om even stil te staan 
en het plafond op je in te laten werken. Het is er bomvol met toeristen uit de gehele 
wereld. Je wordt mét die massa door de kapel geschoven als een aangebroken 
postpakketje dat in de weg staat. Met slechts uitzicht naar boven en helemaal niet naar 
opzij omdat ik te klein ben. Je staat buiten voor je er erg in hebt als je niet goed oplet. 
Met behulp van internet heb je een veel mooier overzicht van wat daar allemaal te zien 
is. Doordat op kosten van een of ander Japans fotobedrijf het gehele plafond net netjes 
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was schoongemaakt van het eeuwenoude smerige Vaticaanse vuil gaf het mij dezelfde 
indruk als van een goed gewassen duur draaiorgel. Mooi om te zien maar kitscherig als 
nepkunst, althans in mijn ogen. Ik ben blij dat ik het gezien heb, daar niet van, maar in 
mijn ontvankelijke kinderziel ging er niets vibreren van artistiek genoegen, niets. 

16.7. De jaarlijkse zomervakanties in 1980 en 1981 hebben we gevierd in Zuid-
Frankrijk. En wel Camping ‘des gorges du loup’ van Els en Louis van Doesburg in Le 
Bar-sur-Loup met kennissen en met kennissen van kennissen, als daar waren: de familie 
Edith en Hans Busker, hun beide buren met vrouwen en kinderen, de familie Pupping, 
een broer van Hans, genaamd Jan en zijn gade Annie. Het gehele conglomeraat noem ik 
niet voor niets in mijn gedachte: ‘de clan van Edith’. Een merkwaardige 
samenklontering van personen en hun kinderen. Edith een niet geheel onsympathiek 
V.O.S.-type, zo iemand die de lakens uitdeelt en deze uit het raam hangt om de hele 
buurt te laten zien hoe zelfstandig zij wel is. Niet dus. (VOS = Vrouwen Ontwikkeling 
Samenleving, of iets dergelijks PvdA-achtigs. Ik zoek naar een zwiepende zweep, naar 
striemende woorden om dit écht kleinerend te laten klinken.) 

16.8. De palmzondagliturgie werd in een zeldzaam mooi drukwerk aan de bezoekers in 
bruikleen ter beschikking gesteld. De taal was wel Italiaans, maar dat maakte mij mooi 
niks uit. De psalmen en gezangen waren in een voor mij leesbaar notenschrift afgedrukt. 
(Hulde aan Janus de Scheet, de schilder-violist die mij dit leerde.) De uitspraak van het 
Italiaans is door de eeuwenlange religieuze onderdrukking vanuit Rome voor ons 
edelgermanen niet zó moeilijk. En ik had er zin in weer eens op een ouderwetse manier 
voluit heilige liederen te galmen. In het Italiaans dan geeft dat een ongekend opera-
achtig surplus, heerlijk. Ik nam mij voor om zo ’n prachtige liturgie in te pikken, nou dat 
lukte mooi niet. De non die het mij had gegeven deed nogal lelijk toen ik het haar op 
haar eerste verzoek niet ogenblikkelijk terug gaf, de trut rukte het bijna uit mijn rechter 
hand, bracht mij aan het wankelen omdat ik op mijn wandelstok leunde. Kopen was 
onmogelijk. Later gaven mijn medereizigers in Italië (en dus ook medereizigers op de 
weg naar de eeuwigheid – Italië leidt dus naar de eeuwigheid) vriendelijk commentaar 
op mijn gezang. Kijk en zo ijdel ben ik dan (ook weer) dat ik dit opschrijf en het zelfs nu 
nog leuk vind. 

16.9. In Rome moest ik veel bezoeken aan kerken en andere gebouwen aan mij voorbij 
laten gaan, in hoeverre hier van eigen schuld dikke bult sprake is, is voor mij een nog 
steeds niet opgehelderd vraagstukje. Had ik maar thuis moeten blijven. Trappen om 
ergens binnen te komen, veelal zonder een nette en schone leuning, en andere obstakels 
zijn er massaal aanwezig, ze zijn expres als hindernissen gemaakt om minder valide 
personen te hinderen. Architecten, die zulke dingen ontwerpen, zijn nu eenmaal een 
groep lieden die werkelijk blind zijn voor hun eigen onvolmaaktheden en dus ook die 
van hun verre en nabije naasten. Al met al, het was niettegenstaande dat een van de 
meest prettige vakanties die ik beleefd heb. De hotels en het eten waren prima, maar 
daar wil ik nu niet over schrijven maar doe dat toch, voor die hoge prijs moet het 
namelijk vanzelfsprekend zijn. Vanzelfsprekend, eigenlijk een raar woord en zeker op 
deze schrijfplek temeer daar een prijs niet kan praten terwijl het toch wat zegt over haar 
eigen niveau. 
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17. 1996. Op dringend aanraden van Arianne om weer eens met vakantie te gaan ben ik met Kras 
Stervakanties in September met een busreis van 9 dagen naar Toscane geweest. Met 
bezoeken aan Pisa, Florence, Lucca, Siena en andere schitterende steden. Verblijf in Hotel Il 
Cacciatore te San Marcello Pistoiese. Reisleidster was Minou. Het reisgezelschap bestond uit 
33 personen. In veel opzichten was het bijna een herhaling van de reis, zeven jaar eerder, 
echter meer een noodzakelijke aanvulling die nog onvoldoende was ook. Weer heb ik uren 
doorgebracht in Galleria van Uffizi. Helaas had ik écht geen puf meer ‘de oude brug’ te 
betreden om te kijken of ‘mijn beeldige’ meisje of nu, wat ouder geworden zijn, ‘beeldige’ 
vrouw er nog steeds stond te vluchten en hoe de baby nu zelf mee holde. Maar ja, beelden 
staan stil, ook als ze in je geheugen gegrift zijn. 

18. Manus. 

18.1. Tom Hendriks kocht op 14 november 1996 voor Henser Elektronica te Deventer 
een treinkaart voor drie dagen onbeperkt reizen met de ‘Deutsche Bahn’ door geheel 
Duitsland. Het was bedoeld voor een herhaald bezoek aan een elektronicabeurs in 
Leipzig. Na één dag, 15 november 1996 was het al duidelijk dat verder bezoek 
overbodig was, dus er waren nog twee dagen beschikbaar, die indien niet ge- of 
verbruikt op 14 december 1996 zouden verlopen. (Vorige zin zou ik zo graag en een 
beetje dommig, door een merkwaardig soort automatisme, willen afsluiten met de 
woorden: zijn geworden.) Het plaatsbewijs, waarvan de naam van de eigenaar ten 
onrechte nog niet was ingevuld, kon ik mij op aanraden van Tom Hendriks makkelijk 
toe-eigenen. Hij gaf mij het ticket en die raad omreden dat ik voor hem en zijn bedrijf de 
administratie en belastingaangiften verzorgde en dit een kleine tegemoetkoming was 
voor de sores die hij altijd veroorzaakte. Voor deze gift of gave ben ik hem blijvend 
dankbaar. 

18.2. Omdat een groot treinstation voor mij nogal lastig is, ja voor wie niet, wilde ik 
liever niet in Arnhem op de trein stappen daarom reed ik op zaterdag 7 december 1996 
in alle vroegte naar het eerste het beste treinstation in Duitsland, dat de mensen daar 
‘bahnhof’ noemen. Dat was en is in Emmerich. Ik kon daar vlak bij de ingang en gratis 
mijn auto parkeren en ben in de eerste de beste coupé gaan zitten van de eerste de beste 
trein die daar stopte, mij geen moment realiserende dat een trein verschillende klassen 
kent, wat op zich natuurlijk vreemd, onnatuurlijk is en blijft. De beleefde 
kaartjescontroleur zei dat ik daar niet mocht zitten omdat het een ‘eerste klas’ 
compartiment was, terwijl ik een ticket voor ‘tweede klas’ had en verzocht mij om bij 
het volgende station daar (dan ook) te gaan zitten anders zou hij moeilijkheden met zijn 
superieuren kunnen krijgen. Wat natuurlijk raar, onnatuurlijk is, de ene mens is nu 
eenmaal niet superieur ten opzichte van de andere mens; ook niet bij trein- en ander 
personeel. 

18.3. De treinreis verliep veel sneller dan dat ik verwachtte, ergens aan de kant van de 
weg gaan staan, of wat langzamer gaan rijden om de omgeving beter te kunnen bekijken 
of een leuk zijweggetje induiken is er bij een trein namelijk niet bij, maar past wel bij 
mijn manier van reizen en denken. Vermits ik geen flauw benul had tot hoever ik mee 
zou kunnen rijden naar het werkelijke einde van de rails, was dat Basel? Bern? Milaan? 
Rome? Brindisi? ( Brindisi is een havenstad in het zuidoosten van Italie, met ongeveer 
90.000 inwoners.) ben ik in Freiburg im Breisgau uitgestapt en heb daar een taxi 
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genomen om naar de binnenstad te gaan. De taxichauffeur, ik noem hem hier voor het 
gemak Manus, naar Hermanus van der Zouwen een NSB’er, Tiendweg 69c destijds in 
Tienhoven (Z-H). Deze Freiburgse Manus bleek een zoon te zijn van een originele 
Nederlandse NSB’er die om een ‘Bijltjesdag’ te ontgaan reeds in Augustus 1944 met 
vrouw, twee jonge kinderen en een groot deel van zijn huisraad naar Mofrika was 
gevlucht. Ik vermoed dat Manus’ vader bij de SS heeft gediend, hij stal in naam van de 
‘wehrmacht’ een vrachtauto die was ‘ondergedoken’ bij een kennis van een kennis. Zijn 
banksaldo had hij met behulp van De Nederlandse Bank (sinds mensenheugenis een 
stiekem en slaafs ‘filiaal’ van de Deutsche Bundesbank) alreeds in Rijksmarken omgezet 
en was verhuisd naar een van zijn ‘Kriegskameraden’ in het Zwarte Woud. 

18.4. Manus vertelde van alles en nog wat over zijn familie, zijn werk en vol trots over 
‘zijn’ Freiburg waarin hij met veel genoegen leefde, vroeg naar de NSB voor en in de 
oorlog, was op een merkwaardige manier opgelucht toen ik zei dat het merendeel der 
NSB'ers geen onmensen waren en dat in de crisistijd van de dertiger jaren heel veel 
mensen sympathie hadden voor de NSB, ook omdat ze de pest hadden aan de 
oorlogsmisdadiger Hendrik Colijn die als Antirevolutionair voor premier speelde en met 
kwade opzet de crisis verergerde om er zelf en zijn elite groepje, de superrijken, er in 
financieel opzicht beter van te worden. Daarbij meer voor pion dan voor schaakspeler 
fungerende. Bij de provinciale Statenverkiezingen van 17 april 1935 behaalde de NSB 
bijna acht procent (exacter 7,94%) van alle stemmen, mede door invloed van Adolf 
Hitler, u kent hem wel. 

18.5. Manus belde, ongevraagd, voor mij enkele hotels en informeerde naar prijzen en 
of er wel een voor een invalide aangepaste kamer beschikbaar was en reed wel een uur 
lang kris kras door de stad om mij het een en ander te laten zien. En dat alles voor tien 
mark, zoiets was ruim elf gulden, zeg maar ongeveer vijf euro en dat is erg weinig. 

18.6. Op mijn vraag waarom hij zoiets deed was zijn antwoord: ik vond het erg fijn een 
Nederlander te spreken die zonder enige terughoudendheid, vooroordelen of fascistische 
ideeën over die NSB’ers het een en ander vertelde. Zijn hoogbejaarde ouwe heer, 
waarover hij toch wel met eerbied sprak, wilde daarover geen enkele mededeling doen 
en dat gaf bij hem ongefundeerde kwade soms enge vermoedens, want NSB'ers waren 
toch wel landverraders vond hij. Mijn idee is dat alle eurofielen in feite ook stiekeme 
landverraders zijn, die in oorlogstijd de doodstraf verdienen (eigenlijk nu ook want we 
leven in een economische oorlog van mondiale afmetingen), gaf een grote grijns op zijn 
gelaat. Hij wees mij het busstation vlakbij het hotel waarmee ik goedkoop naar de trein 
terug kon en gemakkelijk omdat de autobussen in Freiburg een uitzonderlijke lage instap 
hebben, kunnen ze ook niets aan doen, ze zijn zo gemaakt. 

18.7. Aan het eind van de rit leverde hij mij af bij Hotel Scharzwälfder Hof van Frans 
Engler, Herrenstrasse 43, Freiburg en bracht mijn rugzak naar binnen. Na wat volkomen 
zinloze administratieve plichtplegingen opgelegd door Duitse bureaucraten, bracht de 
dienstdoende receptionist mij naar een dependance, vlakbij om de hoek, in de 
Münzgasse, een zijstraat naast het hoofdgebouw. (Alsof men ook voet- of 
buikgebouwen bestaan.) De lomperik, die receptionist dus, zwoei (een mooiere 
vervoeging dan zwaaide) met mijn rugzak, die hij zou dragen, de linker kruk, waarop ik 
op dat moment het meeste leunde, onder mij vandaan. Ik klapte vanaf de laagste tree van 
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de stoep op straat. De lul, die receptionist dus, maakte zelfs geen enkel excuus. Om de 
pijnen in botten en spieren te verlichten heb ik urenlang in een erg heet bad gelegen, 
nam toen een pijnstiller en een slaappil en stond Zondagochtend ‘zo fris als een haantje’ 
op. 

18.8. Na het ontbijt ben ik op mijn dooie gemak naar het Museum Für Neue Kunst aan 
de Marenstrasse 10 gewandeld, dat was een uur lopen. 350 strekkende meter vanaf ‘mijn 
hotel’. Ik kon dus op mijn gemak 10 seconden over elke meter doen en hield dan nog 
tijd over, 100 seconden! Het is een zeer sympathiek museum, trouwens de hele 
binnenstad van Freiburg heeft een bijzonder vriendelijke uitstraling, een prettige 
atmosfeer. 

