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VOORAF

Lieve allemaal, 

Jullie hadden vast niet verwacht nog eens van me te horen.  

Maak ik weet dat er veel vragen bij jullie leven, en zoals ik 

in mijn afscheidsbrief al schreef: het spijt me dat ik jullie 

daarmee heb achtergelaten. Jullie hebben vaak over mij 

gesproken. Jullie haalden herinneringen op, zochten naar 

antwoorden en haalden nog méér herinneringen op. Jullie 

woorden waren mooi, oprecht en ontroerend. En, niet te 

vergeten, vaak ook erg leuk.

Jullie verhalen inspireerden me. Ik kreeg behoefte om 

ervaringen en belevenissen uit mijn leven onder woorden 

te brengen, herinneringen vast te leggen, kortom: de pen 

op te nemen. Een bijzonder avontuur werd dat. Het resul-

taat is een impressionistische levensbeschrijving, zoals 

dat officieel schijnt te heten. Ik nodig jullie graag uit die 

op de pagina’s hierna te lezen. 

Verwacht geen verklaringen of diepzinnige bespie-

gelingen. Daar lag niet mijn behoefte, en eerlijk gezegd 

ben ik ook nog niet overal uit. De veronderstelling dat na 

de dood al je ervaringen ineens als een puzzel in elkaar 

vallen, en je de antwoorden op al je levensvragen achteloos 

uit eigen mouw schudt, daar valt wel iets op af te dingen. 

Nee, het ging me om mijn eigen ervaringen, en dus 

ook om jullie − de vele dierbare mensen die daar in allerlei 

levensfases deel van uitmaakten. Allemaal waren jullie 

medebepalend voor de rijkdom die ik in mijn leven heb 

gekend. Een leven dat ik intensief heb geleefd, en intens 

heb beleefd − in volle vlucht. 

Thijs
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EEN OVERROMPELENDE 
 ENTREE

Een ‘stortbevalling’ was het, waarmee ik op 20 augustus 

1991 in het Diakonessenhuis in Utrecht ter wereld kwam. 

Het kenmerk van zo’n bevalling is dat er niet meer tijd mee 

verloren gaat dan strikt noodzakelijk is. Het ene moment 

constateerde een inderhaast opgetrommelde coassistent 

dat er bij mijn moeder Aafje waarschijnlijk sprake was van 

weeën, en een minuut of tien later was ik geboren. Mijn 

vader Bram vertelde me later hoe hij vlak voor de bevalling 

gestrest de gang oprende om te zien of de gynaecoloog 

al in aantocht was. 

Zelf vond ik de geboorte een schoolvoorbeeld van 

het betere bevallen, maar dat mijn entree voor de andere 

betrokkenen iets overrompelends had begrijp ik best. 

Temeer daar ik zes weken te vroeg geboren werd. De avond 

ervoor hadden mijn ouders juist een kennismakingsbezoek 

gebracht aan de verloskamers van het Diakonessenhuis, 

samen met de rest van de zwangerschapsclub waarvan 

zij deel uitmaakten. Zo’n club loodst aanstaande ouders 

door de zwangerschap heen en brengt hen de primaire 
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beginselen van het ouderschap bij. Je leert er hoe je verant-

woord moet puffen en zo. En je maakt zo nu en dan een 

excursie naar een ziekenhuis. 

‘Daar dus nooit!’, was de conclusie van mijn ouders 

toen ze na de bezichtiging van de verloskamers naar huis 

fietsten. Een rare toestand vonden ze het er, met vreemde 

houten bedden. Geen plek voor een sfeervolle bevalling. 

Nee, die zou thuis plaatsvinden, aan de Homeruslaan 79. 

Een paar uur later was alles anders. Om half zeven in 

de ochtend maakte mijn moeder mijn vader wakker met 

de woorden: ‘Ik geloof dat mijn vliezen gebroken zijn, zou 

dat kunnen?’ Het antwoord van de verloskundige die met 

gierende banden kwam voorrijden was: ‘Ja!’ En zo bracht 

mijn moeder, voorbeeldig puffend, mij om half negen ter 

wereld in zo’n vreemd houten Diak-bed, met hulp van 

een coassistent die geen tijd had gehad om haar witte 

jas aan te trekken.

‘DAT VENTJE REDT HET’

Niemand zit er, denk ik, op te wachten om na z’n geboorte 

in een couveuse te worden ondergebracht, maar veel 

keus had ik niet. Twee kilo woog ik, ‘twee pakken suiker’, 

en dat is te weinig, daar staat couveuse-arrest op. Twee 

weken hing ik aan een wirwar van plakkertjes en draad-

jes, en zag ik de ene na de andere witte jas zich over me 

heen buigen. 

Mijn moeder was nog in de ban van het hormonale 

vuurwerk in haar lijf en maakte zich aanvankelijk zorgen 

om me, en haar moeder ook. Zo’n klein ventje, zou dat 

wel goed gaan? Mijn vader probeerde ze gerust te stellen. 

Hij had direct alle vertrouwen in me. ‘Dat ventje redt het’, 

zei hij toen ik na mijn geboorte met couveuse en al werd 

weggereden. ‘Sterk mannetje.’ 

Eigenlijk was het zo slecht nog niet in het ziekenhuis. 

Mama was in de buurt, want ook zij moest twee weken in 

het Diak blijven, en papa kwam om de haverklap langs. Het 

verpleegkundig personeel was soepel en vond veel goed. 

De dag na mijn geboorte mocht mijn vader me al uit de 

couveuse tillen. Hij knoopte zijn overhemd open en hield 

me onder de stof tegen zijn lichaam. ‘Sterk mannetje’, 

dacht ik. Dat voelde goed. 

Een beetje tutten met mijn moeder, die me geregeld 

de fles met haar eigen gekolfde melk gaf, en me tussen-

door lekker uitrekken op het bovenbeen van mijn vader, 

waar ik met gemak op kon liggen − zo groeide de band 

met mijn ouders in die eerste twee weken. Het voelde 

allemaal erg natuurlijk. De verpleegkundigen hadden de 

indruk dat mijn ouders al kinderen hadden, zo vanzelf-

sprekend was de omgang. 

Mijn ontwikkeling stemde de artsen tot tevredenheid. 

Ook het klapvoetje dat ik bij mijn geboorte bleek te hebben 

baarde al snel niemand zorgen meer, en naar later zou 

blijken terecht; de scheefstand corrigeerde zich vanzelf. 

Al met al had ik bij vertrek uit het Diak maar één klacht: 

de luiers. Die bleken niet in mijn maat te bestaan. Zelfs 

in het kleinste model verzoop ik. Ik hield er een wond 

aan een bovenbeen aan over, en later een stoer litteken, 

dat helaas verdwenen was tegen de tijd dat ik er mijn 

omgeving mee zou kunnen imponeren. 
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PRINS  
GLIMLACH

De reis naar huis ging per draagmand, die bij aankomst 

op bed werd neergezet. ‘Zo’, zeiden mijn ouders. ‘En nu?’ 

Ik begreep wel dat die vraag niet aan mij was gericht, 

dus ben ik maar gewoon m’n gang gegaan. Persoonlijk vond 

ik het leven de eerste pakweg anderhalf jaar behoorlijk 

overzichtelijk. ’s Nachts slaap je, en ’s middags ook nog een 

paar uurtjes. Dat was altijd genieten, en daarmee had je het 

grootste deel van de dag al gehad. Verder ging de nodige tijd 

heen met eten, dat beviel me ook altijd goed, en tussendoor 

een beetje badderen en chillen. Ook het gedoe met luiers 

stoorde me niet meer, toen ik er eenmaal was ingegroeid. 

Door de week kreeg ik gezelschap van uiteenlopende 

familieleden. Waren mijn ouders aan het werk, dan stond 

een van mijn beide oma’s ’s morgens vroeg al op de stoep. 

Die waren reuze lief en zorgzaam, en met hun niet afla-

tende stroom adviezen hielpen ze bovendien mijn ouders 

de grondslagen van het verantwoord opvoeden onder de 

knie te krijgen. 

Ik vond dat de zaken goed geregeld waren en wijdde 

me onbekommerd aan de ontdekking van de wereld. Dat 

daar heel wat te ontdekken viel leerden me de tochtjes 

met de grote kinderwagen die al generaties bij de familie 

van mama in gebruik was. Ik hoorde de wonderlijkste 

geluiden, zag allerlei gezichten boven me verschijnen, 

en na het nodige gehobbel openbaarde zich het uitzicht 

waarover ik me altijd weer verbaasde: de bomen van het 

Wilhelminapark. Fascinerend! 

Thuis ging mijn aandacht uit naar het verschuiven van 

bekertjes en het opstapelen van blokken. Mijn blokken-

doos herbergde een onuitputtelijke hoeveelheid materiaal: 

ik heb er wel duizend torens mee gebouwd, die ik gek 

genoeg zelden meer kon terugvinden. Steeds intensiever 

hield ik me ook bezig met mijn voortbeweging. Met vallen 

en opstaan werd ik het kruipen, en later het waggelen 

en lopen, meester. De kinderarts bij wie we af en toe op 

bezoek gingen vond het geweldig. De verwachting dat ik 

vanwege mijn vroege geboorte misschien wel veertien 

jaar onder medische controle moest blijven bleek al snel 

ongegrond. Na een jaar had ik mijn achterstand ingelopen 

en zwaaide ik cum laude af. 

En wat viel er aan al mijn bezigheden veel lol te bele-

ven! Ik kon ’s morgens niet wachten om aan de slag te 

gaan. Mijn enthousiasme viel blijkbaar ook mijn ouders 

op, want al snel gaven ze me een bijnaam: ‘Prins Glimlach.’ 

Glimlachend nam ik ook plaats achter het stuur van 

de Fisher Price-mobiel die ik cadeau kreeg toen ik een jaar 

of anderhalf was. Een vrachtautootje was het, met een 

echte toeter, en hij ging knoerthard. Zeker als ik ’m in de 

gang op toeren duwde, erop sprong en met een scherpe 

bocht de huiskamer in scheurde. Niet veel later slechtte 

ik ook de volgende drempel: die naar de tuin. Nieuwe 

avonturen tegemoet! 