18.9. De terugreis naar Nederland op maandag de 9e december 1996 heb ik in tijd 
gemeten met een paar uur verlengd door in Keulen te pauzeren en wat rond te kijken. 
Het in- en uitstappen bij treinen geeft mij altijd onverdiende moeilijkheden, maar in 
Keulen werd ik door opmerkelijk veel personen vlot geholpen, ze droegen me als het 
ware de trein uit en in. Na ook nog een poosje de Dom van Keulen te hebben 
bewonderd, het is de grootste kathedraal van Duitsland, ben ik verder gereisd naar 
Emmerich. Aan de Bahnhofstrasse 25 aldaar, dat was vlakbij waar ik mijn auto had 
geparkeerd, bij Brasserie Barrol heb ik lekker gegeten en gedronken. En ondanks die 
rottige valpartij vond en vind ik het een leuke minivakantie, nog steeds. 

19. In Juni 2000 heb ik vakantie gevierd langs de wonderschone Moezel. 

19.1. Ik heb hierover tien A-vijfjes vol met aantekeningen gemaakt en toch lukt het mij 
niet er een prettig verhaal van te maken. Ik heb ettelijke malen serieus overwogen het bij 
de eerste zin te laten en alle tien briefjes, die netjes in betrekkelijk klein handschrift 
geschreven waren in de blauwe (papier) kliko te deponeren. Het ruwe woord donderen 
heb ik al zoveel keer gebruikt dat het compleet versleten is dus, om dit grammaticaal 
verbindend voegwoord nogmaals te gebruiken, dus dat donderen hier is nu onbruikbaar 
geworden, alhoewel het wel lekker ruig klinkt. Trouwens Isabel Rosa Visser negen jaar 
min twee dagen, mijn eigen kleindochter, gaf op Zondag 22 september 2013 duidelijk 
aan iedereen te kennen dat wij geen ruwe woorden mochten zeggen, die eigenschap 
heeft ze van mijn en haar moeder geërfd. Laat ik nu eens zo beginnen: 

19.2. Er was eens, 17 juni 2000, een bijna onbewolkte zaterdag. Ik ben toen met de auto 
zwervende via Nijmegen over typisch napoleontische wegen langs de Maas en van 
Blerick via Ittervoort naar het Postiljon Hotel Vliegveld Maastricht-Aachen Airport 
gereden. Kortom en in het algemeen een prachtige rit. Voor het eten ben ik nog een  
uurtje wezen toeren door wat dorpen en gehuchten ten oosten van het vliegveld. Het is 
daar met al die bijna bergen mooi. Voor mij als eenvoudige platlander nog steeds iets 
bijzonders. Bijna een sensatie, deinende op de golven van het landschap Na een 
heerlijke maaltijd, een gezonde nachtrust en een veel te duur ontbijt heb ik mijn reis 
voortgezet. Op instigatie van de bedienende juffrouw, van wie ik een plastic zak kreeg 
om mijn roversbuit te vervoeren, heb ik van het lopend buffet, terwijl ik stilstond, het 
een en ander gepikt voor een complete lunch. 
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19.3. Bij ‘Vrij Uit’ had ik in Hotel Trabener Hof, Bahnstrasse 25 te Traben-Trarbach, 
een zeer keurig en goedkoop hotel, mijn overnachtingen geboekt. Daar ben ik zondag 18 
juni 2000 naar toe gegaan. Een pracht rit met mooi weer. Wel waren er enkele route-
omleggingen vanwege wegenonderhoud. Op een bepaald punt, bij een brug over de 
Moezel was het met fietsers, auto’s en wandelaars een complete chaos, die maar niet 
opgelost werd omdat de politie daar het verkeer stond te regelen. Het bleek dat zelfs de 
brandweer werd ingeschakeld om het fietsende klootjesvolk een leuke dag te bezorgen, 
hier klinkt enige discriminatie van fietsers uit, dat is echter niet zo bedoeld. Door mijn 
geringe ervaring met de politie, waar ook ter wereld, durf ik niet te beweren dat als de 
politie zich ergens mee bemoeit de rotzooi alleen maar groter wordt. Als ik wel zou 
durven dan deed ik het wel, want voor de elf kilometer, die ik nog af te leggen had, 
moest ik wel 41 kilometer rijden op aanwijzingen van talloze, van die typisch smerig 
gele omleidingsborden waarvan ik niet mocht afwijken op straffe van in zes talen te 
worden uitgescholden. Ik vroeg mezelf af, moest ik nu 41 kilometer omrijden of maar 
30, namelijk de 41 feitelijk gereden kilometers minus de elf die ik zo juist noemde. De 
consternatie van route wijzigingen kon de plezier van reis niet bederven, het bleef een 
pracht rit. Trouwens zo kom je ook nog eens op wegen en wegjes waar je anders nooit 
zou komen en nooit zou van durven dromen. 

19.4. Bij het boeken van het hotel heb ik bij ‘Vrij Uit’ nadrukkelijke geïnformeerd of er 
wel of geen lift aanwezig was. Aan traplopen heb ik een hekel. Zoals u bekend heb ik 
daar teveel moeilijkheden mee. Ik kreeg te horen:  Ja, er is wel een lift. Om in het hotel 
te komen zonder gebruik te maken van de pontificale, zeg maar protserige trap aan de 
voorkant van het gebouw moest ik in een voor mij onprettig hellend zijstraatje (de 
Rottmanstrasse) waar ik ook mijn auto 70 meter verder moest parkeren, via een lullig 
speciaal daarvoor bedoeld halletje naar de lift. Ik kon alleen bij die lift komen door 
gebruik te maken van... Jawel hoor! Een trap(je), zeven treden, dus dat was te doen en 
gelukkig er was, en dat is in dit soort situaties meestal niet het geval, een goede, schone 
en stevige leuning. Een trapleuning zoals een trapleuning behoort te zijn. 

19.5. De maaltijden werden in Restaurant Claus Feist, aan de boorden van de Moezel 
op ruim 11 kilometer afstand, geserveerd door uitermate nette en beleefde, vriendelijke 
jeugdige personen die duidelijk merkbaar naar perfectie in de uitoefening van hun vak 
streven. Het relatief eenvoudige eten was heerlijk, daar moet een meesterkok in keuken 
hebben gestaan. In de eetzaal ademde bijna alles de sfeer van Jugendstil. In deze  
feestelijke stijl was ook het restaurant en daarbij behorende hotel Bellevue opgetrokken. 
Het dubbelstadje Traben-Trarbach noemt zich trots: ‘die Stadt des Jugendstils’. Op 
onderdelen doet Jugendstil echter wel erg gekunsteld aan. Net alsof er te weinig tijd was 
om de ambachtelijke problemen veroorzaak door de massa vrolijke tierelantijntjes goed 
op te lossen en het gebrek aan de vereiste kunstvaardigheid gauw met wat extra kromme 
krullen wat opvullen. 

19.6. Maandag, 19 juni 2000. Bij het ontbijt vernam ik dat het vandaag heel warm zou 
worden en dat is in het Moezeldal geen onverdeelde pret wegens het gebrek aan een 
verkoelend briesje, die misschien even en dan slechts bij het krieken van de dageraad 
haar pastelkleurige windje laat voelen als ze voorbij dartelt. Ik zocht het dus die dag 
boven op de Hunsrück, en reed ruim 9 kilometer naar Starkenburg (243 inwoners) dan 
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bijna 6 kilometer naar Irmenach (709 inwoners) en bijna 9 kilometer naar Krummenau, 
daarna ruim 5 kilometer naar Weitersbach (78 inwoners). Vandaar drie en een halve 
kilometer naar Stipshauser (899 inwoners) om bij Idarkopf te komen moest ik nog ruim 
12 kilometer rijden. Idar steekt haar kopf 746 boven de niet aanwezige zee uit en als je 
daar dan bent merk je er niets van, echt niet. Vandaar was en is het bijna 13 kilometer 
naar Restaurant Claus Feist, aan de boorden van de Moezel. Totaal reed ik die dag 
ongeveer 70 kilometer en had het idee dat ik een complete dagreis had gemaakt, echter 
zonder vermoeid te geraken. 

19.7. Meerdere keren heb ik langs de afgelegde route stil gestaan. In een prachtig bos 
met liniaalrechte bomen die allemaal tot ver in de hemel reiken heb ik, op het heetst van 
de dag, bijna twee uur geslapen. Op een andere plaats onder een geweldige lindeboom 
wat zitten eten, wat aantekeningen gemaakt en een eindje op en neer gelopen om niet 
helemaal vast te roesten. Trouwens ik doe dit betrekkelijk vaak maar dat zie je bijna 
nergens terug in al die reisverslagen, het zijn van die vanzelfsprekende gebeurtenissen 
als defeceren, dat ze tegenwoordig grofweg poepen noemen, en urineren. Je doet zulke 
dingen gewoon, net als ieder ander schepsel in de klasse der mammalia, en praat en 
schrijft er eenvoudigweg niet over omdat het de gewoonste zaak van de wereld is. 

19.8. In Krummenau heb ik een poos op een verhoogde uitwijkplaats gestaan. Ik had 
een prachtig overzicht op een groot erf van een ouderwetse boerderij. Wat ik zag? Wat ik 
daarbij dacht en herkende uit een ver verleden? Wel dit: Twee Belgische trekpaarden, ik 
moet me inhouden om geen loflied te zingen op dit prachtige paardenras met bijna 
menselijke karaktertrekken. In een hoek van het erf een mestvaalt, ouderwetse 
koeienmest, stront met veel stro, al voor de helft op het land uitgestrooid dus de andere 
helft lag hier nog te stinken, voluit bij te dragen aan het aroma van het ouderwetse 
boerengedoe. Zwermen insecten vierden daar een fecesfeest afgewisseld met het 
treiteren van rust nemende personen, door bijvoorbeeld in hun ogen te willen prikken en 
voortdurend rond hun oren een betrekkelijk hoog, zoemend, trillend of gonzend, vrij 
gelijkmatig geluid te maken. Ik zag wat loslopende echte scharrelkippen en twee Berner 
sennenhonden. De oude reu noemde ik Konrad (Adenauer) het teefje heette Angela 
(Merkel). Het zijn grote, krachtig gebouwde berghonden van Zwitserse afkomst. 
Bedrijvige ongewassen boerenmensen in passende kledij, waarvan er een exemplaar liep 
te genieten van smerige pruimtabak, ze waren bezig met een grote rol nieuw 
prikkeldraad, dat is ijzerdraad met op kleine afstanden scherpe stekels, gebruikt om de 
toe-, door-, in- of uitgangen van mensen of andere dieren te beletten. De twee grote en 
de vier kleine deuren en alle luiken van beide stallen stonden vanwege de warmte 
wagenwijd open. De wagens stonden links onder een hoog afdak, bij een ouderwetse 
maaimachine en een verroeste hooischudder van vooroorlogse makelij. 

19.9. De vogelen des hemels, in dit geval tientallen boerenzwaluwen vlogen met hun 
karakteristieke vleugelslag rond en in en uit de stallen en zolders, alsof ze dollende 
kinderen in een speeltuin waren. Talloze huismussen en wat witte kwikstaarten maakten 
het schitterende vogelvliegfeest compleet. Schuin achter genoemd afdak, eigenlijk meer 
een schuur zonder binnenmuren waarvan expres de voorgevel ontbrak, lag een immens 
grote berg boerengeriefhout voor eigen gebruik of om de oude buurman te helpen, voor 
reparaties aan woning, stallen, hekwerken en afrasteringen. Daarnaast, keurig opgetast 
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en bedekt met wat half verroeste zinken platen, veel brandhout, een voorraad waar ze 
zeker wel twee of drie strenge winters van konden stoken. Mooi modern materieel was 
er niet, zelfs geen oude Unimog. Twee onhandig grote loodzware kisten met wat 
handgereedschap, spijkers, moeren en schroeven in velerlei maten, wat touw en een 
klein bosje oud ijzerdraad, stonden achteloos midden op het gedeeltelijk onverharde erf. 
Langs bijna elk gebouw was een strook, afhankelijk van de plaats en het gebruik, ter 
breedte van ongeveer twee, drie of vier meter bestraat met klinkers verkregen uit een of 
andere sloop van gebouwen die in de oorlog door de Amerikanen waren gebombardeerd. 
Amerikanen zijn ook een soort Duitsers maar dan met nog veel meer mensen en poeha, 
drukte en rumoer om niets, tenminste als het geen Amerikaanse negers zijn. Bijna had ik 
geschreven: ‘, want die maken het nog erger’. Om geen discriminerende indruk te 
maken laat men zoiets natuurlijke wel achterwege want het mag niet en kan dus niet 
waar zijn. 

19.10. Tussen de wagenschuur en de stallen, een meter of vijftien naar achteren, stond 
een woonhuis uit de achttiende eeuw. Ooit was het een klein boerderijtje geweest, het 
oorspronkelijk rieten dak was vervangen door goedkope grijze golfplaten terwijl het 
voorste dakdeel met geglazuurde rode pannen was bedekt. Het woonhuis stond al twee 
jaar in de grijze grondverf en zodra er geld voor was zouden die boeren het zelf wel 
aflakken. Voor het huis was een goed onderhouden bloementuin en een netjes betegeld 
terrasje met een grote ruwhouten, kennelijk zelf getimmerde tafel waarop de restanten 
der genoten maaltijd en de ongewassen vaat waaronder een kookpot met de afmetingen 
van de pan die mijn moeder in oorlogsjaren gebruikte. Zoiets waarin je een half mud 
aardappelen tegelijk kan koken. Van de zes verschillende stoelen, die zeker niet uit de 
pronkkamer kwamen, was er één omgekukeld. Ik heb min of meer gebiologeerd naar het 
geheel zitten kijken en vergeleek elk onderdeel met wat in het verleden bij onze 
boerenburen, Kees Versluis, Goof Spek, Arie Kortlever en Tunnis Kool te zien was. En 
te ruiken. Deze geur was het ‘aroma’ van een boerenbedrijf in het verleden, dat hier en 
nu voor mij even heden was; nostalgie in ’t kwadraat. Dicht bij de onaangetaste natuur, 
puur biologisch door soberheid en instinct in stand gehouden, zo héél anders dan de 
penetrante stank van de moderne vee-industrie met haar schandelijk dierenbeulengedrag. 