KONIJNWERPEN

De tuin kwam me voor als een uitgestrekt landgoed, een 

lusthof waar een ontdekkingsreiziger zijn hart kon opha-

len. Maar goed dat ik een robuuste vrachtwagen had, al 

zette ik die regelmatig aan de kant om de omgeving in 

detail te bestuderen en mijn ouders met enthousiaste 
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kreten op de hoogte te brengen van alwéér een ontdekking. 

Vanaf het terras volgden zij vol genegenheid mijn onder-

zoekswerk, gezeten onder een grote parasol. Het waren de 

jaren waarin de zomers steevast zonnig en warm waren. 

Aan klimaatverandering deden we nog niet. 

Er bleken ook wilde beesten op het landgoed voor te 

komen. Vogels vooral, die de godganse dag aan het zingen 

en spelen waren in de omringende bomen. Maar ook stuitte 

ik op een dier dat onbekommerd over het grasveld hipte 

en me sterk deed denken aan mijn drie konijnenknuffels. 

De oudste van de drie, Groene Konijn geheten, was dankzij 

mijn onbehouwen liefkozingen weliswaar onthaard, maar 

nog altijd mijn favoriete knuffel. Een paar maanden eerder 

had ik hem in de koffer van mijn vader gestopt toen die 

voor zijn werk naar Amerika moest. Dan had hij in dat verre 

land in ieder geval Groene Konijn om mee te knuffelen. 

En nu liep er een konijn door de tuin! Behoedzaam 

waggelend volgde ik het dier over het gras, over het terras 

en door de openstaande deur de schuur in. De kreten 

van ontzetting van mijn ouders waren tot in het stadion 

van FC Utrecht te horen toen ze het konijn de schuur 

uit zagen vliegen en hun zoon met een gelukzalige lach 

en zijn handen vol haar in de deuropening verscheen. 

Konijnwerpen doe je alleen met knuffels, was de les die 

mijn ouders me die dag bijbrachten. Voor de gevoelige 

lezer: het konijn is later heelhuids terugbezorgd bij de 

eigenaren, een bevriend gezin dat het tijdens de vakantie 

bij ons had gestald. 

TESSA

Onze tuin had nóg een bijzonderheid: hij grensde aan de 

tuin van de buren. En daar verscheen Tessa in mijn leven. 

Zomaar op een dag stond ze daar, anderhalf jaar ouder dan 

ik en oogverblindend lief. Ik weet het niet zeker, maar ik 

denk dat ik haar met open mond aangaapte vanaf mijn 

vrachtwagen. Hoe dan ook zaten we binnen de kortste keren 

samen op de bank, knuffelend en wel. Jazeker, een foto uit 

het familiearchief bewijst het, en de familie was al even 

zwaar onder de indruk als jullie: ‘Zó zoet, die twee ukkies!’ 

Tessa werd kind aan huis, zoals ik dat andersom bij 

haar werd. We liepen bij elkaar de achterdeur in en uit, 

zaten samen in bad en logeerden bij elkaar. Onze ouders 

raakten bevriend en aten zo nu en dan samen. 

Tessa kon al net zo ondeugend kijken als ik en hield al 

net zo van lol maken en kattenkwaad uithalen. Jarenlang 

gingen we intensief met elkaar om en was ons contact 

vertrouwd en veilig terrein. 

Het contact met Tessa loopt als een rode draad door 

mijn jeugdjaren, de periode tot zo’n beetje mijn twaalfde, 

toen onze werelden zich langzaam maar zeker van elkaar 

verwijderden. Het is ook nauw verbonden met het pad 

achter onze en nog een reeks andere tuinen, een alleen 

voor bewoners bereikbaar paradijsje waar ik niet alleen 

met haar, maar met een gestaag uitdijende zwerm van 

vriendjes en vriendinnetjes heb gespeeld. Het contact met 

Tessa staat model voor een rijkdom aan vrolijke ervaringen 

en vriendschappen, die sterk hebben bijgedragen aan de 

onbezorgde, harmonieuze jeugd die ik heb gehad. 
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DE BRANIES VAN UKKIE

Een kleine stap voor een mens, maar een grote stap voor 

een peuter. Dat is de typering van mijn entree bij Ukkie, 

het kinderdagverblijf aan de Prins Hendriklaan waar ik 

vanaf april 1993 twee ochtenden per week resideerde tot 

ik dik twee jaar later naar de basisschool ging. 

Het was mijn eerste aanraking met de Grote Buitenwe-

reld zonder de vertrouwde aanwezigheid van ouders of oma’s. 

Een hele stap, temeer daar ik in groter gezelschap eigenlijk 

wat verlegen was. Ik vond het geen enkel punt om met mijn 

ouders naar onbekende plekken te gaan, naar de squashbaan 

bijvoorbeeld, waar ik op de gang binnen een geïmproviseerde 

omheining tevreden met balletjes klooide terwijl mijn ouders 

en hun vrienden zich in het zweet mepten. Maar waren er 

veel vreemden in de buurt, dan keek ik de kat uit de boom. 

Bij Ukkie zat de kat voor mijn gevoel in de top van de 

hoogste boom. Toch was hij sneller beneden dan ik had 

kunnen dromen. De begeleidsters bleken lief en betrokken. 

Ze wisten me op de paar momenten van heimwee steeds 

weer op mijn gemak te stellen, onder andere door mijn 

aandacht te vestigen op een rijkdom aan activiteiten voor 

de ondernemende peuter, waar ik helemaal in kon opgaan. 

Het Ukkie-programma laat zich grofweg samenvatten als: 

tekenen, vingerverven, met lego, blokken en auto’s spelen, 

Nijntje-films bekijken, rollebollen op kussens, naar het 

park voor een speurtocht, tussen de middag een boterham 

met kaas, wie jarig is trakteert en met Sinterklaas zijn er 

pepernoten. Voor elke peuter wat wils, en voor mij zelfs 

behoorlijk veel. 

Er liepen bovendien lotgenoten rond met wie ik het 

wonderwel kon vinden. In het Ukkie-boekje waarin mijn 

ontwikkeling werd bijgehouden, stapt en kruipt een aantal 

kleine Utrechters over de pagina’s met wie ik lief, leed en 

speelgoed deelde. De onbetwiste hoofdrol is voor Geert, 

vriend van het eerste uur en bijna even ondernemend aange-

legd als ik. Samen hingen we de piraat uit, sjeesden we met 

een grote plastic tractor door het pand en verwierven we de 

bijnaam ‘de branies van Ukkie’. Als ik een dag ziek was lazen 

de ouders van Geert in zijn boekje: ‘Thijs was er vandaag 

niet en Geert heeft hem gemist.’ Onze Ukkie-avonturen 

vormden de basis voor een hechte, bijzondere en levenslange 

kameraadschap. Geert was meer dan een vriend. 

Er waren momenten dat onze branie doorsloeg in plage-

rij en pesterij. In innige harmonie smeten we weleens met 

blokken en ander speelgoed, plaagden we baby’s en reden we 

met de blokkenkar een peuter van de sokken. Om je rot te 

lachen, en dat deden we dan ook, maar zulk wangedrag kwam 

ons gegarandeerd op een kwartiertje afkoelen op de gang 

te staan. Les van de dag: baby’s kunnen kapot. Peuters ook. 

Natuurlijk wist ik dat wel. Geregeld keek ik gefas-

cineerd naar de allerkleinste ukkie’s. Zo aandoenlijk en 

kwetsbaar. In mijn Ukkie-boekje schreven de begeleidsters 

opgetogen over mijn belangstelling voor de baby’s. Ik stal 

hun harten door op een dag een ontroostbaar meisje een 

blokje duplo te brengen. God, wat was ze nog klein. 

HOERA,  
HET IS EEN ZUSJE!

Even gefascineerd keek ik op 7 september 1994 naar een 

ander baby’tje: mijn juist geboren zusje Diede. Geen stort-

bevalling en couveusegedoe ditmaal, maar gewoon een 
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regulier door de ooievaar afgeleverd, gaaf en mooi meisje, 

hoera! Nou ja, ze lag wel in stuit, en eigenlijk wilde de 

gynaecoloog haar nog proberen te draaien, maar daar 

wilde ze niet op wachten, de dwarsligger. 

Ik vond de gezinsuitbreiding reuze interessant en was 

meteen dol op Diede. Als geboren knuffelaar liet ik dat ook 

merken, wel voorzichtig uiteraard om geen schade aan 

te richten. Diede maakte direct op een vanzelfsprekende 

manier deel uit van het gezin. De omgang met de baby kwam 

me, zelf de kinderstoel en antieke kinderwagen natuurlijk 

niet lang ontgroeid, heel vertrouwd voor. Maar het bleef 

interessant om te zien hoe onbeholpen ze in alles was. Ik kon 

als een soort antropoloog in de dop naar haar zitten kijken. 

De band die zich tussen Diede en mij ontwikkelde 

was een typisch voorbeeld van een relatie tussen een zus 

en een broer die drie jaar in leeftijd verschillen. Enerzijds 

liefdevol en vertrouwd, anderzijds vol kleine ergernissen 

en onbegrip. Voor een deel waren die een kwestie van 

botsende karakters. Diede liet zich meer gelden en was 

veel aanweziger dan ik. Stond ik, ondanks mijn bravoure, 

toch vooral bekend als een tevreden, wat beschouwend en 

soms zelfs dromerig mannetje, Diede zocht nadrukkelijk 

de aandacht. Ik kon me ergeren aan haar gedrein. Niet 

omdat ik iets tekort kwam; juist daarom vond ik haar 

aandachtvragerij zo irritant. Die was helemaal niet nodig. 

Andersom vond ze mij soms een pestkop. En dat was 

ik ook. Met spelletjes kon ik bazig zijn en lullige opmerkin-

gen tegen haar maken. Keken we televisie, dan ontstond er 

heibel over de zender die op moest: een of ander sissy-pro-

gramma of iets voor stoere mannen. En had ze later op 

de basisschool moeite met bepaalde onderwerpen, dan 

kon ik behulpzaam uit de hoek komen met: ‘Snáp je dat 

niet?! Tsss…’, of hardop verzuchten: ‘Meisjes…’ Typisch 

de grote broer die zich even laat gelden. 