19.11. Woensdag, 21 juni 2000. Eindelijk heb ik het boek ‘Kou van Jou’ van Herman 
Brusselmans uit, wat kan die man ouwehoeren zeg, schitterend. Donderdag, 22 juni 
2000. Deze dag ben ik zomaar wat, zonder wegenkaarten, aan het zwerven geweest, 
richting het wereldberoemde Cochem. Twee hoogtepunten van de Hunsrück bezocht, 
Haardtkopf en Ranzenkopf, respectievelijk 658 en 637 meter. Nu krijg je bij de toppen 
van de Hunsrück, kopfen noemen ze dat daar, echt niet het idee van een berglandschap, 
het is een compleet afgesleten laagland gebergte. Het klinkt als verachtelijk schelden. 
Compleet afgesleten laagland gebergte! Geen wonder dat het hier, al is het volop zomer, 
zo rustig is want wie wil er nu in- en uitgescholden zijn en of worden? Ik kon mijn 
verslaving, wegenkaarten bekijken, niet laten. Mijn broer Jan was een fan van de Duitse 
Generalkarte, broer André en ik van de Michelinkaarten, die, dat kon ik hier weer 
constateren, beter aansluiten bij de belevingswereld van de ware automobilist, niet dat 
ze ‘beter’ zijn, dat wil ik niet beweren want dat zijn ze niet, wel anders net zoals 
Duitsers anders zijn dan Franse mensen terwijl ik hier ook niet wil beweren dat ze 
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‘beter’ noch ziek zijn. Toch denk ik zo, als ik aan het zwerven ben, eigenlijk zou ik 
liever in de Morvan zijn, maar ja, dat is een stuk verder van huis. 

19.12. Vrijdag, 23 juni 2000. Vandaag ga ik niet zomaar wat in de wilde weg zwerven. 
Aan de hand van redelijk goeie wegenkaarten heb ik vooraf een mooie afwisselende 
route uitgestippeld, niet dat ik aan pointillisme doe, maar wel met vermoedelijke 
afstanden van A naar B. En dan telkens als je van het ene dorp naar het andere gereden 
ben of van het ene kruispunt tot het andere bekijken of het wel klopt, een soort 
controleren van overbodige cijfers die niemand gelooft, een ernstige beroepsaberratie. 
Bij de Haardtkopf (658m) en bij de Rösterkopf (708) ging ik de denkbeeldige mist in. Ik 
kon en mocht niet verder. Dan is de hogere zwerfkunst, verkregen door tientallen jaren 
zwerven, een uitkomst. Zonder enige terughoudendheid schakelde ik over, als een soort 
bevrijding uit een keurslijf. 

19.13. Zo kwam ik in een klein dorpje alwaar voor een fabriek vijf gigantische 
vrachtauto’s met Nederlandse kenteken-platen stonden. Een fabriek is een bedrijf waarin 
op uitgebreide schaal, langs handmatige, mechanische of chemische weg, stoffen of 
goederen uit grondstoffen of halfproducten worden geproduceerd of bewerkt tot tussen- 
of eindproducten. Het leek alsof dit bedrijf zich in de bossen van de Hunsrück verstopt 
had en dan gaan mijn nieuwsgierigheids- en fantasiehormonen driftig aan het werk. Het 
bleek een grote werkplaats van een Nederlandse betonijzervlechterij te zijn. En alhoewel 
ik met dit bedrijf niets te maken heb begin ik wel te denken over het ontgaan (net woord  
door hhvo verzonnen term voor ontduiken) van belastingen. HhvO is Het Huis van 
Oranje. Het denken van mij is nogal eens een mix van een beetje realiteit, een grote 
bende fantasie en min of meer gekruid met wat regelrechte onzin, het laatste bedoeld om 
het zorgelijke soms rottige bestaan te relativeren en dragelijk te maken. Is dit hier een 
uitvloeisel van de ‘marktwerking’? Is de direkteur-eigenaar een NSB-er die bij de SS 
was, of vermoedelijk juister, zijn ouwe heer, die of dat loeder? Op zulk soort irreële 
vragen krijg je natuurlijk geen fatsoenlijk antwoord, hoeft ook niet, de vragen zijn wel 
gesteld en daar gaat het om, want twijfel heeft meer ‘zin’ dan domme dogma’s en 
onomstotelijke feitelijkheden die tot stagnatie,verstening en eng egoïsme (kunnen) 
leiden. Als ik aan het zwerven ben waaien zulk soort gedachten door mijn brein, die daar 
echt gelukkig mee is en ik het dus ook ben. Maar ik ben mijn brein niet, en toch ook 
weer wel. 

19.14. Ik reed daar een poosje door een gebied met echt heel smalle wegen zonder 
uitwijk- of inhaalplaatsen of iets dergelijks. Hoe die inboorlingen het hier regelen als ze 
elkaar tegenkomen is voor mij geen raadsel want het kan mij niets schelen, anders wel 
natuurlijk. Op een gegeven moment moest ik langzaam rijden vanwege wat obstakels op 
de weg, een dwalend kalf, een verloren strobaal en dat soort barrières. Zoiets kan 
iedereen overkomen. Een vrachtauto, zwaar beladen met veevoer, bleef maar steeds eng 
dicht achter mij rijden, zo ’n vette klevermof. Bij een heel lange, behoorlijke steile 
helling ben ik na zo ’n vijftig meter gestopt. Die meelmuis achter mij moest dus ook halt 
houden. Toen hij goed en wel stil stond en van gemelijk ongeduld begon te toeteren, een 
ander woord voor claxonneren, ben ik er als een speer van door gegaan. Vanwege zijn 
geringe versnellingsmogelijkheden heb ik hem na de eerste de beste bocht nooit meer 
gezien en hij mij ook niet. 
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19.15. Zondag, 25 juni 2000 was er een vliegshow in de buurt van Traben, op weg naar 
huis ben ik er gaan kijken. Ik vind het parachutisten gedoe fascinerend. Na nog een 
uurtje door het boerenland en wat bossen te zwerven ben ik op een of andere autobaan 
verder gegaan op weg naar huis. 

20. ‘La Balance’ is een herberg in de Vogezen, Route d’ Aillevillers 4, 88370 Plombières-les-
Bains, waaraan ik bijzonder prettige herinneringen bewaar zolang deze in mijn vermolmde 
geheugenkastje kunnen blijven liggen voor herhaald gebruik. 

20.1. Door een of andere ‘collega’ of zo u wilt ‘concurrent’ van de beide eigenaressen 
werd ik op dit fenomeen, want dat is het wel, attent gemaakt, niet in positieve zin 
hetgeen mijn idee om er misschien eens naar toe te gaan slechts activeerde. De eerste 
week van Juni 2003 heb ik daar gelogeerd, kosten € 307,50. Ik zie het nog duidelijk 
voor me. Ik reed het steile en zeer slecht onderhouden bosweggetje in en omhoog naar 
dit door gebladerte en naaldbomengroen verborgen onderkomen en parkeerde mijn auto, 
rechts, pal naast een kale rotswand. Het was wolkeloos zonnig weer. Ik liep naar binnen, 
zag niemand en ben toen lekker op het terras gaan zitten in afwachting van de dingen die 
komen zouden. Ik genoot van het licht, de zon en haar stralingswarmte, het mooie 
uitzicht op een goed onderhouden bloemen-, moes- en kruidentuin, ongeveer ter grote 
van een bunder, die onder het terras tegen de helling was aangelegd en bovenal van het 
heerlijke eiken- en beukenbos dat deze eenzame nederzetting warm en liefderijk 
omarmde, bijna knuffelde. Ik genoot ook van de heerlijke bosgeuren. In Nederland werd 
bij de invoering van het metriek stelsel in 1816 de bunder gelijkgesteld aan 1 hectare of 
10.000 vierkante meter; in de omgangstaal tussen boeren wordt de term ‘bunder’ nog 
veelvuldig gebruikt, zoals nu dus alsof ik een boer ben, in gedachten, woorden en 
werken. 

20.2. Na verloop van enige tijd ( da’s logisch, de tijd doet niet anders en wel gestaag, 
voor ons beperkt waarnemensvermogen in wisselende snelheden maar toch) kwam een 
heel mooie vrouw uit de tuin omhoog, (geboren uit zonnegloren) ik schatte haar leeftijd 
op 28 jaar. Ik had haar niet kunnen zien vanwege het hoogteverschil tussen terras en 
tuin. Ze stelde zich voor: Marga de Boer. (In een later gesprek kwam ik te weten dat zij 
op 5 juli 1954 werd geboren, zij was dus 48.) Ik kreeg een ‘melange van kruiden-uit-
eigen-tuin’-thee, zij nam er zelf ook een. Proost. (Handige theeboeren laten om de 
theeprijs op te drijven in veel horecabedrijven zo ’n melange tegenwoordig op hun dure 
aanbevelingskaarten, ook wel theemenukaarten genoemd, vermelden onder de 
aanlokkelijke benaming: vredige wereld. Kassa!) 

20.3. Na de nodige plichtplegingen en het door de overheid voorgeschreven overbodige 
administratieve incheckwerk vertelde zij mij een verhaal dat ze twee dagen later bij de 
volgende gasten woordelijk herhaalde, met exact dezelfde emotionele verschijnselen, 
opkomende brandende tranen door de peilloos diepe ellende, niet te filmen smartelijke 
gelaatsuitdrukkingen, verhaalpauzes om het diepe liefdesverdriet krampachtig weg te 
slikken en interrumperende overbodige waarschuwingen aan Max de hond die haar 
trouwhartig aan zat te kijken zoals alleen een goede hond dat kan, het was een collie-
achtige, speciaal gefokt om schaapskudden bijeen te drijven en samen te houden. De 
meeslepende verteltrant van Marga vond ik erg interessant, de zielenroerselen die zij 
ontvouwde waren voor háár natuurlijk van het allergrootste belang. Doordat er mij, 
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merkwaardig genoeg, gedurende het tweede deel van mijn eigen leven betrekkelijk veel 
zeer vertrouwelijke informatie werd verteld, een vorm van biechten of opbiechten, een 
succesvolle wijze om aandacht vragen, steun zoeken of medeplichtig maken, die ik heb 
leren waarderen voor wat het waard was, voor de verteller deszelfs (v/m) veel, zeer veel. 
Zo konden zij ‘het van zich afpraten’ zoals ik in deze mijn biografie tevergeefs alle 
ellende van dit ondermaanse en ondermaatse tranendal van me probeer ‘af te schrijven’ 
en om u te laten weten of er wel, en dan welke emoties en strevingen in mijn ziel 
bewegen. 

20.4. Dit ‘afpraten’ ging voor de mooie Marga mooi niet op, de volgende gasten 
werden ook als poepdoos tot haar verpoos gebruikt. Ik heb een donkerbruin vermoeden, 
en mijn eigen vermoedens kunnen zo krachtig zijn dat deze een vast geloof in van alles 
en nog wat gemakkelijk kunnen overstijgen, dat het voor haar een onbewuste methode 
was om haar gehoor voor zich in te nemen. Nee, geen publicrelation-handigheidje, waar 
‘de oranjes’ zo onnavolgbaar goed in zijn, het vloeide bij haar voort uit een prachtige 
vorm van oprechtheid, een kristalheldere openheid en een diep doorvoelde hunkering 
naar levensgeluk. Toen ze bij de daarna komende gasten haar verhaal voor de derde 
maal dreigde (O, ik zou zo graag voor de vervoeging van het werkwoord dreigen nu het 
woord ‘droog’ te gebruiken. Fout! Natuurlijk fout, maar mooi! Althans in mijn 
taalgevoel, -ogen en -oren.) te vertellen, we zaten met zijn allen in de volle zon op het 
terras na te genieten van de lekkere lunch, kuchte ik een zeer zacht edoch een haar 
aandacht eisend kuchje en schudde nauwelijks merkbaar met mijn hoofd van nee, nee. 
Ja, mijn onbestuurbare bemoeizucht kent (soms) haar eigen grenzen niet. Een lichte 
wijziging in Marga’s prachtige teint en haar snelle smoes ‘dat zij iets in de keuken 
vergeten had’ waren voor mij het bewijs dat zij mijn hint begrepen had en dat zij een 
bewonderenswaardig flexibel persoon was. Dat zij mijn indiscrete schuddekopperij 
positief en op de juiste waarde taxeerde bleek wel toen zij langs mij naar de keuken 
holde en mij onderwijl een aai over mijn toen nog weelderige krullenbol gaf. Goed, dit 
was twee maal een even terzijde; moet kunnen. 

20.5. Nadat wij onze thee (op)gedronken hadden kreeg ik een uitgebreide explicatie 
over ‘La Balance’ dat zij beiden met beide eigen handen hadden opgeknapt en hoe! (De 
eerste beide zijn de beide eigenaressen: Marga de Boer en Margaret Reinerie) Zij liet 
mij mijn kamer zien en bracht mijn koffer er of daar, u mag slechts een van deze twee 
woorden kiezen. Omdat het voor haar van lieverlee tijd werd om het diner voor te 
bereiden werd ik uitgebreid ge- en verhoord over mijn ideeën, diëten en ingesleten 
eetgewoontes omtrent het gebruik van spijs en drank, onder andere dat ik geen 
vegetariër ben maar wel enige sympathie heb voor de leer en leefwijze der vegetariërs, 
veganisten en dat soort stronteigenwijze, geitenwollensokkendragende 
wereldverbeteraars. Er ontstond een leuk misverstand, ik werd ingedeeld bij de 
vegetariërs en dat leverde mij al die tijd gezond en lekker voedsel op want ook in deze 
wijze van spijsbereiding waren beide kokkinnen meesteressen. Vandaag en morgen zou 
ik de enige gast zijn. Op mijn voorstel gezamenlijk elders te gaan eten, zodat zij even 
ontheven werd van haar niet aflatende taken, ging zij zonder aarzeling in. Wij hadden 
een langdurig gesprek, het eten was lekker, maar bijzaak geworden. Van de ‘zielige’ 
Marga bleef niets over, het bleek een sterke zelfstandige persoonlijkheid te zijn. 
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20.6. Ik heb gedurende mijn verblijf in ‘La Balance’ op een uitermate prettige manier 
mijn zwerfverslaving kunnen uitleven, daarbij was de Michelin France 2000 atlas een 
onvolprezen instrument, zelfs na deze lofuiting en ook uw hemelhoog prijzen zal het 
niet voldoende zijn om het ontbrekende loven op te heffen. Mijn literaire vermogens zijn 
helaas ontoereikend om het gehele verblijf van dit en volgend jaar in ‘La Balance’ naar 
waarde te beschrijven. Ik maak niet graag reclame. Het reclamefenomeen is voor 99% 
identiek met halve en hele leugens. Maar ik moet nu een uitzondering maken: Ga als de 
wiedeweerga naar ‘La Balance’ telefoonnummer 0033 3293 00689 en boek! Er is iets 
mis met je als je het daar niet leuk, fijn, prettig en aangenaam vindt, ook ‘de keuken’ is 
er fantastisch. Het volgende jaar ben ik nogmaals naar ‘La Balance’ geweest, ik had daar 
nog niet genoeg gedoold en wilde de andere directrice ook wel eens van nabij 
meemaken, niet in de zin van participeren in een productie- of reparatieproces alsof zij 
nog niet compleet of stuk was. Ik schrijf dat allemaal veel te ingewikkeld en rommelig 
op, ik weet het, maar ik vind het zo leuk om het zo te doen. Indien nodig mijn beleefde 
excuses, indien niet, geen excuses. 