Maar als ze dan in tranen uitbarstte schrok ik me 

rot en wist ik niet hoe snel ik het goed moest maken. ‘Zo 

heb ik het niet bedoeld!’, zei ik dan. Temeer daar Diede 

de neiging had mijn ouders te hulp te jengelen, waarna ik 

voor de zoveelste maal te horen kreeg dat ik mijn kleine 

zusje niet zo moest plagen. 

Een typische broer-zus-relatie dus, waarin het leeftijds-

verschil zich vooral in onze jongste jaren deed voelen en 

we vervolgens jarenlang vooral onze eigen weg gingen. Zo 

rond de tijd dat ik de middelbare school verliet werd onze 

band hechter. Ontdaan van de oude ballast ontdekten we 

steeds meer gemeenschappelijke interesses en kwam onze 

wederzijdse genegenheid tot haar recht. En zonder dat expli-

ciet uit te spreken waren we daar allebei dolgelukkig mee. 

‘THIJS DOEN!’ 

In mijn Ukkie-jaren zette ik ferme schreden op het pad 

naar zelfstandigheid. Ik begon de zaken in eigen hand te 

nemen en liet me steeds minder wijsmaken. Met koppige 

volharding huldigde ik het motto ‘Thijs doen!’, en de woor-

den ‘Nee!’ en ‘Waarom?’ lagen me in de mond bestorven. 

Zo besloot ik dat het tijd was om de zijwieltjes van 

mijn fietsje te halen. Onder toeziend oog van mijn vader 

fietste ik mijn eerste rondje op twee wielen door het 

Wilhelminapark, mijn oranje vlag achterop fier in top. 

En was me niet een dame in een invalidekar tegemoet 

gekomen, dan had ik ‘m nog zonder brokken voltooid 

ook. Nu knalde ik, volledig gefocust op het bewaren van 
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mijn evenwicht, frontaal op haar kar. Gelukkig was ze al 

invalide, en krabbelde ik ongedeerd overeind, vastbesloten 

mijn ronde te voltooien. Mijn toegesnelde vader kreeg te 

verstaan dat hij aan de kant moest, en geconcentreerd 

vervolgde ik mijn weg. 

Ook in het zwembad meende ik me van onnodige 

ballast te kunnen ontdoen. De kinderachtige zwembandjes 

die ik verplicht om mijn armen droeg waren nergens meer 

voor nodig, vertelde ik mijn ouders. Die waren niet over-

tuigd, maar stemden toe in een demonstratie ‘zwemmen 

zonder vleugeltjes’. Na anderhalve slag zonk ik als een 

baksteen. ‘Die eigenwijsheid heb je van je oma Marianne’, 

was het commentaar van mijn vader, doelend op mijn 

oma van moeders kant. Geduld is een schone zaak, was 

de moraal van het verhaal. 

Ook mijn vocabulaire ontwikkelde zich snel. Natuur-

lijk ging ook dat met vallen en opstaan, en onder mijn 

versprekingen zijn klassiekertjes waarover op familiefeest-

jes hartelijk is gelachen. Zo is niet alleen het sprookjesach-

tige ‘de zeven witte scheitjes’ van mij, maar ook het nog 

beeldender ‘Neuk in mijn oor!’ Regelmatig verraste ik mijn 

omgeving ook met scherpe uitspraken, waarvan sommige 

ronduit profetisch waren: ‘Later ga ik bier drinken.’ 

Steeds minder ontsnapte aan mijn aandacht, en steeds 

vaker had ik commentaar op wat ik zag en hoorde. Bijvoor-

beeld toen ik, tevreden spelend in de woonkamer, de telefoon 

hoorde overgaan en op het antwoordapparaat hoorde sprin-

gen. ‘We zijn er niet, spreek een boodschap in na de piep’, 

hoorde ik een vrouwenstem zeggen. Verbouwereerd draaide 

ik me naar mijn vader, die verdiept was in de krant en geen 

zin had de telefoon op te nemen: ‘Wat een stomme vrouw. 

We zijn er wél!’. Die vrouw was trouwens mijn moeder.

Het was de tijd waarin ik mijn vader weleens aansprak 

met ‘Kuipie’. Zo hoorde ik mijn moeder hem af en toe 

noemen, dus daar kon niets mis mee zijn. 

ONGEMAKKEN  
DES LEVENS

Epilepsie? Ik? Even werd daarvoor gevreesd. Ik had als knul-

letje af en toe hoge koorts en zakte tijdens die aanvallen 

een paar maal door mijn benen. Een enkele keer raakte 

ik zelfs even weg en vertoonde ik ook andere symptomen 

die mijn ouders aan epilepsie deden denken. Mijn vader 

werkte in die tijd in het VU medisch centrum in Amster-

dam en liet me daar door een neuroloog onderzoeken. 

Die plantte een aantal elektroden op mijn bol en maakte 

een EEG. Ik vond het een boeiende gebeurtenis en liet het 

allemaal rustig toe. Het onderzoek leverde niets veront-

rustend op. Gaat hij nog eens tegen de vlakte, probeer 

hem dan te filmen, adviseerde de neuroloog mijn ouders. 

Maar de klachten kwamen niet meer terug. 

Grappig terzijde was dat ik een paar jaar later een 

gameboy kreeg, waarmee ik eindeloos heb gespeeld 

(Mario!). Pas veel later ontdekten mijn ouders in de hand-

leiding dat het apparaat niet geschikt was voor personen 

met gevoeligheid voor epileptische aanvallen. De vele uren 

die ik intussen met Mario had doorgebracht onderstreepten 

dat we ons geen zorgen hoefden te maken. 

Ik had al met al het geluk in goede gezondheid op te 

groeien. Kwaaltjes die ik opliep waren eerder ongemakke-

lijk dan ernstig, en eerder gebruikelijk dan uitzonderlijk. 

Zo had ik vaak last van verstopte oren. Daarvoor kreeg 
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ik buisjes, tot tweemaal toe zelfs, en die hielpen goed. 

Ook was ik geregeld verkouden. Vanwege mijn gesnotter 

belandde ik uiteindelijk bij een KNO-arts om mijn neus-

amandelen te laten knippen, het bekende lopendeband-

werk. Mijn vader vertelde dat ik na de korte ingreep rustig 

in mijn ziekenhuisbedje lag. De blik in mijn ogen zei: ‘Het 

is goed zo, er is geen reden voor gepiep.’ 

En dan was er nog het extra tandje dat onzichtbaar 

in mijn gehemelte bleek te zitten, een speling van de 

natuur die op termijn problemen zou kunnen opleveren. 

De tand moest er dus uit, en daar heeft een kaakchirurg 

nog een flinke kluif aan gehad. De beproefde methoden 

faalden, waardoor de operatie uitliep op een potje hakken 

en snijden. Opnieuw gaf ik geen kik. Ongemakken hoorden 

erbij en waren geen reden voor dramatiek. 

NAAR SCHOOL

Op mijn vierde monsterde ik, net als later Diede, aan op 

basisschool de Twijn aan het Pieterskerkhof. De Twijn 

was een Daltonschool. Op zo’n school heb je relatief veel 

vrijheid om je eigen werk in te delen. Je leert er initiatief te 

nemen, te plannen en samen te werken met andere kids. 

Dat was aan mij, met mijn onblusbare ontplooiingsdrang, 

goed besteed, meenden mijn ouders terecht. 

Helaas was onder mijn klasgenoten niet mijn makker 

Geert, en ook Tessa zat op een andere school. Aan speel-

kameraadjes bleek gelukkig geen gebrek. Vanaf de eerste 

dag was ik vriendjes met Thomas. Die bleek kort tevoren 

bij ons aan de overkant te zijn komen wonen. Onze ouders 

raakten goed bevriend en we vierden ook onze verjaarda-

gen weleens samen, want we scheelden maar twee dagen. 

Samen met Thomas ging ik deel uitmaken van een hecht 

groepje klasgenoten − Sjoerd, Abel, Floris, Wester, Otmar 

en anderen − dat acht jaar lang veel samen optrok, binnen 

en buiten school. 

Het beviel me goed op de Twijn. Elke dag fietste ik 

onder begeleiding van een van mijn ouders of buren met 

een lach op mijn gezicht naar school. Ik vond het leuk 

om te leren en er was eigenlijk geen onderwerp dat me 

niet boeide. 

Alleen het plannen van mijn werkzaamheden kostte 

me moeite. Ik had de neiging dingen uit te stellen, misschien 

wel vanuit de ervaring dat het schoolwerk me makkelijk 

afging. Op het laatste moment zette ik er dan mijn tanden 

in en dat liep gewoonlijk goed af, maar met name de voor-

bereiding van spreekbeurten en werkstukken zorgde in 

mijn Twijnjaren een paar maal voor paniek in de tent, een 

zeldzame huilbui inbegrepen. Mijn ouders hielpen me dan. 

Zij waren nauw bij school betrokken: de één zat in de ouder-

raad, de ander las voor en hielp met het runnen van de 

bibliotheek, en beiden assisteerden bij het organiseren van 

de Avondvierdaagse en andere evenementen. 

Maar een enkele keer was er geen redden meer aan. 

Het drogen, inplakken en beschrijven van boomblaadjes 

bijvoorbeeld is niet iets waar je de middag vóór de deadline 

mee moet beginnen. Samen met mijn moeder heb ik die 

bewuste middag nog haastig een aantal bladeren van straat 

opgeraapt en in mijn schrift geplakt, maar droog waren 

ze natuurlijk niet en van welke boom ze afkomstig waren 

was ons een raadsel. Dat kreeg ik wel te horen op school. 

En soms greep ik ook boven mijn macht. Bij de voor-

bereiding van een spreekbeurt over mummificering liep 
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ik stuk op wat bij nader inzien een superingewikkeld 

onderwerp bleek te zijn, vergeven van de moeilijke woor-

den. Tot overmaat van ramp liet de plastic pop die ik ter 

illustratie in verband wilde wikkelen zich niet gehoorzaam 

mummificeren. Het gladde ding lag vaker op de grond dan 

op mijn schoot. Op zulke momenten raakte ik behoorlijk 

van de leg. 

DE PYTHON

De Twijn had trouwens een andere naam toen ik er 

opkwam: basisschool Het Pieterskerkhof. Kort daarop 

werd vanwege een fusie met een andere Daltonschool 

een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam. Mijn 

vader bedacht dat het samenvlechten van twee draden 

tot één stevigere draad (twijnen) een mooi zinnebeeld 

voor de fusie was en stelde de naam de Twijn voor. En 

jawel, bingo. 

Een bezoek aan de Efteling was onze beloning. Dat 

was minstens zo goed aan me besteed als het hele Dalton-

onderwijs. Vooral de machtige Python sprak tot mijn 

verbeelding: wat een ding, wat een uitdaging, wat een 

avontuur. Groot was mijn teleurstelling toen mijn vader, 

die het achteraf niet zo op achtbanen bleek te hebben, me 

vertelde dat ik daar echt nog te klein voor was. Zolang 

je onder een speciaal opgesteld poortje door kon lopen 

was de Python verboden terrein. Dat zal allemaal best, 

dacht ik terwijl ik naar het poortje liep en prompt mijn 

hoofd stootte. 

Even later suisde ik juichend door de loopings en de 

beroemde ‘kurkentrekker’. Mijn vader zat naast me en 

bracht ook geluiden voort, maar de adrenaline had op hem 

een wezenlijk andere invloed dan op mij. Eenmaal terug 

op aarde viel mijn voorstel om nog een paar tochtjes in 

de Python te maken dan ook niet lekker. Daar had ik wel 

begrip voor, en ik besloot hem tegemoet te komen met 

een compromis: ‘Weet je, pap, omdat je hoogtevrees hebt 

gaan we nog maar één keertje.’ 

MAESTRO... MUZIEK!

Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik iets van muzikale 

vorming meekreeg. In het onderwijs werd daar amper nog 

aandacht aan besteed (‘Ze zingen zelfs nauwelijks meer’, 

verzuchtte mijn moeder), en daarom schreven ze me op 

mijn vijfde in voor de cursus Muziek & Beweging van de 

muziekschool op het Domplein. Samen met Thomas en 

een clubje andere klasgenoten zong ik daar liedjes en 

huppelde ik vrolijk rond op muziek. Een speelse kennis-

making met muziek was het eigenlijk, die cursus. 

En die miste op mij haar uitwerking niet. Ik zag het wel 

zitten om iets met muziek te gaan doen. Het instrument 

was gauw gekozen, want zo’n ding stond bij ons in de 

woonkamer: de piano. Samen met Thomas ging ik lessen 

volgen aan de muziekschool. Dat zouden we volhouden 

tot halverwege de middelbare school. 

Ik pakte het pianospel serieus en gepassioneerd aan. 

De uren die ik in de loop der jaren studerend achter de 

piano doorbracht zijn niet te tellen. In die periode infor-

meerde de buurvrouw weleens voorzichtig of ik misschien 

niet wat méér stukken kende. Altijd hetzelfde gepingel, 

dat werkte haar soms op de zenuwen. 
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Gewichtige momenten waren de tweemaal per jaar door 

mijn lerares georganiseerde voorspeelavonden. Daarop 

konden de leerlingen hun kunsten aan ouders en andere 

belangstellenden tonen. Dat kon je als solist doen, of 

samen met een andere leerling of een familielid. Ik heb 

meermalen met Thomas gespeeld, en ook meermalen met 

mijn moeder, die de kunst van het dwarsfluiten beheerst. 

Altijd wilde ik goed voor de dag komen en bereidde ik me 

serieus voor. 

Mijn eerste optreden deed ik samen met mijn moeder, 

die speciaal voor de gelegenheid haar fluit uit de motten-

ballen had gehaald. Het werd door de aanwezigen met een 

luid applaus gewaardeerd, maar zelf was ik ontevreden, 

en wel over het spel van mijn moeder. Die had een paar 

steken laten vallen en dat vond ik schokkend; mijn eigen 

moeder! In mijn eerste woorden na ons optreden (‘Mam, 

je hebt zes fouten gemaakt!’) klonk de verbijstering door 

van het kind dat ontdekt dat zijn moeder niet onfeilbaar is. 

HET FEYENOORD  
VAN KAMPONG

Muziek was niet de enige passie die in die jaren bij me 

ontwaakte. Voetballen was een andere. Hoewel ik als dreu-

mes nog weleens schrok van een bal die plompverloren 

mijn kant opkwam, was ik als een kind zo blij toen ik op 

mijn zesde lid werd van Kampong. Ik was er klaar voor 

en zou mijn hele leven lid van de club blijven. 

Kampong is niet alleen een voetbalclub. Je kunt er 

ook allerlei andere sporten doen. Het is de grootste omni-

sportvereniging van Nederland, stokoud bovendien, een 

bolwerk van traditie. Mijn zusje zou er later gaan hockeyen 

en mijn vader was van 2010 tot 2015 voorzitter van de 

voetbalafdeling. 

Ik maakte mijn debuut in de F4. We speelden op een 

half veld, waar mijn medespelers en ik ons als een zwerm 

nijvere bijen overheen bewogen, verzuipend in onze mooie 

blauwe shirts en witte broekjes. 

Via de E7 kwam ik daarna in de E3. Daarin speelde ik tot 

ons beider blijdschap samen met mijn grote vriend Geert, 

en leerde ik diens vriend en klasgenoot Guido kennen. Mijn 

contact met Guido ontwikkelde zich al even harmonieus 

en vanzelfsprekend als destijds met Geert, en ook hij werd 

een kameraad voor het leven. Vanaf het moment dat we in 

Kampong E3 de krachten bundelden, waren Guido, Geert 

en ik een onafscheidelijk driemanschap. 

In de E3 zelfs letterlijk: daarin vormden we met z’n 

drieën de voorhoede. Guido stond rechtsbuiten, Geert in 

de spits en ik linksbuiten. De E3 werd geleid door Frans, 

de vader van Guido, die het team ‘het Feyenoord van 

Kampong’ doopte. À la Feyenoord was inzet ons voor-

naamste wapen. Geert, Guido en ik golden weliswaar als 

talentjes, en droomden ook wel van een carrière als prof-

voetballer, maar waren technisch gezien geen absolute 

hoogvliegers. We moesten het hebben van enthousiasme 

en ambitie, van gedrevenheid. We waren wat je noemt 

prestatiegericht en stroopten grommend de mouwen op 

zodra de tegenpartij zich buiten de kleedkamer waagde. En 

niet zonder succes; het Feyenoord van Kampong eindigde 

de competitie als derde. 

In later jaren bleven Geert, Guido en ik bij elkaar in 

één team. Wel kregen Guido en ik een andere rol. In de 

D2, waarin we op ons tiende belandden, verhuisden we 
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naar de verdediging. In die samenstelling zouden we zowel 

successen als tegenslagen meemaken, met als dieptepunt 

het moment waarop de coach alles uit de kast moest 

halen om ons voor eeuwige spot en schaamte te behoe-

den. Legendarisch is zijn belofte om op patat te trakteren 

als we een wedstrijd tegen een sterke tegenstander met 

minder dan 10-0 zouden verliezen. Het werd 9-0. 

THEO WÍE?!

Was de E3 het Feyenoord van Kampong, ik was volgens de 

coach de Theo Laseroms van de E3. Theo wíe?! Het bleek 

te gaan om een onverzettelijke verdediger − bijnaam: 

Theo de Tank − uit de gloriejaren van Feyenoord, rond 

1970. Hij stond bekend om zijn fanatisme en genadeloze 

slidings. In die zin sneed de vergelijking hout, en naarmate 

ik me fysiek ontwikkelde en me als verdediger ontplooide 

eigenlijk steeds méér. 

Ik was al van kleinsaf competitief ingesteld. Ik hield 

van wedstrijdjes (‘Wie het eerst bij die boom is!’) en wilde 

graag winnen. Niet ten koste van alles, het moest wel 

eerlijk blijven. Aan onrechtvaardigheid had ik een aange-

boren hekel. Ik wilde hoe dan ook het beste uit mezelf 

halen en ging op het voetbalveld tot het uiterste. Al in de 

E3 kon ik hartgrondig balen als het in het veld niet liep 

of we onnodig verloren. Ambitie, doorzettingsvermogen 

en plezier, verenigd in een kereltje van twee turven hoog. 

Ook buiten het veld etaleerde ik die Theo-mentaliteit. 

Op mijn negende bracht ik er een deel van mijn familie 

mee aan de rand van het bankroet door mijn deelname aan 

een sponsorloop voor Amnesty International in Utrecht. 

De opzet daarvan was dat de deelnemers zoveel mogelijk 

rondjes zouden lopen over een parcours van achthonderd 

meter rond de Oude Gracht, en zich per rondje lieten spon-

soren door familieleden en bekenden. Afgaand op mijn 

aankondiging dat ik mikte op acht rondjes hadden mijn 

grootouders, ooms en tantes royaal in de buidel getast. 

Maar toen mijn acht rondjes er eenmaal op zaten, 

besloot ik er nog eentje te lopen. En daarna nog eentje. En 

nog eentje. Na veertien rondjes meldde ik me kreupel van 

de kramp bij de massagepost, om daarna nog één rondje 

te lopen om het af te leren. Even verbaasd als trots kreeg 

ik na afloop een joekel van een taart. Ik bleek in mijn 

leeftijdscategorie de meeste rondjes te hebben gelopen. 

Ook mijn ouders glommen van trots, al zagen zij ertegen 

op de familie het fantastische nieuws en de financiële 

consequenties daarvan over te brengen. 