20.7. Het dal en de beek Suzon. 

20.7.1. Van de reisweg tussen de Vogezen en Pierre-Perthuis in de Morvan is er een 
prachtig deel dat niet onvermeld kan blijven, dat zou een onuitwisbare kras op mijn 
tere kinderzieltje geven. Het zijn het dal en de beek Suzon, ten noordwesten van 
Dijon. Ik heb daar ook virtueel met Street Vieuw van Googlemaps zelfs meerdere 
malen, 17 kilometer gereden, langer is het dal van het schijnsel des hemels helaas 
niet. Mijn ruim tweeduizend lyrische woorden die ik als aantekeningen daarover 
gemaakt heb, heeft geen der beide Suzonnen, beek noch dal, ook maar één ogenblik 
nodig. Deze heb ik dus allemaal en ‘en bloc’ geprullemandeerd. Het is een 
vriendelijk en stil dal. Het heeft één klein dorpje ‘Val-Suzon Haut’, één heus 
gehucht ‘Hameau de Sainte-Foy’ ook klein zelfs voor een hameau, één weg de D7 
die zowel Rue de Messigny (oostelijk deel) als Rue de Sombernon (westelijk deel) 
heet en één naamloos volwassen pad, een soort bosweg in het bos. (¥) Alle andere 
paden, stoepen, toewegen en dergelijke zijn er om bij de mensen ‘achterom’ te 
komen en tellen dus mooi niet mee net zo min als de 250 strekkende meter van de D 
971 die daar als een dolleman, een luidruchtige doorgaande verbindingsweg is en 
zich geen moment iets aantrekt van dit idyllisch universum, de beide Suzonnen, 
manen en planeten. 

20.7.2. Links en rechts van de D 7 is er een groot en een zeer bekoorlijk gemengd bos 
met wat akkertjes en weitjes en daardoor komt ‘hét geitenweitje’ van Lien even in 
mijn bolle hoofd. Hier en daar was er even een wijds uitzicht naar het zuiden. Ik zag 
enkele herkauwende slome runderen, geen kudden. Koeien mogen best een beetje 
lui zijn dan verknoeien ze geen energie en tasten zo hun melkproductiecapaciteit 
niet aan. Een paar paarden, dieren dus, geen stelletje copulerende tweevoetige 
primaten. Weinig huizen. Wat eenvoudige schuurtjes zomaar hier en daar maar niet 
overal, veelal met een min of meer aftands afdak waaronder wat rommel, 
gereedschap en andere ouwe meuk. 

20.7.3. Er heerst bij de beide Suzonnen een heerlijke, landelijke en absolute rust met veel 
en niets anders dan natuurlijke geluiden. Een briesje hier een briesje daar dat het 
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lover in het struweel en van de bomen zachtjes doet en laat ritselen. Een rustgevend 
en wonderlijk geluidmengsel van een liefelijk soort fluisteren en zacht eentonig 
neuriën. Hanengekraai en kippengekakel op een nabij gelegen boerenerf. Gefluit 
van de vogelen des hemels. Het was er allemaal: vlaamsegaaiengekrijs, 
huismussengekwetter, getjilp van zwalkende huiszwaluwen (Delichon urbicum) en 
hoog tri-triet geluid van enkele veel te vroege vogels, boerenzwaluwen (Hirundo 
rustica) nu al in hun trek vanuit het hoge noorden naar het diepe zuiden en nog veel 
meer. 

20.7.4. Onverstaanbaar, onvertaalbaar gemurmel van stromend water. Wat vermolmde 
takken, een die vallend breekt. Het gekreun van een boom of van een van zijn 
zijtakken. Geschuifel in een greppel van een das met zijn aangevreten prooi. Een 
vallende eikel, en nog een, soms een met een wat doffer valgeluid, dan is het een 
dennenappel. Een bos bosgeluiden zonder tal en héél in de verte het geloei van een 
koe naar haar kalfje dat te ver afdwaalt, dat stomme koekind. Hier kunnen 
koemoeders nog maandenlang van hun kroost genieten, er voor zorgen dat ze niet in 
zeven sloten tegelijk lopen en wijze runderlessen bijbrengen waardoor een kalf 
beter weet dan een slim mensenjong wat vreetbaar is of juist niet. Talloze 
natuurgeluiden waarvan ik de bijzondere kenmerken niet vermag te benoemen, zelfs 
vagelijk duiden lukte mij niet goed en heb de eindeloze pogingen daartoe dus 
gestaakt waardoor ze nooit eindeloos werden. 

20.7.5. Ik ben meerdere malen gestopt, niet met denken en ademhalen maar met 
autorijden. Val-Suzon heeft alles wat een liefelijk dal behoort te hebben en dat heb 
ik toen heel bewust, zo lang mijn ongedurige, rusteloze geest dat toestond, op mij in 
laten werken. De beek Suzon heeft met haar dartelend, meanderend en min of meer 
luidruchtig murmelend en onvoorspelbaar pubergedrag daar alles tot een liefelijke 
kleinschaligheid mooi, leuk en leefbaar gehouden. Dit paradijs was overgoten met 
een bloemenpracht waarvan ik de weerga niet ken, om de wiede niet, de  
wiedeweerga niet. En bij wijze van grapje dook de beek plotseling klaterend van het 
stromen onder de weg door en verdween uit het zicht tussen de bomen in het bos 
van waaruit zij heel ver weg ontsproten was. 

20.7.6. Wat ik bij dit loflied over de Suzonnen niet schreef om de hemelse sferen niet te 
bederven krijgt U nu te lezen, ik ben tenslotte verplicht u volledig te informeren. U 
kunt hieruit ook concluderen dat mijn gedachten over iets moois niet altijd, of altijd 
niet even mooi zijn. Hier is ‘even’ bedoeld als een kwaliteitsparameter, niet als een 
synoniem van een korte spanne tijds. De vorige zin, even als deze, is volkomen 
overbodig maar ik wilde deze tóch zo héél graag schrijven. Bij ‘hét geitenweitje’ 
van Lien even (Let op! Hier is even wél een tijdsduur begrip!) dit in mijn bolle 
hoofd: Lien is zoals u weet Jacqueline Elisabeth van der Waals, zij werd geboren in 
Den Haag op 26 juni 1868 en is gestorven in Amsterdam op 29 april 1922. Mijn 
moeder had een meer dan normale belangstelling voor de gedichten van Jacqueline 
van der Waals, grenzende aan verering. In een grijs verleden was dit voor mij een 
reden om het boek ‘Jacqueline E. van der Waals haar leven en haar werk’ ISBN 90 
266 2429 8 te kopen voor ƒ 27,50. Ik heb het vele malen met wisselend genoegen 
met uitsluiting van mis- of ongenoegen, meestal kortstondig maar nooit langdurig, 
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ter hand genomen,. En heb het ook nooit helemaal uitgelezen. Toch is het een 
uitgelezen werk. Ik las het zoals een koe gras vreet, ik ging aan de meeste 
grassprieten als woorden voorbij of soms aan een hoofdstuk als een halve kamp 
verse klaver met hier een daar een hap, woord of zin. Maar niet aan de volgende zin 
uit ‘Julinacht’ (Nieuwe verzen, pagina 22). ‘Een onbegrepen heimwee naar het 
stille, Vredige land, waar geen verlangen is.’ (Dit slaat natuurlijk op het dal Suzon, 
maar dat heeft Lien zelf nooit geweten.) Jacqueline’s werk druipt aan alle kanten 
van de godsdienstigheid, en omdat het hier Frankrijk is: religiosité. Ik heb nu het 
kostbare voordeel van ooit goed gelovig geweest te zijn. Wat Lien schreef begrijp ik 
zeer vermoedelijk beter dan een originele heiden en meen veelal elke geestelijke 
vibratie in haar oeuvre te voelen en te begrijpen. 

20.7.7. Over die luie koeien dacht ik na het woord melkproductiecapaciteit ook: maar ze 
moeten niet doen alsof ze voortdurend qat staan te kauwen, want dat zijn 
kraaiachtige vogels. Bij die op haar kalfje passende koemoeder dacht ik ook: zoveel 
anders dan in die vermaledijde vee-industrie waar zelfs de meest primaire 
verzorgingsdrift van het moederdier wordt geschoffeerd, compleet geblokkeerd 
omdat zo iets teveel menselijke tijd zou kunnen kosten. Tijd die van het zielige 
beest wordt gestolen en met een gelukverwoestende formule ‘tijd=geld’ wordt 
misvormd tot een willoos ding als verhandelbaar bezit van de graaiende ‘elite’, u 
weet wel dat stelletje hebberige gore gladde geteisem, dat geen donder uitvoert, 
zelfs het ‘couponnetjes knippen’ hoeft ook al niet meer. En, als vermaning aan 
mezelf, maak je niet nijdig Ies, ga nu maar stil en vredig verder. Wat is dus ook doe. 
En gelukkig was er geen mens te zien. Er zijn nu eenmaal delen op deze aarde waar 
geen mensen zouden mogen komen. (Antarctica bijvoorbeeld.) Ze zijn niet voor 
niets het paradijs uit geflikkerd, de smeerlappen. 

20.7.8. Over mijn vergeefse pogingen alle natuurgeluiden te determineren nog dit: 
Kortom en in het algemeen, de paradijselijke omgeving kon en kan ik niet goed 
omschrijven, goed waarneembaar vindt dit zijn oorzaak in de ‘zondeval’ een idee, 
een raar ‘zonde dat ik val’ begrip waarmee ik nooit heb kunnen en willen 
instemmen. Nu blijkt het een verraderlijke valkuil te zijn waarin iedereen 
sodemietert die naar het onbereikbare reikt. De hemel wil nu eenmaal niet 
aangeraakt worden door een sterveling want de bewoners van dat geestelijk gewest 
discrimineren als de pest. Zo, dat lucht op. 

20.8. Begin september 2003 maakte ik een vakantiezwerfplan, de voorpret is een 
heerlijkheid. Napret is door herhaalde herhaling natuurlijk groter, ik beleef het nu bij het 
opschrijven en bij het herlezen van deze herinneringen. Ik zou naar Hôtel Berg en Dal in 
Vianden, Luxemburg willen gaan, daar twee nachten (ver)blijven, doorreizen naar 
Hotel-pension-camping ‘Sur Yonne’ van Ginie van Emst & John Kerssen in het gehucht 
Bellevault (6 huizen), gemeente Epiry (200 inwoners) in de zuidwestrand van de 
Morvan in Frankrijk. Ik had bij Ginie en John voor één week een chaletje gehuurd en 
heb van daar uit vele zwerftochten gemaakt. Het eten was er prima en goedkoop en het 
was er gezellig en schoon. Daarna ben ik nog enkele dagen bij de Familie Bariteau in 
Pierre-Perthuis geweest en dan nog een paar dagen naar de Vogezen alvorens mij 
huiswaarts te begeven. Dit plan heb ik uitgevoerd, niet exact, slechts op onbelangrijke 
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punten is er in die weken wat van afgeweken, maar ik weet niet meer hoe, wat en 
waarom. 

20.9. Woensdagochtend 2 juni 2004 heb ik me boos gemaakt op Vodaphone. Nee, 
eigenlijk hebben zij (hullie) mij nijdig gemaakt, want ik ben, zoals iedereen kan weten 
een nogal behoorlijk vredig persoon en laat mij nogal eens als een goedkope kokosloper 
gebruiken, en dat is niet leuk. Een loper is een lang en smal tapijt, zoals u weet, daar kan 
over gelopen worden. Heeft het wel zin om voor de aanvang van een prettig bedoelde 
vakantie te verhalen over de waanzin die de aankomende twee zonnejaren de wereld zal 
overspoelen, waarbij die zondvloed van Noach en zijn jochies Sem, Cham en Japheth 
vergeleken slechts een teiltje afwaswater, na de gedane vaat, zal blijken? De aardse 
bewoners, niet alleen de primaten, maar ook varkens, runderen en andere ‘schepselens 
Gods’ zullen geteisterd worden door een tsunami bureaucraten met hun schandelijke 
streken, in hevige mate verergerd door het gebruik van de niet meer weg te denken 
informatietechnologie. Aan dat Vodabureaucrateobstakel heb ik mij die die ochtend 
behoorlijk gestoten. Om deze sombere inleiding en voorspelling weg te spoelen ben ik 
bij ‘De Smittenberg’ te Beekbergen thee gaan drinken en als verslaving de kranten gaan 
lezen en een puzzel oplossen. Nee, het heeft geen zin, het hoeft ook niet en dat is maar 
goed ook want het kan de vakantiepret wel drukken zonder ook maar één degel te 
beroeren. Op deze wijze heb ik het eerste punt afgewerkt en de sacherijn bijna compleet 
‘van-me-af-geschreven’. 

20.10. Ik ga met vakantie en een dof voorgevoel zegt me dat dit wel eens de laatste 
‘grote’ vakantie zou kunnen zijn voor ik aan mijn eeuwige intergalactische zwerftochten 
begin. Edoch ook dit mag de pret niet drukken, dat is geen reden om minder gelukkig te 
zijn, dat is geen bezwaar, doet er niet toe. Vier keer een uitdrukking om een angstig 
gevoel apriori af te zwakken, zo mogelijk geheel uit te schakelen, wat niet lukt. 

20.11. Na de laatste slok thee ben ik te 13u 47m gestart om naar mijn schoonzus en broer 
in Eindhoven te gaan om daar te overnachten. Een mooie en makkelijke start voor een 
74 jarige persoon, een preludium van ruim 120 kilometer op een van de mooiste 
autowegen van de te ondernemen vakantiereis. Op de A 50 onderging ik de pracht van 
kilometerslange regenvlagen die in een hoek van 140 graden vanuit het oosten op me af 
kwamen stormen met een driestheid die je niet voor mogelijk houdt als je de Teutonen 
niet gekend hebt. Een paar honderd meter voor me bleef het wegdek droog, niet 
kurkdroog want het was beton en asfalt. Achter me regende het gaande meer, van lichte 
regen naar zware neerslag. Het gepasseerde verkeer verdween langzaam uit het zicht 
achter coulissen van plensbuien, zich hevig verzettend door met felle koplampen te 
schijnen die tot op de dag van vandaag een kermisachtige indruk in mijn geheugen 
achterlieten. Die kerstverlichting werd nog gemystificeerd door de waterige, 
onregelmatige weerkaatsing van het niet altijd horizontale wegdek en het van rechts 
invallende afnemende zonlicht. Dit geheel vulde mijn beeldscherm, als mijn 
achteruitkijkspiegel een monitor zou zijn geweest. 

20.12. Mijn voorruit vertoonde een bijna wolkeloos hemelrond. (Verteld met blijde 
mond/ Gods eer en heerlijkheid.) Omreden dat de legers van de woeste weergoden 
minder snel oprukten dan de weergaloze vluchtsnelheid van mijn voiture en bovendien 
een iets andere koers hadden was de wereld binnen een kwartier volkomen anders. 
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20.13. Met het overschrijden van de provinciegrens dacht ik: ‘Op weg naar Brabant 
wordt de wereld warmer./ Inniger leven doet zich aan mij voor.’ Ik vond het wel jammer 
dat ik het vervolg niet uit het hoofd kon opzeggen. Ik wil het u niet onthouden, dus hier 
volgt het: ‘ Vanuit de lage hoeven dringt het door/ en rekt zich uit in de gestrekte armen/ 
van populieren, duizelend van licht./ Dit licht, ik kom het in de mensen tegen,/ ik zie het 
in hun oogopslag bewegen en rimpels krijgen op een oud gezicht./ En nergens is het 
kinderlijk geluid/ zo zuiver afgestemd op vogelzingen/ en nergens komen de gewone 
dingen/ zo openhartig voor zichzelve uit./ En nergens ligt een glimlach zo gereed/ als 
waar de wereld land van Brabant heet.’ Dit prachtige sonnet voor Brabant is geschreven 
door Harriët Laurey (In Eindhoven geboren op 20 december 1924, zij zou een maand na 
mijn vakantie sterven in Lage Mierde op 25 juli 2004). Zij was een Nederlands 
kinderboekenschrijfster en dichteres. Zo dat is weer een lekker stukje plagiaat gepleegd. 
Ik vind dit klinkdicht mooi, het verheft de grijsheid van het leven tot een sprankelend 
bestaan, wel voor korte tijd maar het is mooi meegenomen zei de dief tegen zijn vrouw. 

20.14. De reis van die dag voltooide zich zoals de bedoeling was in Eindhoven, alwaar 
het weer genoeglijk was, de ontvangst, de thee, de zeer smakelijke en voedzame 
maaltijd, de gesprekken, het gekeuvel over van alles en nog wat, de nachtelijke sponde 
en het de volgende ochtend genoten ontbijt. Mens, wat wil je nog meer? 

20.15. Donderdag, 3 juni 2004.  Wat zich gedurende het ontbijt afspeelde moet 
beschreven worden, onttrokken worden aan de vergetelheid, desnoods met alle geweld 
des woords. Niet alleen voor mijzelf, ook voor de miljarden mede-aardklootbewoners, 
ongeacht huid- en haarkleur, spraak-, geloofs- en andere gebreken en andere 
tekortkomingen zonder tal. Hoe zal ik het beschrijven zodat alle facetten van dit 
relatieve wonder duidelijk worden? Nu dan, in de tuin van mijn schoonzus en mijn broer 
staan wat bomen. Een daarvan is voor minstens 15 koolmezen de boom des levens 
vermits hun leven daar begon. Aan de stam van die boom was op een solide manier een 
vogelnestkastje (VNK) bevestigd. Het VNK was, zoals een rechtgeaard VNK moet zijn, 
van hout! Een eenvoudig, doeltreffend VNK zowel qua opzet als van uitvoering, met 
een hellend dak, zoals alle daken, waar ook ter wereld, behoren te zijn, hellend! Ik ben 
niet voor niets gratis fan van de Stichting Hellend Dak; laat u dit wel even duidelijk zijn. 
Het VNK hing op een door de Vogelbeschermingsvereniging te Driebergen 
voorgeschreven minimale afstand tot de grond waarin de boom, een vrachtbriefloze 
gezonde(n!) berk, wortelde dat wil zeggen op de juiste hoogte. (Hoe wonderlijk! Ik ben 
mij er nu pas bewust van dat een boom kan wortelen en dat wortelen een werkwoord is 
en dat deze gezonde(n) boom nooit verstuurd is omdat er een n ontbrak.) Vorig jaar zijn 
in dit VNK zeven koolmeeskinderen zo groot geworden dat zij op eigen kracht zijn 
gevloden. 

20.16. Op een gegeven moment, ik moet hier schrijven: EEN GROOT MOMENT, stak 
er een koolmeeskind keer op keer zijn eigenwijze kopje naar buiten. Beide biologische 
ouders, ook koolmezen natuurlijk, waren afwezig en nog onverdroten, ijverig en 
volhardend aan het voedsel zoeken, zowel voor hun kroost als voor zichzelf, tenminste 
dat denk ik of zij dachten, koolmezen kunnen namelijk ook denken ‘De kids zijn nu oud 
genoeg en wij krijgen toch al geen kinderbijslag meer, ze zoeken het maar uit, die 
ettertjes. Wij komen niet terug. Verdomme.’ Dat bastaardvloekje hadden de beide nette 
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koolmeesouders gewoon nodig om te laten weten dat ze er aan het eind van hun 
jaarlijkse taak echt er helemaal ‘doorheen zaten’, moe, afgemat en uitgeput waren. 
Plotsklaps roetste een  koolmeeskindje met een grote boog weg. De wijde veel teveel 
belovende wereld in en was daardoor ineens een bijna volwassen koolmees geworden. 
Een juveniel, in de ornithologie ter aanduiding van jonge vogels die vaak een afwijkend 
verenkleed hebben. 

20.17. Binnen een halfuur waren er nog een vijftal uitgevlogen. De manieren waarop 
waren verschillend. De een draalde wat meer dan de ander. Dries, de meest drieste, 
daarom heet hij ook Dries, vloog op volle snelheid naar buiten, niks geen dubben of 
dralen. Dad, afkorting van De Andere Dries, deed het ook ruig. Zitten die mormels vanaf 
hun geboorte in een klein huisje, vliegen voor wat ze waard zijn zomaar de wijdste 
wereld in, zonder zich een hoedje of kapot te schrikken. Kapotje of hoedje zijn twee 
woorden voor eenzelfde begrip en heeft iets met er uitvliegen te maken. De richting 
waarin de kleine wondertjes het VNK ontvloden was ook verschillend. Het aantal toeren 
dat hun vlerkjes maakten was bepalend voor het stijgen of dalen, ten minste dat denk ik, 
want een die zijn vleugels niet gebruikte, plofte als een plataanse pluizenbol uit het nest 
maar klapperde toen zo snel dat hij bijna loodrecht steeg. Toen vonden mijn schoonzus 
en haar man het nodig het ontbijt met een meditatief ritueel af te sluiten, als onderdeel 
deszelfs loken zij hun ogen. Onderwijl hield ik het VNK angstvallig in de gaten mij 
voornemende er minstens twee van die heerlijke monstertjes bij te liegen, wat mij niet 
lukte. Jozien zei, op mijn mededeling dat er onderwijl twee koolmeesjes gevloden 
waren, zonder enige aarzeling: je liegt. Althans woorden van dezelfde strekking; 
ingegeven door Gene Zijde? Nadien kwamen die twee er toch nog uit. En daarmee was 
het VNK ontruimd, want ouders van vogels keren pas volgend jaar terug op hun nest om 
te doen wat vogelpaartjes horen te doen: voortvogelen, ware zij planten dan: 
voortplanten. 

21.     

21.1. Na ‘de koffie’ heb ik mijn reis vervolgd. Voor die dag had ik nog 330 kilometer 
voor de bumper om tot Hotel Berg en Dal in Vianden (Luxemburg) te geraken. Ik hoopte 
dat in 6 á 7 uur te doen. Het weer was, om auto te rijden, voor mij perfect. Geen zon. 
Slechts heel weinig regen, voldoende om de zon te laten merken dat als ik achter het 
stuur zit ze geen enkele kans zou maken mij in de auto te roosteren. Ter hoogte van 
Oost-Maarland ben ik via afrit 7, de laatste NL afslag, van de autoweg A2 afgegaan. Ik 
wou de kortste route naar mijn einddoel van die dag nemen en fixeerde me een poosje 
op het stadje Dison en mijmerde even over het achter de kim liggen, te behalen doelen, 
dromen in opdracht van je beschermengel en haalbare resultaten. Het uurtje dat ik 
willens en wetens door Dison slenterde, ja met de auto kan ik doelloos dwalen, was 
genoeglijk en gaf geen schadelijk tijdverlies omdat ik al om 16u 20m in Hôtel Berg en 
Dal, Rue de la Gare 3, Vianden, Luxemburg aankwam. Van de eerste die ik er zag, een 
zekere Maike, een Groningse Griet die in Friesland woont en in Twente studeert, kreeg 
ik een blik van herkenning. In 2003 heb ik er namelijk ook twee nachten gelogeerd, van 
6 tot 8 september. Griet vanwege de noodzakelijke alliteratie. Maike is bovenmatig 
ijverig, zo ’n vrouwelijk wezen waar de verzorgingsdrift vanaf spat, vooral bij ouwe 
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kreupele kereltjes. Kan zij ook niets aan doen het is haar aard en natuur, dus genetisch 
bepaald. 

21.2. Om mij te gerieven gaf ze mij, zonder dat ik daarom vroeg, een veel betere en 
makkelijker te bereiken kamer dan besteld en dat ook nog eens tegen een minder hoge 
prijs. Zou ik het een lagere prijs noemen, dan zou u een verkeerd idee kunnen krijgen 
van de prijzen van Luxemburgse hotelkamers en dat is nou ook weer niet de bedoeling. 
Daar ik, door al dat gereis en zo, zou flauw geworden was als een zouteloos 
kippensoepje zonder vermicelli, vermicelli u weet wel van die draadvormige sliertjes 
van een of ander goedkoop meel, heb ik mezelf getrakteerd op een lekkere nasi goreng 
speciaal. Wat ook nog eens een der goedkoopste gerechten op de menukaart was, en 
vermoedelijk nog is. Dat ik midden in de nacht, ongeveer te 2 uur 15 minuten, het 
genuttigde uitkotste mag de pret niet drukken. Daar is de pret helemaal niet voor 
bedoeld. Daarna een goede nachtrust ondergaan zonder dat ik mij dat bewust was. 

21.3. Vrijdag, 4 juni 2004. Hoera, ik ga vandaag weer naar Plombières-les-Bains. Met 
een geplande reistijd van 7 á 8 uur is de vandaag af te leggen afstand van ongeveer 280 
kilometer heel makkelijk te doen. Het beloofde een fijne dag te worden. Mijn eerste idee 
was om te rijden via het uiterste zuidoosten van Luxemburg, waar het verwerpelijke 
Schengenverdrag werd getekend en daardoor alle rotboeven uit de rest van Europa 
dringend uitgenodigd werden ons te komen bestelen en alle achtenswaardige 
grenswachten in sombere uitzichtloze werkloosheid werden gestort. Ik zou daar alle 
boze geesten die zich daar nog ophouden, een beetje rondhangen op zoek naar de 
volgende Europa-ellende, eigenhandig willen gaan wurgen. Schengen is het dorp op het 
Luxemburgse drielanden punt met Duitsland en Frankrijk (Het Luxemburgse ‘Vaals’) 
daar waar dat uiterst domme akkoord werd getekend, ook door uw premier ‘De 
WereldBeroemde KontKnijper’; WBKK. Ik neem u dit persoonlijk kwalijk, daar heb ik 
recht op. 

21.4. Door de cumulatie van het mooie weer, de mooie weg en een mooie dag in het 
vooruitzicht zat ik niet goed op de voorgenomen mooie route te letten, het was allemaal 
te mooi om onwaar te zijn.  ‘Kan gebeuren’ als een lauw-laf excuus, het was natuurlijk 
gewoon stom. Zo’n verkeerde route zal een beest niet maken, ja, wel een vrachtwagen 
vol varkens maar dat kan men geen enkel varken persoonlijk aanrekenen, maar wel haar 
of zijn (afhankelijk van het zeug of beer zijn van dat beest) chauffeur. Ik fixeerde me 
teveel op de zuidelijke richting, overduidelijk aangewezen door de zon, en had plots 
geen zin meer om om te rijden en ben eerst eens wat gaan eten op een parkeerplaats. 
Toen ben ik gewoon dwars door de stad Luxemburg gereden, wat op zich natuurlijk 
geen enkel probleem was en eigenlijk ook best wel leuk want dan zie je tenminste nog 
wat van de grote boze rotwereld en de internationale vluchtplaats, het asiel van de 
zwartgeldgraaiers dat het eigenwijze ministaatje zo ’n grote roeptoeter laat hebben in 
Europese zaken. 

21.5. Ik kwam netjes op tijd op mijn bestemming herberg ‘La Balance’ aan en werd 
door de andere eigenares, Margaret Reinerie (* 27 februari 1959) een heel sympathiek 
persoon, ontvangen omdat zij dit jaar ‘dienst had’. (Negen jaren later zou ik haar tot 
mijn vreugde op Facebook ‘tegenkomen’ en na twee jaar ‘ontvrienden’ wegens haar niet 
aflatende kritiek op mijn denken en doen voor zover dat voor haar waarneembaar was, 
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dus zeer beperkt. Kennelijk heeft zij als VVD-se last van mijn visie op de maatschappij 
die het geweten van haar en haar soort repareert en activeert. De maatschappij visie van 
de VVD, gebaseerd op economisch egoïsme tot in alle uithoeken van het bestaan, pure 
hebzucht met door de klassenjustitie gelegaliseerd bedrog in allerlei vormen en plaatsen, 
deugd namelijk voor geen meter.) De aankomende dagen zou ik haar enige gast zijn. Op 
mijn voorstel gezamenlijk elders te gaan eten, zodat zij enigszins ontheven werd van 
haar niet aflatende taken, ging ook zij zonder aarzeling in maar niet nu, wel morgen. Het 
eten, een eenvoudige edoch erg zeer lekkere en voedzame vegetarische maaltijd, was 
namelijk al bijna klaar. 