Maar verschillen tussen Theo de Tank en mij waren 

er ook. Ik kon bijvoorbeeld veel harder lopen dan Theo 

vroeger. Bovendien was ik een geboren linkspoot. Ik schreef 

met rechts, maar was met voetbal stijf links. Met rechts 

raakte ik geen pepernoot, tot verdriet van Allard, die drie 

deuren verderop woonde en jarenlang een jeugdteam van 

Kampong trainde. Zijn vrouw en hij waren bevriend met 

mijn ouders en hadden een dochter en een zoon die wat 

jonger waren dan ik. Allard probeerde me het nut van 

tweebenigheid in het moderne voetbal te doen inzien en 

oefende ook met me, op straat, op het pad achter onze 

tuinen, en op de club. Het was vergeefse moeite. Het bleef 

voor mij een hele prestatie als ik de bal met rechts vanaf de 

penaltystip in een leeg doel kreeg. Diep in mijn hart vond 

ik dat ik als klassieke linkspoot eigenlijk een behoorlijk 

goede voetballer was. 
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VOETBALVADER

Mijn vader was mijn grootste en trouwste supporter. Met 

weer en wind stond hij bij Kampong langs de lijn, en 

zonder uitzondering ging hij mee naar uitwedstrijden, zijn 

auto uitpuilend van de voetballertjes. Natuurlijk, andere 

vaders, en zelfs een enkele moeder, kwamen ook geregeld 

kijken, en een aantal van hen karde het voetbalkroost 

ook naar IJsselstein, Bunnik en andere negorijen, maar 

niemand was zo loyaal als hij. Mijn vader was de Enige 

Echte Voetbalvader. 

Hij was ook verreweg de fanatiekste vader. Vanaf het 

eerste fluitsignaal schalden zijn aanmoedigingen (‘Laat je 

de kaas niet van het brood eten, Kampong!’) en kritiek op 

spelers (‘Kom op Geert, je staat te dromen!’) en wedstrijd-

leiding (‘Gods, scheids, man, moet je mijn bril lenen?’) over 

het veld. Mijn vader was even fanatiek als ik, en had een 

al even grondige afkeer van onrecht. En hij zakte door de 

grond van ergernis als we door knulligheid of gemakzucht 

‘van onszelf verloren’, zoals hij dat noemde. 

Zijn luidruchtige betrokkenheid viel niet altijd in goede 

aarde. In later jaren diende ik hem even luidruchtig van 

repliek als ik zijn aanmerkingen zat was: ‘Pap, man, bemoei 

je er niet mee!’ Volkstoneel op het voetbalveld, komt dat zien! 

Na de wedstrijd was alles vergeven en vergeten. Direct 

waren we weer de dikke vrienden die we altijd zijn geweest. 

Ik wist en voelde dat mijn vader onvoorwaardelijk van 

me hield en altijd aan mijn kant stond, óók als hij op het 

veld weer eens ‘Kíjk nou toch eens, Thijs!’ riep. Zoals ik 

dat van mijn moeder ook voelde en wist. 

Mijn vaders loyaliteit gold bovendien niet alleen mij, 

maar het hele team. Hij hield stimulerende toespraakjes 

als het elftal na een nederlaag de wonden likte of juist een 

overwinning te vieren had, en hij kwam met medailles 

en bekertjes voor de spelers als we een toernooi hadden 

gewonnen. En niet alleen als we hadden gewonnen, óók 

toen we derde werden in de competitie. 

Samen met de vader van Guido organiseerde hij 

ook een bijzondere wedstrijd, die ons werd voorgescho-

teld als onze eerste ‘interland’: een wedstrijd tegen een 

team uit Renesse tijdens een lang weekend met de E3 in 

Zee land, waar we kampeerden bij het vakantiehuisje van 

Guido’s ouders. Een interland spelen met je vriendjes, 

en elkaar na afloop ingraven op het strand, wat wil een 

kind nog meer? 

KINDERSPEL

Dat mijn voetbalpassie ook buiten het veld haar sporen 

naliet zal niet verbazen. Jarenlang trapte ik met vriendjes 

overal waar dat maar kon tegen een bal: op het pad achter 

de tuin, in de voetbalkooi vlak bij mijn huis en op het 

pleintje voor het gymnasium dat verderop in de straat zat. 

Onder toezicht van Allard zwermden op dat pleintje soms 

wel twintig kinderen rond. Het aantal voetbalspelletjes 

dat we ons in die jaren eigen maakten was eindeloos: 

tienen, zestienen, wie scoort is kiep, latjetrap en allerlei 

bekende en zelfbedachte varianten. 

Ook schreef ik me met een clubje jongens van school 

in voor een voetbalprogramma van de gemeente op het 

Lepelenburg, bedoeld om de jeugd in aanraking te brengen 

met sport. Het was weliswaar niet gericht op leerlingen 

van elitaire scholen die zich lidmaatschappen van omni-
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sportverenigingen konden veroorloven, maar bezwaren 

tegen onze deelname waren er niet, en dus schopten we 

gedurende een paar maanden één middag in de week de 

pollen uit het Lepelenburgse grasveld. 

De bijeenkomsten werden geleid door Hassan, een 

joviale gozer die op zekere dag ter inspiratie een jonge 

vriend meebracht. Dat bleek niemand minder te zijn dan 

de latere international Ibrahim Afellay, die op dat moment 

al als een groot talent gold. Onder onze bewonderende 

blikken demonstreerde de zestienjarige Ibrahim de ene 

truc na de andere, die ik later stuk voor stuk probeerde 

te imiteren. Wat hij kon wilde ik ook kunnen. En als ik 

tweebenig was geweest, was dat misschien nog gelukt ook. 

Natuurlijk werd er na schooltijd niet alleen maar 

gevoetbald. In eerste instantie stond het voetballen in de 

schaduw van beproefde spelletjes als ‘boefje en politietje’, 

waarbij we en passant de buurt onveilig maakten met onze 

waterpistooltjes. Ook vermaakten we ons eindeloos met 

klassiekers als verstoppertje, buskruit, schommelen en 

skeeleren. Naast Geert, Tessa, Thomas en de overige usual 

suspects waren daarbij vaak ook Diede en allerlei kinderen 

uit de buurt van de partij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Was het slecht weer, dan vermaakten we ons binnen 

met bekende kinderbezigheden: bord- en kaartspellen 

zoals Kolonisten van Catan en pesten, liegen en toepen, 

verven, koekjes bakken en ander traditioneel vertier. De 

introductie van de pc verruimde onze indoor-horizon 

aanzienlijk. Bij Thomas thuis verscheen op een dag een 

degelijk exemplaar van een kilo of vijftig, waarop we met 

behulp van de pijltjestoetsen dagen achtereen het Asterix 

& Obelix-spel speelden. Wie de meeste Romeinse helmpjes 

verzamelde was winnaar. 

De revolutionaire ontwikkeling van de computer bracht 

ons in de loop der jaren in aanraking met een hele reeks 

spellen, van The Settlers en FIFA World Cup tot Rollercoaster 

Tycoon, die we in een mum van tijd onder de knie hadden. 

Daarbij kwam het goed uit dat ik op zeker moment op 

school een paar whizzkids kende die over illegale kopieën 

van spelletjes beschikten. 

Heuglijke momenten waren de logeerpartijtjes waarop 

ons gespeel in weekends geregeld uitliep. Mijn vuurdoop 

beleefde ik op mijn vierde bij vrienden van mijn ouders, 

die mij en een vriendinnetje uit groep 1, Hannah, hadden 

uitgenodigd. Het werd een doorslaand succes. We moch-

ten samen in hun grote bed slapen en werden op alle 

mogelijke manieren vermaakt. Met als gevolg dat ik in 

een onbedaarlijke huilbui uitbarstte toen mijn ouders me 

de volgende dag kwamen halen. 

Later werd het logeren gewoon. Aankondigingen van 

logeerpartijtjes met Geert, Thomas en Tessa werden door 

onze ouders voor kennisgeving aangenomen: ‘Best, hoor.’ 

Met goed weer sloegen we, heel stoer, ons bivak op in de 

tuin. Bij Geert sliepen we eens op luchtbedden in het gras, 

en bij Tessa in hangmatten. Het gaf me een avontuurlijk, 

zelfs heldhaftig gevoel. Alsof we op safari waren in Patjoe-

bastan. En er ieder moment een gevaarlijk roofdier uit de 

struiken kon opduiken. 

‘HIER WORDT NIET  
MET KINDEREN GESMETEN!’

Op school en in de straat stond ik bekend als een vrolijk 

joch met een ondeugende lach op zijn gezicht. Een joch 
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dat van lol maken en keten hield, dat grenzen opzocht 

en daar soms overheen ging. Het was een rake typering. 

Samen met Tessa, mijn vaste partner in crime, haalde 

ik alle denkbare soorten kattenkwaad uit. We klommen 

over hekken, schoten onze waterpistooltjes leeg door 

openstaande ramen en brachten het fenomeen belletje 

trekken naar nieuwe hoogten. Eenmaal in het bezit van 

een universele afstandsbediening zetten we vanuit de tuin 

de televisie van de buren op een ander kanaal. Het duurde 

lang voor ze in de gaten hadden wat er aan de hand was. 

Een garantie voor pret was ook het kattenluik van 

een buurvrouw. Daar gooiden we handenvol grind door 

naar binnen. Dat was op zich al bevredigend, maar nog 

leuker was het als ze tierend achter ons aan kwam. Ze 

was gezegend met een indrukwekkende boezem, die op 

het ritme van haar pas op en neer golfde. Schaterend van 

plezier gingen we ervandoor. 

En dan waren er de bomen, waarmee onze buurt 

rijkelijk was bedeeld. Samen met Geert, Guido en anderen 

klommen we in iedere boom die zich daarvoor leende. 

Diede mocht van mij niet meedoen aan die klauterpartijen: 

te gevaarlijk. In de tuin van Tessa stond een pracht van 

een klimboom waar we vaak in zaten, wachtend op het 

moment dat een oude buurvrouw in haar slaapkamerraam 

verscheen en ons toeriep onmiddellijk op te houden met 

ons gevaarlijke gedoe. We noemden haar ‘de oude heks’. 

Pas veel later begreep ik dat ze oprecht bezorgd was. 

Eenmaal werd ik door mijn vader uit die boom geplukt. 

Niet omdat we rare fratsen uithaalden, maar omdat hij al 

tien keer had geroepen dat ik thuis moest komen. Achter-

volgd door een strijdvaardige Tessa droeg hij me geërgerd 

naar huis en wierp me op de slaapkamer op bed: ‘En nu 

luisteren!’ Een seconde later schalde de stem van de al 

even verontwaardigde Tessa door de kamer: ‘Er wordt hier 

niet met kinderen gesmeten!’ 

Zulke reprimandes van mijn vader waren uiterst 

zeldzaam en brachten me weleens van mijn stuk. Ze 

gaven me het gevoel dat ik het niet goed deed, en dat 

zei ik ook. Daarmee bracht ik op mijn beurt mijn vader 

in opperste verwarring. ‘Niet góed?! Maar jongen toch, 

wat zeg je nóu?!’ Hij nam me dan op schoot, sloeg zijn 

sterke armen om me heen en bezwoer me dat hij me 

juist hartstikke lief vond. ‘Je bent het leukste mannetje 

van de hele wereld.’ 

DOLLEN

Thuis had ik over aandacht en liefde allerminst te klagen. 

Diede en ik mochten veel. We maakten tentjes in de tuin 

met de grand foulard van de bank, brachten enthousiast 

een serie steeds grotere plastic badjes in diezelfde tuin 

om zeep, en bekogelden jong en oud onbekommerd met 

waterballonnen. Onze ouders deelden in de pret door ons 

als limbodansers onder de waterstraal uit de tuinslang door 

te laten dansen, of ons er juist overheen te laten springen. 

Geweldig vonden we het als onze ouders liedjes voor 

ons zongen. Eindeloos konden we meedeinen op ever-

greens als Op een grote paddenstoel. Vooral van het ‘krak zei 

de paddenstoel’ kon ik geen genoeg krijgen. Later luis-

terden we ook naar de kinderopera’s van Frank Groothof 

en de liedjes van Herman van Veen. Mooi hoor, maar het 

duurde even voor ik begreep waar die Van Veen het precies 

over had. 
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Genieten deed ik ook volop van de knusse rituelen die 

het naar bed gaan omgaven. Mijn moeder las ons in de 

loop der jaren een hele stapel boeken voor. Sommige 

daarvan wilde ik steeds opnieuw horen: het Unicef-boekje 

over een marsmannetje, en Jungle Boek van Disney, mijn 

absolute favoriet. 

Mijn vader vertelde met evenveel geduld geïmpro-

viseerde verhalen over een muisje. Dat begon al op mijn 

tweede of derde, tijdens een van mijn eerste vakanties. Het 

muisje kwam overal waar wij ook kwamen, en beleefde 

dingen die wij ook beleefden. 

Een enkele keer stelde mijn vader me na afloop de 

vraag van wie ik het meeste hield. Hij had me uitgelegd dat 

het belangrijk is dat je van jezelf houdt en jezelf accepteert 

zoals je bent. En dat beaamde ik. 

Een onuitputtelijke bron van plezier was ook het 

‘dollen’, een ritueel waarbij mijn vader op zijn bed lag en 

Diede en ik over hem heen klauterden. Gedrieën ontwik-

kelden we allerlei kunstjes, waarbij Diede en ik als ware 

acrobaten op zijn handen stonden of ons als een vliegtuig 

uitstrekten op zijn opgetrokken knieën. Mijn vader kon ons 

ook heerlijk masseren. Dat is hij altijd blijven doen, met 

later speciale aandacht voor mijn soms gevoelige kuiten 

en achillespezen. Het is een ritueel dat ik direct van hem 

overnam, met later speciale aandacht voor gevoelige chicks. 

OMA MARIANNE

Dierbaar zijn altijd de herinneringen geweest aan de vele 

uitstapjes die we maakten. Als ukkie vóór op de fiets naar 

het zwembad, of met de trein of auto naar het strand. In 

het water van mijn vaders schouders af duiken en met 

zwembanden en opblaasbeesten spelen, en lekker hollen 

op het strand: ‘Wie het eerst in de zee is!’ Naar Artis, waar 

mijn ouders bewonderende woorden wijdden aan de olifan-

ten, terwijl ik vertederd naar een musje in het struikgewas 

staarde. In het Dierenpark Emmen mijn ouders corrigerend, 

die overwogen een emmer olifantenmest te kopen voor de 

tuin: ‘Maar wij hebben helemaal geen olifant!’ 

En over dierbaar gesproken: vrijwel altijd was mijn 

oma Marianne op zulke uitstapjes van de partij, zoals ze 

gedurende mijn hele jeugd van de partij was. Liefdevol 

en loyaal paste ze met ijzeren regelmaat op Diede en mij 

tot het moment dat ik naar de middelbare school ging, en 

wat haar betreft was ze daar nog jaren mee doorgegaan. 

Altijd vierden we de feestdagen met haar, en met Sinter-

klaas verraste ze ons met zelfgebakken speculaas waar 

soms geen doorkomen aan was. Als vanzelfsprekend ging 

ze ook mee naar evenementen als de Avondvierdaagse, 

waar mijn vriendjes en vriendinnetjes haar altijd hartelijk 

begroetten: ‘Hoi oma!’ Iedereen kende mijn zorgzame, 

enthousiaste en prettig eigenwijze oma. 

Dankzij oma stapelden ook mijn dierbare herinne-

ringen aan Ameland zich in snel tempo op. Een vrien-

din van haar had daar een huisje waarvan wij gebruik 

mochten maken. Ik heb er wel twintig lange weekends 

en krokusvakanties doorgebracht, de eerste keer als baby, 

en natuurlijk meermalen in het gezelschap van oma. 

Later gingen ook Geert en Guido weleens mee, en zaten 

we ’s avonds na een lange dag wandelen, voetballen, 

zwemmen en strandvertier moe maar voldaan in onze 

slaapzakjes voor de televisie. Altijd bijzonder was ook 

de demonstratie van de reddingsbrigade, die speciaal 
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voor de toeristen een reddingsboot op ouderwetse wijze 

door paarden door de branding liet trekken. Je zult maar 

zo’n paard zijn. 

KLAVERJASSEN  
OP HET SNEEKERMEER

Dankzij mijn makkers Geert en Guido leerde ik meer mooie 

delen van het vaderland kennen. Meer dan eens doorkliefde 

ik op een door Geerts ouders gehuurde motorboot de Friese 

wateren. Relaxed rondtuffen over de meren en aan boord 

eindeloos spelletjes doen, was het motto op die Friese 

tochten. Ik heb op het Sneekermeer leren klaverjassen. 

Geerts ouders vonden het gezellig als ik mee was. Ze 

noemden me een sociale en hartelijke knul, ondernemend 

ook, maar tegelijk beleefd en bescheiden. Ik liet ze dan 

ook altijd meebeslissen over de spelletjes die we gingen 

doen. En reageerde altijd wat verlegen op complimenten, 

hoe fijn ik het ook vond ze te krijgen. Had ik trouwens al 

verteld dat ik tijdens mijn logeerpartijen altijd mijn eigen, 

vertrouwde kussen meenam? Dat is lang een onafschei-

delijke reisgenoot geweest. 

Vaak ben ik ook mee geweest naar het huisje van 

Guido’s ouders in Zeeland, ook als er geen ‘interland’ met 

Kampong op het programma stond. Tot zo’n beetje m’n 

zestiende wel, en Geert was er geregeld ook. We hebben er 

met z’n drieën wat afgespeeld, langs het strand gezworven 

en later op mountainbikes door de duinen gecrost. Moeite 

om te beslissen wat we zouden gaan doen hadden we 

nooit. Onze kameraadschap was gebouwd op gemeen-

schappelijke interesses en ondernemingslust. 

Zeeland was ook het toneel van een jaarlijks samenzijn 

van mijn familie van vaderskant. Familieweekends heetten 

die bijeenkomsten. De traditie was ontstaan op initiatief 

van mijn oma, die met het eerste familieweekend haar 

75e verjaardag luister bijzette. Omi, zoals we haar noem-

den, was Zeeuwse in hart en nieren. Vanaf mijn vijfde 

verkasten we jaren achtereen eens per jaar een weekend 

naar Zeeland, waar met gezelligheid en lekker eten de 

familiebanden werden aangehaald en ik me vermaakte 

met neefjes en nichtjes die ik verder niet veel zag. Na het 

overlijden van Omi in 2006 raakte de traditie wat in het 

slop en werden de familieweekends zeldzamer. 

MET DE WAARD  
NAAR ZUID-EUROPA

Zoals half Nederland trok ook ons gezin ’s zomers de grens 

over voor een welverdiende vakantie. Die reizen brachten 

ons, ook al in de beste Nederlandse traditie, meestal naar 

Zuid-Europa: Frankrijk, Spanje of Italië. Oma Marianne 

ging geregeld mee, en vaak maakten ook Thomas en zijn 

ouders en zusjes deel uit van de vakantiekaravaan. 

Tijdens mijn Twijnjaren was ons reisdoel meestal een 

camping. In eerste instantie reserveerden we daar dan een 

tent die van alle gemakken was voorzien, maar al snel 

werd besloten tot de aanschaf van een eigen tent. Op dit 

punt openbaarde zich een richtingenstrijd tussen mijn 

ouders en de ouders van Thomas, die onbeslist eindigde: de 

ouders van Thomas schaften een Karsten-tent aan, wij een 

heuse De Waard. Met die tent hebben we de blits gemaakt 

op een reeks campings, van Terschelling tot diep in Italië. 
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Mijn moeder hield van kamperen, en oma ook. Mijn vader 

was minder enthousiast, maar schikte zich in zijn lot; 

zijn tijd zou nog komen. Voor mij lag de charme van de 

campings mede in de aanwezigheid van leeftijdgenootjes 

die van voetballen, zwemmen en spelletjes hielden en alle 

tijd van de wereld hadden. En soms ook geniale ideeën. 

Zo pikte ik met een Nederlands campingvriendje chocola 

uit een campingwinkel, een operatie die gladjes verliep, 

op een klein dingetje na: ik was vergeten de chocola van 

mijn gezicht te vegen en liep bij terugkomst in onze De 

Waard tegen de lamp. Begeleid door mijn vader moest ik 

in de winkel excuses aanbieden en de chocola betalen, 

een even pijnlijke als leerzame ervaring. 