21.6. Zaterdag, 5 juni 2004. Genoten van een prima ontbijt. Ik heb die dag een 
bovenmatig prachtige rit gereden over smalle bosweggetjes in het bos, langs kleine 
percelen weiland soms met koeien, soms zonder. Langs talloze boomgaardjes met 
allerlei soorten onbespoten vruchten, door op instorten staande gehuchten en kleine 
dorpjes die er allemaal armoedig en bijna verlaten uitzagen. Door grote en kleine 
bossen, langs boerderijen, vervallen huisjes, oude ruïneuze schuren en een ingestortte 
stinkende stierenstal. (Bij het componeren van deze zin proef je wel eens een keertje 
extra op de alliteratie: stò, stì, stie, stà) Ik reed door dalen, kuilen en gaten, over ski- en 
andere verboden paden, over de D 136 van Raddon-et-Chapendu naar Étang Bachetey, 
La Rosière. Een schoonheid van 16½ kilometer waar ik meer dan een uur over deed. Die 
D 136 ligt in het regionaal natuurpark Ballons des Vosges. Onder het beschrijven van 
deze passage heb ik die weg met Googlemaps bezocht om het overweldigende gevoel 
bij het aldaar  rijden op te roepen als in een spirituele seance. 

21.7. Ik ben wel meer dan tien doodlopende bospaden ingereden en oefende zo mijn 
geestelijke flexibiliteit door telkens daarvan spijtloos terug te keren doch pas nadat ik 
echt niet verder kon. Ik ben door intieme paradijselijke dalletjes gegaan waar sprookjes 
vanzelf ontstaan en spreukjes als de verleden tijd daarvan worden opgericht door 
onvolgroeide zesjes, na vijf jaar elfjes geheten, of groeien aan de bomen van mijn beide 
vage kennissen ‘goed’ en ‘kwaad’ als schimmen uit een ver paradijselijk verleden. Ik 
reed langs akkers, graslanden en bossen, zag aldaar slechts een enkele landarbeider, 
keuterboer of labeurende bosarbeider die ik beleefd groette. Ik genoot van duizend 
tinten groen in een eindeloze variatie en hoorde cascademuziek, klaterend zoals alleen 
helder water schaterend van plezier door de bossen kan dartelen. Verzadigd van al die 
pracht en praal ben ik langzaam en mijmerend over alle vraagstukken in dit 
ondermaanse tranendal, die van mij een oplossing eisen, naar herberg ‘La Balance’ terug 
geslenterd. 

21.8. ‘s Avonds zijn Margaret Reinerie en ik in een nieuw restaurantje in Plombières-
les-Bains wat gaan eten. Leuke aankleding van die tent, goedbedoelde rommelige 
bediening. Aandoenlijk. Wij hebben langdurig met elkaar gesproken, het eten was 
redelijk maar bijzaak geworden. Aan de open haard zijn we later op die avond met een 
glas goeie wijn verder gegaan met ons gesprek waar we in dat restaurant mee gestopt 
waren; geen koloniale waren, handelsproducten afkomstig uit de overzeese plantages 
(met name koffie en suiker), zijnde. In zulk soort situaties komt men soms tot nogal erg 
persoonlijke gesprekken, vergelijkbaar met een situatie waarbij men langdurig 



Bijlagen bij de autobiografie van Ies den Oudsten 

Uitgave december 2017 Pagina 50 

lichamelijke wondenverzorging ondergaat en dan serieus aan de praat raakt met de 
verzorgende. 

21.9. Zonder zelf ook maar iets te zeggen over wat Marga de Boer mij vorig jaar 
vertelde, hoorde ik nu van Margaret haar visie op hun verhouding. Twee elkaar 
volkomen aanvullende en per saldo elkaar totaal uitsluitende liefdevolle facetten die 
voor mijn part de gehele mensheid verrijken. Waar het laatste deel van de vorige zin op 
slaat weet geen hond, maar het klinkt wel lekker, toch? Ook Margaret bleek een sterke 
onafhankelijke persoonlijkheid te zijn. Het klinkt wel een beetje ruig maar ik kan het 
helaas niet beter, niet duidelijker omschrijven: een stel prachtmeiden!! Met een dubbel 
uitroepteken want dat hebben ze wel verdiend. Toen na uren de open haard haar laatste 
glans verloor zijn we gaan slapen. 

21.10. Zondag, 6 juni 2004. Vandaag heb ik de gehele omgeving verkend. Een rit bijna 
zo mooi als gisteren, iets minder, de wet van de afnemende meeropbrengst (in 1948 
gelezen en geleerd, bladzij 174 e.v. van mijn gele leerboek bedrijfseconomie) geldt 
helaas ook hier. Wat mij nog steeds stoort is dat die economen, doet er niet toe wat voor 
soort geloof zij in het geniep belijden, doen alsof al die verschijnselen, die zij zien en in 
formules trachten onder te brengen, echte originele meteorologische 
natuurverschijnselen zijn, zoals regen, wind, zonneschijn, donder en bliksem. Daar is 
niets van waar dus wel gelogen. Het zijn allemaal gevolgen, resultaten van menselijk 
denken en handelen; veelal gebaseerd op een min of meer schandalig egoïsme, de vrije 
marktwerking zoals het hedendaagse gouden kalf heet. Er is geen biologische variant 
van die beestachtigheid dat zo genoemd wil worden, dan liever een koeiennaam: Bertha 
38 naar Koning Willem de Vierde, ‘de overbodige’. 

21.11. Maandag, 7 juni 2004. Het moeizame opstaan, het toiletteren, het prima verzorgde 
ontbijt, het is allemaal een vanzelfsprekende herhaling zodat het niet steeds weer 
beschreven hoeft te worden, ik heb wel wat beters te doen. Natuurlijk, het mag wel maar 
het is zinloos. Over het afscheid van Margaret die ochtend kan ik kort zijn, maar ook 
lang, makkelijk zat. Laat ik kort zijn. Margaret Reinerie gaf me een heel stevige pakkerd 
en drie klapzoenen. Haar mededirecteur Marga de Boer deed dat vorig jaar ook, zei het 
iets minder stevig; zouden ze het afgesproken hebben of is het een voorgeschreven rite 
in hun bedrijfscultuur? Zowel toen als nu weet ik door mijn preutse opvoeding mij geen 
houding te geven waar ik tevreden mee ben. Voor U als mijn zeer gewaardeerde 
lezer(es) is het allang duidelijk dat ik mijn gêne verborg achter de aangenomen air en dat 
deze pose eigenlijk helemaal niet bij mij past. 

21.12. Met enige weemoed schrijf ik: Nu mijn laatste vakantieweek. Doorgebracht 
echter niet verkwist in het grensgebied tussen de aardse hemel en de hemelse 
zorgeloosheid in Hotel-Restaurant Les Deux Ponts. Zeven dagen onbekommerd leven in 
Pierre Perthuis. Wat over deze maandag ook beschreven moet worden is de reis van A 
naar B. A is Plombières-les-Bains en B is Pierre Perthuis. Ik ga het proberen. Ik startte 
zo rond kwart over negen. Het bobbelige bosweggetje naar beneden hobbelde ik af, (op 
Googlemaps staat een grandioze foto van deze onooglijke af- en toe- en oprit) sloeg 
rechtsaf de mooie, goed geasfalteerde D-weg 157 bis op die ik naar het westen volgde, 
niet het verre westen want ik deed het maar 10,4 kilometer en daar is de wereld 252 
meter hoog, maar dat voelt niet zo. De volgende 250 kilometer heb ik 60 
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verkeersaanwijzingen moeten volgen en heb er geen enkele van overgeslagen, reed ik 
zoveel mogelijk op stille landwegen, die over het algemeen zeer prettig te berijden zijn 
en bij mij een gevoel van ongekende gelukzaligheid oproepen. Wat die zaligheid inhoudt 
kan ik niet toelichten noch verklaren, het is er gewoon, ik heb er geen woorden voor, 
wel een vaag idee in de trant van: ‘Vrede is de weg waarop wij gaan, geen doel, dat is 
het nirwana.’ Ik vermag dit niet perfect te duiden, ik heb nu eenmaal zo her- en 
derwaarts mijn eigen beperkingen, niet dat ik er trots op ben of mij er jammerend over 
beklaag, maar ik kan ze niet ontkennen noch ontkomen. 

21.13. Ik meed grote en kleine steden en snelwegen, genoot van het Franse boerenland 
met weilanden vol echte kudden, met pa Stier, ma Koe, en de kinderkoetjes die Kalveren 
heten als ze nog geen mensennamen met nummers gekregen hebben, zoals bijvoorbeeld 
Bertha 38, weet u nog? De roepnaam van Koning Willem IV, de overbodige! Lome 
rundergezinnen, bijna in hun natuurlijke staat; eenvoudig landelijk. Het woord 
‘koetjesrepen’ dat dan door mijn brein vliegt als een ufo in opleiding, een niet te 
beïnvloeden gegeven en er volgt dan, als van buiten geleerd of als een afgestudeerde 
papegaai, automatisch ‘Koetjesrepen mogen geen chocoladerepen genoemd worden 
omdat het percentage cacao te laag is.’ 

21.14. Ik zag veel nagenoeg ongecultiveerd land, geploegde akkers van zware vette klei, 
deels reeds ingezaaid, deels met zaadvragende voren, hunkerend als een onbestegen 
boerenmeid en rijke oogst belovende akkers tot aan de horizon en misschien nog wel 
verder. Ik stopte vele malen om van het oergevoel van het zwerversleven te genieten, 
wat te eten, wat te drinken of wat op te schrijven, want o, o, wat zijn mooie gedachten 
toch vluchtig, kortstondig, vergankelijk als het leven. Het lijken wel zwervers en willen 
bijna nooit beklijven ook niet met verleidingen ‘dat zij wereldberoemd zullen worden’, 
‘op de televisie bij Pauw en Witteman zullen komen’ of ‘bovenmatig beloond zullen 
worden’. Ik heb mij ook toen andermaal verwonderd, want ik dacht, zoals vele van mijn 
ras- en tijdgenoten ook gedaan hebben, aan het rare woord vol-ledig-heids-halve; is het 
nu vol, of leeg of voor de helft? Ik heb 65 kilometer op de D 417 gereden, moet u ook 
doen, ik vond het hartstikke leuk. Dwars door dorpen, groot en klein en heel klein, dat 
zijn dan gehuchten (Frans: hameau-(amo)) want ongemerkt pik je wel eens een Frans 
woord op en dat blijft dan tussen je tanden zitten als een stukje draadjesvlees, irriterend 
restant van een halfgaar stooflapje. 

21.15. Op zo ‘n moment realiseer je jezelf, want ik had er niemand bij nodig, dat opa 
Terlouw (de Grote GCTl) nogal eens een Frans woord gebruikte. Een restverschijnsel 
van De Franse Overheersing? Het zal wel niet zoveel geweest zijn, díé woorden kregen 
wel alle aandacht van mij en de rest niets, dus leek het veel terwijl het zeer vermoedelijk 
niet was. 

21.16. Hoedt u voor het volgen van alle aanwijzingen op ‘verkeersborden’; zij willen U 
maar al te graag op de snel- en tolwegen ‘om’ laten rijden en zijn er door list (wat is de 
vergrotende trap van list?) en door de magistratuur gelegaliseerd bedrog op uit om u uw 
zuurverdiende centjes te ontfutselen. 

21.17. [Tussen vierkante haken: Er is enorm veel bedrog dat door de magistratuur 
gelegaliseerd is. Het is een lange lijst. Als onweerlegbaar voorbeeld zal ik er 
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fatsoenshalve maar één noemen: reclame-uitingen, denk om het verbindingsstreepje. 
Nee, nog één voorbeeld: E-nummers. Er zijn E-nummers die aanwijzen dat het 
betreffende spul klinkklaar vergif is, bedoeld voor de uitroeiing van de onderklasse der 
maatschappij want die mensen weten dat niet en kunnen dus hun uitroeiing niet 
ontwijken noch ontkomen. In mijn politieke verhandeling over het Syndicaat tot 
Uitroeing van de Armoelijders zet ik duidelijk uiteen hoe het uitroeien is georganiseerd 
door de SUVA.] 

21.18. Om niet in de grote stad Langres te geraken ben ik expres op de D 121 langs het 
Réservoir de Charmes gaan rijden. Zoiets doe je niet ‘per ongeluk’. De ouders van dat 
stuwmeer hebben haar een mooie naam gegeven, vind ik. Wat ik ook vond, zonder het 
ooit kwijt geweest te zijn, is dat de D 121 een  prettige weg is. Even nadat ik dit dacht 
werd het wel wat anders. Hobbelige spoorwegover- en onderdoorgangen, oude 
viaducten, bekrompen tunneltjes. En direct daarna enge, nauwe, smalle, rot bruggetjes. 
En dan zomaar zonder in- of aanleiding een mededeling dat het hier 400 meter boven de 
zeespiegel is, alsof ik en die zeespiegel daarin geïnteresseerd zouden kunnen zijn; nou ik 
wel. In de anderhalf uur en 60 kilometer die toen als één groot, bijna daverend landelijk 
feest volgde heb ik op 11 verschillende asfaltwegen en -weggetjes gereden, door 15 
dorpjes en gehuchten, soms zie ik het verschil niet tussen een klein dorpje of een groot 
gehucht terwijl ik gelukkig niet blind ben. Dit was vóór ik in Châtillons-sur-Seine 
aankwam zonder dikker te worden of zwaarder te zijn in gewicht. Om uw, toch wel 
taaie, geduld met mijn gezever niet verder te beproeven: de volgende 70 kilometer tot 
het einddoel Hotel-Restaurant Les Deux Ponts te Pierre-Perthuis waren van hetzelfde 
genoegen als van de eerste delen van mijn reis. 

21.19. Aankomst om ongeveer halfzes. Ik had het zwart op wit: De Familie Bariteau was 
verheugd op mijn komst. Dit gaat mijn bepaald niet geringe voorstellingsvermogen toch 
wel even een metertje te boven. Ik gebruik hier het woordje even als een versterkende 
bevestiging niet als een spanne tijds. Maar het feit blijft. En feiten liegen noch 
fantaseren en dat is maar goed ook. Na een uurtje rust en een kopje thee werden mijn 
valiezen door Marianne Bariteau-Greve, de directrice, in mijn logeerkamer gebracht. 
Deze kamer was licht en ruim, met een grote voor invalide personen aangepaste 
toiletruimte. Het praktische en eenvoudige meubilair was nieuw en getuigde van 
verfijnde smaak en grote inventiviteit om met beperkte financiële middelen zo iets te 
(kunnen) realiseren. Mijn onderkomen was gelijkvloers zodat ik gelukkig geen trappen 
hoefden te bestijgen als een variant op het beklimmen van de Mont Blanc om van de K2 
maar te zwijgen. 

21.20. Het verblijf had een aparte uitgang naar buiten en voor het gemak en om 
vergissingen uit te sluiten is dat precies dezelfde als de ingang naar binnen. Ik kon mijn 
auto vlak naast de deur parkeren. Zoals u zelf leest is het een cumulatie van gemakken 
zonder poepdozen te bedoelen. Door het raam kon ik de Basiliek La Madeleine van 
Vézelay zien. Niet zien liggen want dat stuk ongeloof staat! Overigens, het is een 
prachtig bouwwerk ter ere van Maria van Magdala, u weet wel die scharrel van Jezus 
van Nazareth. Magdala is een dorp dat zo ’n twee uur fietsen van Nazareth ligt, op ruim 
twee kilometer afstand van het meer van Galilea. Lang geleden ben ik met Arianne in de 
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Basiliek La Madeleine geweest. Het enige geluid dat er geoorloofd was, was 
offergeldgerammel geheel passend bij religieus gegraai. 

21.21. Na een uurtje heb ik mij naar het restaurant begeven. Zo ’n prachtig restaurant zo 
stijlvol, zo licht en zo kunstzinnig daar ga je niet naar toe, daar begeeft men zich naar, 
met gepaste tred en bijna beschroomd. De artisticiteit van het restaurant is in volkomen 
evenwicht met wat de kok, Philippe Bariteau de patroon presteerde. Hij is zonder enige 
overdrijving een groot professionele kunstenaar op het gebied van verfijning van 
spijzen. Enkele dagen later heb ik hem, toen hij bezig was met het knippen van zijn heg, 
het had meer weg van liefdevolle en geduldige verzorging van een lange reeks 
individuele schepselen [Bij een lange reeks individuele schepselen moet ik altijd aan 
mijn zus en aan al mijn broers en mezelf denken. Al slaat op het totaal, waaronder ook 
mijn broer Al.] die zijn existeren verfraaiden, gadegeslagen. Lees dit alsjeblieft goed! 
Niet: zijn gade geslagen. Hij was in opperste concentratie met zijn werk bezig. Dat heb 
ik meer gezien bij hoog gekwalificeerde artiesten. Kunnen ze ook niets aan doen dit is 
hun aard en hun natuur. Ik heb heerlijk gegeten en ben voor mijn manier van doen zeer 
vroeg gaan slapen. 

21.22. Dinsdag 8 juni 2004. Stralend helder weer. Zo helder dat alle verten nabij leken, 
duidelijk en klaar. Ik zit dit te schrijven onder de bladerenkroon van een overweldigende 
kastanjeboom die eerst door Googlemaps in de wintertooi is gefotografeerd en later in 
haar zomerkleed. Zoek het maar rustig op, je zult er geen spijt van krijgen: hotel deux 
ponts, pierre-perthuis. De frisse schaduw en het verhoogde terras gaven mij het gevoel 
dat ik een Grootvorst ben of, nog gekker, een soort onbesneden Nathanaël. Ik zat van 
alles en nog wat te bedenken en heb dat opgeschreven maar het bevat echt niets nieuws, 
allemaal ouwe meuk. Alle aantekeningen die ik onderweg gemaakt heb, heb ik nogmaals 
gelezen en uitgebreid en beter leesbaar herschreven. Ik nam er nu alle tijd voor en 
onderweg zijnde niet, en ook omdat alles nu nog vers in het geheugen lag als zojuist 
geoogst ooft in de daarvoor bestemde bushel. Ik aarzel dan even vermits ik ook het 
woord verpakking of emballage hier had willen gebruiken. Maar eerst heb ik uren rond 
gezworven om mij te verlustigen in het weerzien van de Morvan (in het bijzonder in de 
randen deszelfs) in al haar luister, pracht en praal en overvloedige weelde. Ik heb ze 
bijna een jaar gemist. De hele dag was het stralend weer, dank zij de zon. 

21.23. Die zonnestralen zullen wel de oorzaak geweest zijn dat er ooit in het brein van 
de eerste religieus aangelegd schepselen de gedachte opkwam dat de zon wel de 
grootste, warmste, lichtste en ‘onbereikbare’ is met goddelijke eigenschappen. Hoe ze 
aan het idee ‘goddelijke eigenschappen’ kwamen moet u mij niet vragen, het mag wel 
maar ik geef daar geen antwoord op. De zon was een goed bruikbare werkloze godheid 
die geeft, schenkt met milde overvloed en niet ligt te zeuren over grote smerige en 
kleine prettige zonden en andere rotstreken noch kerkelijkebelasting heft en zonder 
onderscheid te maken tussen categorieën van personen, iedereen beschijnt die zich in 
haar straling wil begeven. Maar ook de levendige verbeelding is van de satan die je in 
zijn eigen hel, een soort barbecue, ons onoplettend laat verbranden. De zon heeft dus, 
zoals alle andere echte goden, pannenkoeken en tafelbladen twee kanten. Zo ontstonden 
zonaanbidders die gezamenlijk uit pure verveling met hun duimen zaten te draaien. Dan 
heb je zonder dat je dat jezelf realiseert je handen al in een modus orate en doordat de 
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zon zo fel scheen moesten ze wel hun oogjes sluiten. (Anders krijg je van ‘meester’ 
Schalk op je falie.) Zo waren ze ongemerkt aan het bidden en was het op dat moment 
hartstikke makkelijk een gezellig, beetje rommelig en Aldi-achtig goedkoop 
natuurgodsdienstje te beginnen. Een gat de markt! Uit pure blijdschap en domheid 
werden alle dagen naar de zon, dus Zondag genoemd. Zondag heette, ook als het koud 
was. Het eerste gebod was dan ook: straal zelf warmte, liefde, licht, geluk en blijdschap 
uit. Da ’s leuk voor de kids en alle anderen die u lief en dierbaar zijn en het kost mooi 
geen laars, net als het zonlicht ook voor noppes. 

21.24. Een der beroemdste Latijnse kerkvaders, een zekere Augustinus, u kent hem vast 
wel anders uw ouders of grootouders wel, heeft er een mooi gedicht over geschreven. 
Volgens het Augustijns Instituut in Eindhoven heeft deze man dat niet gedaan. Het was 
wel geïnspireerd op delen van Augustinus' Epistula 263. Hoe dan ook, hier ziet u wel 
weer even een onvermijdbaar en onverslijtbaar restverschijnsel van mijn trouwhartige 
edoch gestrenge religieuze opvoeding, dat men als een soort hompelvoet overal en in 
elke situatie meesleept tot het eind van het leven. Men laat zich daarvan niet amputeren 
want het heeft toch nog een bepaalde onvervangbare niet te determineren meerwaarde 
functie en roept bij tijd en wijlen her- en derwaarts uitbaatbare (denk erom geen 
uitbuitbare) deernis op. Verdomd handig als je zelf bepaalde dingen niet kan of 
wil(doen). 

21.25. Woensdag 9 juni 2004. Evenals gisteren en alle dagen dat ik in Hotel-Restaurant 
Les Deux Ponts te Pierre-Perthuis verbleef  heb ik genoten van een heerlijk ontbijt. Ik 
blijf vandaag in en rond het hotel en ga zitten denken en schrijven in de luwte van de 
vermeldde bladerenkroon. Het zou bovenmatig heet worden, bloedheet 32 graden 
Celsius, bijna 90° Fahrenheit. Kan ik mooi uitrusten van mijzelf en mijn 
reisvermoeienissen. Ik ben zo gek geweest om in die herschreven aantekeningen ruim 
honderd woorden te wijden aan ‘bovenmatig’, hier dus niet. Ik ga dit vakantieverhaal 
uitpakken, over-, op- en omschrijven. Het verhaal zelf is er natuurlijk al, ontstaan bij het 
beleven van allerlei gebeurtenissen en de daarbij gedachte (als de daad van het denken) 
gedachten (als resultaat van dat denken) gedurende het verstrijken van de tijd. Want wat 
ik doe en onderging is niet het belangrijkste om te weten wie ik was, maar mijn 
gedachten bij al die gebeurtenissen. Het perfect opschrijven en vooral er zelf 
maakplezier aan te beleven is voor mij net zo belangrijk, moeilijk en noodzakelijk als 
het werk van een beeldhouwer. Het rotsblok is er in al zijn hardheid, het beeld dat daar 
in zit is alleen te zien met de ogen van de beeldhouwer, elke andere sufferd denkt: ‘dat is 
een rot(s)blok’, hij niet. Wat hij denkt zegt hij niet, hij laat het later zien, het is niet voor 
niets een beeldende kunst. Dit idee werd mij, toen ik het Musée Rodin in Parijs in het 
voorjaar 1983 (of was het 1984?) bezocht herhaalde malen door mijn eigen gedachten 
opgedrongen en ik heb mij er niet tegen verzet want daar was geen beginnen aan, dat 
was niet te doen. 

21.26. De verhalenmakerij van mij werkt wel even iets anders. Ook moeizaam, dat wel. 
Het is alsof door mijn gedachten de benodigde woorden als een warrige kudde uit een 
dichte mist naar mij toe gedreven worden, soms komen ze uit zichzelf, steeds helderder, 
duidelijker als ik de nevels op doe opklaren. Ik maak er dan wat van, wel zo goed 
mogelijk natuurlijk, maar meer niet dan dat want dat kan ik niet. Dan laat ik het enige 
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tijd liggen. Die tijdsduur is variabel van enkele minuten tot enkele dagen. Dan probeer 
ik wat te verbeteren, wat geen kunst is. Dan laat ik het enige tijd liggen. Die tijdsduur is 
variabel van wat minuten tot een paar dagen Dan probeer ik weer wat te verbeteren, dat 
lukt altijd wel. Dan laat ik het weer enige tijd liggen. Die tijdsduur is variabel van enkele 
dagen tot enkele weken. Dan ga ik opnieuw wat bijschaven. En deze herhalingen gaan 
door tot er voor mij, let wel, voor mij niets te corrigeren valt. Ik ben pas gelukkig als het 
verhaal in vol ornaat voor mijn snufferd in al haar onvolkomenheden staat te pralen. 

21.27. Des avonds ben ik bij Denise en Christian (Kiki voor vrienden) Daniele in hun 
restaurant ‘Le Crécholien’ Grande Rue 32 te Saint-Père-sous-Vézelay, wat gaan eten. Ik 
ben daar in het verleden toen ik bij Arianne in Bonneçon logeerde herhaalde malen 
geweest en genoten van ’s mans kookkunst. Ook in het begin der tachtiger jaren van de 
vorige eeuw, toen Christian nog geen restaurant had heb ik daar wel eens met mijn 
dochter en andere jongelui gelogeerd. Het was genoeglijk hen weer te zien. Op zo ’n 
moment is het betreurenswaardig dat ik geen Frans spreek. Na twintig jaar bleek hij 
door veel en lekker te eten het postuur van zijn moeder te hebben aangemeten, zoiets 
vind ik grappig terwijl het dat niet is. Tien jaar later vertelde Arianne me, dat Kiki 
behoorlijk afgeslankt was door zijn harde en langdurige arbeid/werk en natuurlijk ook 
door de waarschuwingen en dwang zijner gade. 

21.28. Donderdag 10 juni 2004. Het zou, volgens de krant weer zeer warm (weer) 
worden. En dat is niet leuk. Ik nam mij dan ook voor om het zeer rustig aan te doen. Ik 
had, niet alleen van mijn kamer maar ook van de bar en het restaurant, sleutels gekregen 
zodat ik het koelste deel van het etablissement zelf kon opzoeken als de teisteringen van 
de koperen ploert mij onder mijn natuurlijke Nathanaëlparasol, teveel werden. Voorlopig 
was het bijzonder prettig op het terras en heb daar ijverig zitten pennen om mijn 
belevenissen en losse gedachten op papier te zetten, onderwijl werd mij thee en 
vruchtensappen geserveerd die veelal niet werd berekend en door Philippe (Filip voor de 
Vlamingen onder ons) al helemaal niet. Herhaalde malen werd ik door Marianne begrip- 
en liefdevol edoch onweerstaanbaar aangemaand om ondertussen de nodige 
lichaamsbewegingen te nemen. Dwingend wil ik die aansporingen niet noemen want het 
begrip dwang was wel aanwezig, dat wel, maar niet als zodanig merkbaar, althans niet 
door mij en ik ben niet altijd een ongevoelig persoon. 

21.29. Omdat Hotel-Restaurant Les Deux Ponts geen lunch verzorgde heb ik in dit 
geschrift deze nalatigheid bekritiseerd en Mevrouw Bariteau op deze nalatigheid 
(omission) gewezen, moet kunnen. Om mijn kritiek te logenstraffen heeft Philippe 
Bariteau alle dagen dat ik rond het middaguur in de buurt van het hotel was voor mij 
persoonlijk een heerlijke lunch bereidt. Ons leven lang behouden wij een eerbied voor 
een man als hij. (Godfried Bomans). 