Zo rond mijn tiende lieten we de campings achter 

ons en zochten we ’s zomers onze toevlucht in gehuurde 

vakantiehuizen. Dat waren meestal behoorlijk luxe optrek-

jes, voorzien van zwembad en nauwkeurig geselecteerd 

door mijn vader, die daarmee zijn gram haalde voor de 

doorstane campingmisère. Het waren heerlijke vakan-

ties, onbezorgd en ontspannen, met de nadruk op luie-

ren, zwemmen en lekker eten, en in de marge zo nu en 

dan een cultureel verantwoord uitstapje. En ze boden 

volop gelegenheid voor geintjes. In Frankrijk bracht ik de 

eigenaresse van een restaurant in verwarring door mijn 

poezenimitatie ten beste te geven. Na iedere ‘miauwww’ 

zag je haar onder tafels kijken, en uiteindelijk zelfs achter 

de gordijnen. 

Vermeldenswaard is nog dat ik op vakantie soms 

werd overvallen door een aanval van creativiteit. Tot ieders 

verbazing tekende ik als pukkie een klooster dat bij de 

camping stond, met perspectief en al. Op een andere vakan-

tie maakte ik indruk door knippend, vouwend en kleurend 

een serie uiltjes van een decimeter hoog te vervaardigen. 

Zulke uitspattingen waren tamelijk zeldzaam en leidden 

steevast tot enthousiasme over mijn waarnemingsvermo-

gen en kunstzinnigheid. Een tekening die ik ooit maakte 

van Pluk van de Petteflet siert waarschijnlijk tot op de dag 

van vandaag mijn vaders werkkamer. 

Al even merkwaardig was dat ik soms werd overvallen 

door leeswoede. Ik was nooit zo’n lezer, maar op een van 

onze vakanties las ik in een vloek en een zucht de complete 

reeks vampierboeken van Darren Shan. En dobberend op 

de Friese meren begon ik tot ieders verbazing aan In de 

ban van de ring van Tolkien. Op andere vakanties verslond 

ik − kind van mijn generatie − alle Harry Potters. Ik vond 

het zelf wel grappig; kom je terug van een vakantie in pak 

’m beet Italië en heb je amper iets van het land gezien, 

maar weet je wel alles van vampiers, hobbits of zwerkbal. 

DE VUURTOREN

Water heeft altijd aantrekkingskracht op me gehad. Niet 

alleen om in te zwemmen, maar ook om op te zeilen. Op 

mijn achtste volgde ik mijn eerste zeilkamp, op de Loos-

drechtse Plassen. Waarschijnlijk was die passie genetisch 

bepaald. Mijn ouders hielden allebei van zeilen en mijn 

vader was een geoefend zeiler die als schipper op plat-

bodems en scherpe jachten had gevaren. 

De Vuurtoren, heette de zeilschool in Loosdrecht waar 

ik met mijn klasgenoten Thomas, Wester en Floris belandde. 

Felix, de oudere broer van Floris, had er al een paar maal een 

zeilkamp gevolgd en was daar opgetogen over. De school 

werd geleid door Tries en Hans, fijne mensen die de cursisten 
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enthousiast de liefde voor het zeilen wilden bijbrengen en 

voor ieder mijlpaaltje een oorkonde uitreikten. Gezelligheid 

en plezier waren in hun visie even belangrijk als de techni-

sche finesses van het zeilen. ‘Als je er lol in hebt, is de kans 

dat je een goede zeiler wordt het grootst’, was hun credo. 

Dat was aan ons goed besteed. Als jonge zeehon-

den stortten we ons in de zomervakantie op onze eerste 

lessen. Vijf dagen achtereen zette een van onze ouders 

ons ’s morgens in Loosdrecht af, om ons er in de namiddag 

weer op te halen. De zesde dag werden de ouders uitge-

nodigd om onze vorderingen te bewonderen. Die waren 

niet mis. Apetrots demonstreerden we onze kunsten in 

onze optimistjes. 

Voor de landrotten onder jullie: een optimist is een 

klein zeilbootje, een soort badkuip waarin de kleintjes de 

beginselen van het zeilen leren. Hebben ze die onder de 

knie, dan stappen ze over op een wat grotere boot, een 

valk, geschikt voor kinderen vanaf een jaar of tien. En dan 

is er nog de laser, onze favoriete boot in de zes jaar waarin 

we bij de Vuurtoren zeillessen zouden volgen, want die 

kon lekker hard, en nog omslaan ook. 

Eenmaal op het water hadden we het gevoel dat we 

avonturen uit een jongensboek beleefden. Alles was leuk 

en spannend, temeer daar het tijdens onze eerste week 

veel regende en er behoorlijk wat wind stond. Dat was niet 

iets om mee te spotten, maar wij vonden het vooral gaaf. 

Vanwege het doorstaan van alle ontberingen hadden we 

onze eerste oorkonde al snel te pakken: het Bikkelbrevet. 

Tries, Hans en de instructeurs lieten hun fantasie de 

vrije loop om ons te motiveren. Zaten we te ver achter in 

onze optimistjes, zodat die niet plat in het water lagen, 

dan zeiden ze dat zich zoetwaterkakelons aan de boot 

vastzogen, waardoor we snelheid verloren. Ik heb thuis 

nog op internet opgezocht wat dat precies voor beesten 

waren, maar ze bleken niet te bestaan. Onze instructeur 

was Kenneth, die geweldig les gaf en zo maf was als een 

kajuitdeur. Ging hij op wintersport, dan kocht hij op het 

Waterlooplein een knalroze skipak. Liefst zette hij er een 

bril bij op waarop een Duitse Schlagerzanger jaloers zou 

zijn. Een prima gast. We keken behoorlijk tegen hem op. 

Tussen de middag legden we altijd aan bij een eilandje 

om te lunchen, te zwemmen, spelletjes te doen op het 

strand, zeg maar te ravotten. Ook op het water lieten we 

geen kans voorbijgaan om te keten. Die eerste week orga-

niseerden we geregeld een boerenconcert, zoals we dat 

noemden; wie de hardste boer kon laten was het mannetje. 

Platte humor is ook humor. 

PLAYBACKEN  
OP SCHOOL

Intussen zeilde ik probleemloos door de basisschool. Ik 

had het er goed naar mijn zin en was geïnteresseerd in 

alles wat me werd voorgeschoteld, of het nou techniek 

was of gymnastiek. Echt moeilijk vond ik de stof niet en 

mijn rapporten waren altijd goed. Nou deed ik eerlijk 

gezegd ook mijn stinkende best. Ik stond bekend als een 

leergierige, ijverige leerling. 

Alleen met deadlines bleef ik soms moeite houden. 

Dan had ik de hoeveelheid werk toch weer niet goed 

ingeschat en moest ik op het laatste moment vol op de 

pedalen. Deadlines waren de achilleshiel in een verder 

kerngezond lichaam. 
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Waar ik veel lol aan beleefde waren de evenementen die 

op school werden georganiseerd. Dat begon al met de kleu-

termusical, die jaarlijks werd opgevoerd door de leerlingen 

die naar groep 3 gingen, en het eindigde met een optreden 

van de leerlingen van groep 8 die naar de middelbare 

school verkasten. Tussendoor had je met je klas zeker 

eens per jaar een optreden in de aula. Een toneelstukje 

bijvoorbeeld, of een vette playbackshow. Kicken! 

Bij het 75-jarig bestaan van de school hadden Diede 

en ik al eens als Ot en Sien de show gestolen, gekleed in 

door oma gemaakte kostuums met bijbehorende pruiken, 

maar dat stadium was ik voorbij. Het meest te spreken 

was ik over een playbackimitatie naar aanleiding van 

een aflevering van Kinderen voor Kinderen die bij ons 

op school was opgenomen. Het plezier spatte ervan af. 

Ik had meteen de smaak te pakken en sleepte een aantal 

klasgenoten mee in mijn playbackidee. Dat was serieus 

oefenen geblazen en daarna de planken op, tot enthou-

siasme van deelnemers en publiek. 

In het laatste schooljaar kreeg ik, net als mijn klasge-

noten, een rol toebedeeld die me goed lag: die van mentor. 

Het was traditie op de Twijn dat de achtstegroepers de 

kleuters van de laagste groep een beetje bijstonden. Dat 

kwam neer op dingen als de kleintjes naar hun lokaal 

begeleiden en helpen met hun jassen uittrekken, en zo nu 

en dan gezamenlijk naar de speeltuin. En niet te vergeten 

de hummels troosten als ze weer eens waren gevallen. Ik 

heb wat dreumesen van de grond opgeraapt en verteld 

dat zo’n grote schaafwond op je knie best stoer is. 

SUPERKIND  
MET RODE OORTJES

‘Rode oortjes had je altijd bij de seksuele voorlichting.’ 

Het is de eerste regel van het afscheidsgedicht dat mijn 

juf Daniëlle voor me schreef bij mijn vertrek van de Twijn. 

Ik was de enige van de klas die dit ‘compliment’ ten deel 

viel. En het was terecht. Werd er door de juf gevraagd 

zoveel mogelijk synoniemen te noemen voor woorden 

als ‘vagina’ en ‘penis’, dan blies ik met verhit gezicht het 

hoogst van de toren. 

Gelukkig was het niet de enige eigenschap die bij 

mijn afscheid werd belicht. In haar gedicht bezong de juf 

ook nog een paar andere kwaliteiten: ‘Rode oortjes had je 

altijd bij de seksuele voorlichting / Maakte niet uit over 

welk onderwerp het ging / Als het effe kan denk je graag 

door / Maar daar kom je natuurlijk niet alleen op school 

voor / Gelukkig is er nog veel meer dat je interessant vindt / 

Echt, Thijs, voor mij ben jij een superkind.’ 

Superkind, wauw. Je zou er rode oortjes van krijgen. 

Nou had ik natuurlijk best in de gaten dat de juffen en mees-

ters een positieve indruk van me hadden. Ik kreeg weleens 

complimentjes voor mijn schoolwerk en mijn instelling. 

En kwam het functioneren van de leerlingen in de klas ter 

sprake, dan begreep ik dat ik ‘goed in de groep lag’. 

Dat laatste merkte ik zelf ook. Ik was een allemans-

vriend, in de positieve zin van het woord. Ik kon het in 

de klas eigenlijk met iedereen goed vinden. Ik vond het 

leuk om andere kinderen te leren kennen en met ze om te 

gaan. Ik was gewoon benieuwd naar ze. Wat daar eventueel 

bijzonder aan was, ontging me. Had niet iedereen gewoon 

belangstelling voor de mensen in zijn of haar omgeving? 
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Aan sommige klasgenoten merkte ik dat ze me wel stoer 

vonden. Tijdens een werkweek in Muiden kocht ik in een 

tijdschriftenwinkel een deeltje van het erotische strip-

verhaal Rooie Oortjes − over rode oortjes gesproken. Nou 

waren mijn klasgenoten net zo geïnteresseerd in het betere 

stripverhaal als ik, maar om nou bij daglicht een winkel 

binnen te stappen en het te kopen… Stoer! 

Ze vonden ook dat ik in veel dingen goed was. ‘Thijs 

is altijd bezig heel moeilijke sommen in z’n hoofd te 

maken’, schreef Thomas in een schoolopdracht waarin 

hij mij moest typeren. Nou lag ik inderdaad op een bepaald 

moment een rekenboek voor op de rest van de klas, maar 

zo moeilijk waren die sommen echt niet. 

Stiekem vond ik het best belangrijk en strelend dat 

veel me goed afging. Dat ik het goed deed op school, een 

leuke voetballer was, inmiddels behoorlijk kon zeilen en 

een Rooie Oortjes durfde te kopen. En soms liet ik me er 

ook met enig bravoure op voorstaan. Wat mijn vriendjes 

dan weer vooral heel cool vonden. 

Maar als het erop aankwam was ook ik nog altijd een 

jochie, mijn eerste aanzetten tot haantjesgedrag en puberaal 

vertier ten spijt. Dat blijkt wel uit het stukje dat ik bij mijn 

afscheid van de Twijn op mijn beurt voor de juf schreef: 

‘Ik ben Thijs en ik zit nog effe in groep 8. Ik heb een 

hele leuke tijd achter de rug, ook grappige en domme 

dingen zoals: in groep 7 was er een wesp in mijn T-shirt 

gekropen, ik ging opeens dansen, dat dacht iedereen, maar 

eigenlijk was ik gestoken en ik ben er toen uitgestuurd 

door Mary en toen was ik de halve dag vergeten en Noelle 

en Maxime en ik hebben woordjes omdat ik eens naar 

het handschrift keek en omdat het zo lelijk was, zei ik. 

Oebadjoe patjoeba.’ 

Wat die laatste woorden betekenen vragen ze zich op 

school nu nog af. Ik zou het niet weten. 

BRUGPIEPER

Next stop, de Grote School: het St. Bonifatiuscollege aan 

de Burgemeester Fockema Andreaelaan, een scholenge-

meenschap voor gymnasium, atheneum en havo, beter 

bekend als het ‘Boni’. Ik had het advies vwo/gymnasium 

gekregen en koos op aanraden van mijn moeder voor 

het gym. Zij had zelf het gym gedaan, net als bijna haar 

hele familie, en het leek haar handig als ik Latijn deed 

met het oog op een latere studie. Mijn vader maakte 

het niet uit. 

Onder mijn mede-brugpiepers waren Geert en Guido. 

Onze ouders hadden de koppen bij elkaar gestoken en 

vonden het een goed idee als we naar dezelfde school 

zouden gaan. En wij maakten succesvol gebruik van de 

mogelijkheid om ieder twee voorkeuren op te geven van 

mensen bij wie je in de klas wilde komen. 

Thomas en Sjoerd gingen ook naar het Boni, maar 

kwamen in een andere klas. We kregen bovendien andere 

vrienden en verloren elkaar wat uit het oog. Met Thomas 

fietste ik nog wel iedere week trouw naar de muziekschool, 

tot ik een jaar of drie later met de pianolessen stopte. 

Rond Geert, Guido en mij ontstond in de loop van de 

eerste maanden een groepje vrienden dat zich gaandeweg 

verder aanvulde. Met Jeroen, Sander, Sebastiaan, Vincent, 

Rafaël, Thierry en Yassine vormden we een uitzonderlijk 

hechte vriendengroep, die ook na de Bonitijd samen zou 

blijven optrekken. De ‘Boniboys’ werden we genoemd, een 
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club slimme, gevatte, aardige gasten, die stuk voor stuk 

van een geintje hielden. 

ZEPERD OP  
HET LIEFDESPAD

Iets eerder dan mijn vrienden begon ik puberteitssympto-

men te vertonen. Ik groeide sneller, kreeg een wat forser 

postuur en begon me op te drukken om de natuur een 

handje te helpen. Ik was ook eerder gevoelig voor stoere 

prikkels. Mooie meiden, een biertje drinken en een jointje 

roken, het leken me stuk voor stuk zaken die in mijn 

leven niet zouden misstaan. Op Kampong waren een paar 

oudere jongens die weleens hadden gedronken en met 

hun verhalen mijn nieuwsgierigheid aanwakkerden. Ze 

hadden zelfs al eens geblowd, en als ik het goed begreep 

wisten ze ook alles van vrouwen. 

In de brugklas zette ik mijn eerste wankele schreden 

op het liefdespad. In de laatste klas van de basisschool 

kon ik me al koesteren in de ontluikende belangstelling 

van giebelende meisjes. Zoals Geert later met een knip-

oog zei: ‘Wij speelden nog met speelgoed, en Kuipie was 

al aan het rokkenjagen.’ Ik was ook al eens een beetje 

verliefd geweest op een meisje uit de buurt, Maxime. Ze 

had me uitgenodigd voor een feestje, waar ik verkleed als 

Trunks uit Dragon Ball Z verscheen, met paars haar, een 

blauw bomberjackje en een zwaard. Met die outfit stal ik 

de show, maar niet het hart van Maxime. 

In de brugklas raakte ik voor het eerst hoteldebotel 

van een meisje. Ze heette Puck, zat op de havo, was een 

jaar ouder dan ik en megapopulair, en nodigde me tot 

mijn gelukzalige verwarring uit voor haar verjaardag. In 

hoger sferen fietste ik die dag de straat uit, om halverwege 

tot de ontdekking te komen dat ik haar adres niet wist. 

En bovendien geen cadeautje voor haar had. Ontredderd 

fietste ik terug naar huis, waar mijn moeder een stukje 

zeep inpakte en we via-via Pucks adres achterhaalden. 

Veel te laat arriveerde ik met mijn zeep op het feestje, 

waar ik verdwaalde tussen een horde bronstige manne-

lijke concurrenten. Mijn eerste zeperd op het liefdespad 

was een feit. 

ONS UTRECHT

Zodra ik daar de leeftijd voor had, zocht ik wegen om mijn 

eigen geld te verdienen. Op mijn dertiende mocht ik me 

bezorger van het huis-aan-huis-blad Ons Utrecht noemen. 

Mijn vuurdoop beleefde ik op een kwade dag in hartje 

winter, waarop een sneeuwstorm de straten onbegaanbaar 

en de straatnamen onleesbaar maakte. De bezorgklus liep 

uit op een barre expeditie van een paar uur. Natuurlijk 

bleek er geen Sint-Bernard in de buurt, maar gelukkig wel 

een lieve mevrouw die me binnenhaalde voor een kopje 

soep. Halverwege mijn wijk ben ik thuis een schoon shirt 

gaan aantrekken − ik zweette me kapot. 

Het krantenmetier was, zo bleek kort daarop opnieuw, 

niet van gevaar ontbloot. Een wantrouwige oude man greep 

mijn hand toen ik de krant in zijn bus stopte, en trok me 

bijna door de brievenbus naar binnen. Hij meende een 

inbreker van dertien bij de kladden te hebben. 

Het kwam weleens voor dat ik geen tijd had om mijn 

wijk te lopen. Dan vielen mijn moeder, oma of zus voor 
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me in. Als het goed weer was vonden ze dat geen punt, 

en ze hoefden er geen geld voor. 

Over geld gesproken, ik had een hekel aan het meest 

lucratieve aspect van mijn baantje: het afgeven van de 

beroemde kaartjes met nieuwjaarswensen. Gebedel vond 

ik het. Het eerste jaar bleken trouwens een paar andere 

jongens, zich uitgevend voor bezorger, me voor te zijn 

geweest. Later heb ik me over mijn afkeer heen gezet en 

in elk geval een deel van mijn wijk gelukkig nieuwjaar 

gewenst. Dat leverde dik tweehonderd euro aan kleingeld 

op, dat ik in een doos bewaarde en waarmee ik kleine 

uitgaven bekostigde. 

De krantenwijk werd al snel twee krantenwijken, en 

drie jaar lang vormde Ons Utrecht een welkome bron van 

inkomsten, die ik aanvulde met iedere schnabbel die zich 

aandiende. Zo kluste ik een weekje bij op de administratie 

van een internationaal transportbedrijf van een vriend van 

mijn vader, waar ik in opperste concentratie eenvoudig 

sorteer- en archiefwerk deed. Tussen de bedrijven door 

vergaapte ik me aan de immense vrachtauto’s en de stoere 

chauffeurs en monteurs, en hing ik gierend van de pret 

in de torens opgestapelde autobanden. 

BIONDO E BELLO

Parallel aan het saldo van mijn bankrekening groeide ook 

mijn ijdelheid. Ik vond het belangrijk er goed uit te zien 

en besteedde in toenemende mate aandacht aan mijn 

uiterlijk. Steeds vaker bekeek ik mezelf aandachtig in 

de spiegel. ‘Je lijkt wel een mannequin’, zei mijn moeder 

plagerig. Wat dat betreft had ik beter in Italië kunnen 

wonen. Tijdens een vakantiewandeling door Pisa stapte 

er spontaan een gedistingeerde oudere heer op ons af, die 

me omstandig complimenteerde: ‘Biondo e bello!’