21.30. Vrijdag, 11 juni 2004. Bij het ontbijt was het drukker dan voorgaande dagen, tot 
zichtbaar genoegen van Marianne Bariteau. Haar toch al prettige gelaat straalde en 
zoiets maakt mij blij. Drukker, onder andere door de aanwezigheid van een Belgische 
Professor met een gedrongen gestalte en zijn zeer spraakzame en ontiegelijk 
nieuwsgierige Gade, in dit Geval met een Hoofdletter. Zij informeerde ijverig en 
vrijmoedig naar mijn lichamelijke tekortkomingen, leeftijd en andere particuliere data 
en omstandigheden in een prachtig Vlaams, zodanig dat het onbeantwoord laten van 
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haar vragen, of een ironische reactie, als onfatsoenlijk zou kunnen worden ervaren. 
Harerzijds gaf ze ongevraagd nogal wat privé-informatie prijs, waaronder uiteraard het 
aantal door haar man verwekte kinderen dat zij zelf gebaard had na een normale 
draagtijd. Over de conceptie deed ze echter geen enkele mededeling. (Malou Vermeij, 
mijn mededeelzame, trouwhartige thuiszorg van Juli 2010 tot Augustus 2013, zou dit 
zeker wel gedaan hebben omdat zulks ook behoort tot de ‘hoogte-punten’ van dit 
bestaan.) Om Mevrouw België een klein beetje op de kast te jagen maakte ik, toen zij 
haar intellectuele status pralend etaleerde, onder andere een opmerking in de trant van: 
Herman Brusselmans is een prettiger leesbaar schrijver dan Kristien Hemmerechts, 
althans ik beleef er meer lol aan. Ze zat ogenblikkelijk op de kast, toen zij zich bewust 
van haar hoge zetel, riep zij haar hooggeleerde huwelijkspartner paniekachtig te hulp, 
die haar leerde, want dat behoren professoren altijd te doen, dat ‘prettiger’ in dit geval 
niet was te vergelijken met ‘van literair niveau of literair verantwoord’. De man had 
allang door dat ik zijn lief zat te stangen en grijnsde mij toe, zo in de trant van: goed zo 
ouwe, even doorgaan. Wat ik natuurlijk niet deed. 

21.31. Na het ontbijt ben ik benzine gaan tanken bij Esso in de Rue de la Guette, 
Domecy-sur-Cure. Dat uit de kluiten gewassen gehucht gaf de indruk een echt bergdorp 
te willen zijn omdat het laatste deel van de weg daar naar toe lekker fel stijgt. De afstand 
was zo ’n drie kilometer. De terugrit was veel langer. Ik zie op een bordje een 
plaatsnaam. Ik wil ogenblikkelijk en onweerstaanbaar naar dat dorpje. Onderweg zie ik 
een uitnodigend bospad waar ik ooit eens reed en ga dan uiteraard direct op die invitatie 
in, het dorpje en de onweerstaanbaarheid deszelfs vergetende althans veronachtzamende. 
En zo verstrijken er uren van zorgeloos heerlijk dwalen waarbij, merkwaardig, wel zeer 
weinig kilometers werden afgelegd. Ik ben enkele inkopen gaan doen bij Casino in 
Avalon. 

21.32. Omdat Hotel-Restaurant Les Deux Ponts geen lunch verzorgde, wat ik reeds 
vermeldde, ben ik op aanraden van Marianne Bariteau naar Les Hirondelles in Asquins 
gereden om wat te eten. Nou, mooi niet, de parkeerplaats stond hartstikke vol en ik had 
er geen zin in om een paar honderd meter te lopen. Ik ben toen een drietal kilometer 
verder gereden om bij Frederique wat te nuttigen in La Fortune du Pot (zoals de pot 
schaft) een uitstekend Petite Restaurant, Place du Champ de Foire nummer 6, Vezelay. 
Ik ben daar in het verleden toen ik bij Arianne in Bonneçon logeerde herhaalde malen 
geweest en genoten van de zeldzaam perfecte kaasplateaux. Minstens zeven soorten 
kaas en allemaal, geen enkele uitgezonderd, met de ideale rijpheid en temperatuur en dat 
met een fles stevige rode wijn en een mand vol vers Frans stokbrood. Sorry 
Hemelbaasje, in Uw Walhalla kan men het echt niet beter hebben. Helaas, helaas 
pindakaas. Het gehele plein en aanpalende straten, stoepen, paden, wegen en toewegen 
stonden van voor tot achter tjok- en tjokvol. De hemel was ook hier weer onbereikbaar. 

21.33. Met een lichte gramschap en enige onverpakte teleurstelling ben ik verder 
gereden. Op een wat hoger gelegen stille landweg, met een prachtig panoramisch 
uitzicht op de noordwest flank van de Morvan, heb ik in de schaduw van een lindeboom 
mijn laatste noodrantsoen verorberd en wat zitten mijmeren over het leven en haar 
guirlande van teleurstellingen, die ik zie en onderga als puzzels om op lossen en 
daardoor niet in depressies te geraken. Nadien heb ik een paar uur in alle richtingen, 
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kriskras door Forêt Domaniale de Chauffour-Ferrières, bossen ten zuidwesten van 
Vézelay gereden, gedwaald. Er zouden daar restanten te vinden zijn van een kleine 
Romeins/Gallische legerplaats, zo ’n honderd kilometer van de grote Romeins/Gallische 
nederzetting te Bibracte. Ik zag daar geen mens en bijzonder weinig dieren en de 
geesten der Galliërs waren er ook al niet of nooit geweest, eigenlijk was het een 
naargeestig bos zo geheel passend bij draagbare teleurstellingen, kille herfststormen met 
bijpassende slagregens en andere chagrijn. 

21.34. Via Chapelle Saint-Roch, want daar wilde ik wel weer even geweest zijn, ook om 
het opgelopen bedompte gevoel van me af te spoelen, ben ik naar Hotel-Restaurant Les 
Deux Ponts gesukkeld. Want dat was het wel. 20 á 25 km/pu (in Frankrijk is het /ph) is 
voor een auto echt wel sukkelen, of misschien dat nog niet eens. 

21.35. Ga ik me ooit nog eens een keer lekker verstandig en vakkundig tot mezelf keren 
om de diepste werkelijkheid te ervaren dan wil ik dat bij, niet in, Chapelle Saint-Roch 
doen. Daar heb ik steeds het gevoel ontheven te zijn van aards geleuter. Onderweg een 
fietser (laten we die gemakshalve Gerrit noemen)  met klem aangeraden de aankomende 
nacht in Hotel-Restaurant Les Deux Ponts te verblijven. Gerrit die al een maand lang 
elke dag 80 tot 130 km door RF fietst, want een fietser doet niet anders. De accu van 
zijn gsm was leeg, die van mij heb ik hem ter gebruik aangeboden zodat hij zijn 
thuisfront kon verwittigen. Het telefoonnummer in NL bleek (zeer licht van kleur?) 
onbereikbaar. Na het diner heb ik nog een uur kunnen genieten van Gerrits fiets- en dus 
feestverhalen. Lange afstandsfietsers, zoals Gerrit dus, moeten zich hoog verheven 
voelen boven automobilisten en ander gespuis maar zullen dit slechts node laten blijken.  
Wellicht ten overvloede: feest en fiets zijn verwante begrippen. Wie het hier niet mee 
eens is heeft nog nooit lekker gefietst. Mijn vélocipède heb ik in augustus 1991 aan de 
buurman verkocht voor één gulden. Zijn dochter moest naar haar nieuwe school kunnen 
fietsen en na 47 jaren vonden mijn onderdanen het ‘welletjes’. Onder dwingende 
begeleiding van pijn in mijn rechtervoet heb ik toen afscheid moeten nemen van mijn 
fietserij. Ja, aftakeling gaat nu eenmaal niet gepaard met feest en feestgedruis. 

21.36. Zaterdag, 12 juni 2004. In de loop van de ochtend heb ik in St  Pere een 
wandelkaart 1:5000 met  hoogtelijnen en talloze paden die helaas niet in de Michelin 
France 2000 atlas staan, gekocht. Logisch dat in een autoboek geen wandelwegen staan. 
Aan de hand van die wandelkaart ben ik nog uren aan het zwerven geweest; eerst enkele 
weggetjes uitgezocht die van het ene gehucht naar het andere lopen (terwijl ze geen poot 
verzetten) en die je echt het idee geven, dat het verlaten paden zijn, veelal hobbelig, 
soms stijl en zo smal dat omkeren niet mogelijk is. Zou ik door een of ander obstakel 
niet meer verder kunnen dan zou ik achteruit moeten rijden en dat is niet leuk als het te 
ver is. Zo rond theetijd ben ik naar het hotel gegaan om op het terras nog wat te lezen en 
te schrijven. Van lieverlee  werden de luchtdrukverschillen in de heersende atmosfeer 
dermate dat de wind opstak, maar geen pijp, sigaar of sigaret. Ik ben toen maar naar 
binnen gegaan. Mevrouw Bariteau was al vroeg op bloemenjacht geweest en de 
prachtige veldbloemen (mandenvol) was zij her- en derwaarts aan het schikken en 
draperen, haar overvloed aan artistieke neigingen aan het botvieren, onderwijl trachtte 
zij mij commentaar op het resultaat van haar bezigheden te ontlokken. Hetgeen haar 
lukte want ik heb wel eens het idee dat ik overal een nogal verstandig commentaar op 
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kan leveren, ook van zaken, ideeën en omstandigheden waar ik geen tittel of jota 
verstand van heb. Van lieverlee kwamen de weekendgasten, verwachtingsvol als 
kinderen die zullen worden getrakteerd, binnen om zich culinair grandioos te laten 
verwennen. 

21.37. Zondag, 13 juni 2004. Van het afscheid van de Familie Bariteau kan ik me dit 
duidelijk herinneren: Het engelachtige koppie van Florence dat nieuwsgierig als dat 
slimme kind (11) is, alles in mijn auto bekeek, dat Carolien (7?) er niet was omdat zij bij 
haar oma kersen moest plukken en ook dat ik langzaam via het dorpje wegreed, die 
lange Philippe, Marianne en Florence bleven zwaaien tot ik ze uit het oog verloor. Ik 
weiger nu om op te schrijven: ‘en ik zou ze nooit meer zien’ want hoop is de droom der 
wakende. [Het laatste wat mijn beschermengel in 2013 tegen mij zei was: ‘Blijf dromen 
Ies.’.] 

21.38. De reis van Pierre-Perthuis naar Epinal is enigszins te vergelijken met de reis die 
ik maandag, 7 juni 2004 maakte. Om herhaling te voorkomen heb ik dus niets 
opgeschreven. Ik heb namelijk de stelregel: ‘ Eén keer is leuk, twee keer is flauw, drie 
maal is vervelend.’ Hier moet je wel degelijk onderscheid maken tussen het opschrijven 
en lezen en het doen. Zo’n reis herhalen en ondergaan blijft een grandioos feest. 

21.39. Op 4 Mei 2004 te 13:13 had ik via internet (Arianne had een aantal terzake 
doende zinnen en woorden in het Frans opgeschreven en bij mij de juiste uitspraak er in 
gehamerd) een kamer gereserveerd in Hotel Premiere Classe, Rue du Merle Blanc in 
Epinal voor drie dagen/ nachten. De speciale invalidenkamer was keurig en schoon. De 
volgende dag, maandag 14 juni 2004 heb ik een rondrit van zo ’n 130 kilometer gemaakt 
richting Lac de Gérardmer. Het meer is ontstaan in het weichselien, het laatste glaciaal 
en ligt op 600 meter boven de zeespiegel. Neemt men Lac de Gérardmer als parameter 
dan ligt de zeespiegel 600 meter lager, hetgeen mij voor de plaatselijke bevolking ook 
logischer lijkt. 

21.40. Met onze eerste caravanvakantie hebben we daar een of twee nachten op een 
camping gestaan. Ik ben toen heel vroeg opgestaan om met mijn fiets, een éénpedaler, 
het meer rond te rijden. Met het verstrijken van de jaren werd deze topprestatie in mijn 
fantasieën al maar groter. Ik vond het nodig om nu, oud en bedaagd zijnde en nog steeds 
zoekende naar de waarheid, de route ter plaatse nog eens te verkennen. Vooral met 
betrekking tot de lengte en het stijgingspercentage van de hellingen en dat alles om 
enige trotsheid, die zo gauw grenst aan hoogmoed de eerste der menselijke zonden, te 
kunnen corrigeren. Ik heb geen redenen kunnen vinden mijn gedachten op dit punt aan 
te passen. Wel moet u in overweging nemen dat met het afnemen van mogelijkheden de 
prestatie in het verleden groter lijken te worden maar het niet zijn. ‘Maar het niet zijn’ 
springt ongevraagd in mijn gedachte, ik ben dan ook nog zo gek om dat direct op te 
schrijven, er over te denken, zelfs er even over na te denken en dan tot de conclusie kom 
dat ik het beter achterwege had kunnen laten en het toch laat staan voor wat het waard 
is. Soms is zwamneuzerij mij niet geheel vreemd en de zin deszelfs zoek ik in het baden 
in ons heerlijke taalbad waarvan de warmwaterkraan soms te lang openstaat. Ik heb een 
gigantische aandrang in mij om overal de zin, het nut, het bestaansrecht en deszelfs 
redenen van in te willen, ja, te moeten zien en zo nodig te zoeken. (De zin van het leven 
is de zin om te leven. (Campert)) 
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21.41. Dinsdag de 15 juni 2004, de volgende dag dus, ben ik naar de top van de op een 
na hoogste berg van de Vogezen gereden en heb me aldaar verwonderd over het aantal 
mensen dat daar met behulp van de wind en een matrasvormig valscherm van de Ballon 
d’ Alsac, 1250 m af wilde springen, parapenten noemt men dat. Ik vond het fascinerend. 

21.42. Woensdag 16 juni 2004, ben ik uit Epinal vertrokken naar Hôtel Berg en Dal, Rue 
de la Gare 3, Vianden, Luxemburg. 

21.43. Donderdag 17 juni 2004 ben ik naar Jozien en André in Eindhoven gegaan want 
dat is al tientallen jaren een heerlijk adres als aanloop voor en beëindiging van een 
vakantie naar het zuiden, met lekker eten en drinken, gezellig kletsen en een prima bed; 
ja, wat wil je nog meer? 

21.44. Vrijdag 18 juni 2004 ben ik naar huis gegaan en was mijn laatste vakantie ten 
einde. Over de terugweg heb ik niets opgeschreven. Ik weet er niets meer van. 
Misschien een klein beetje maar dat kan net zo goed het versleten, vermolmde restant 
van een eerdere vakantie zijn. Dat waren dus de vakanties, zuchtte hij, overladen door 
en van nostalgie. 

 

 

 

 

 


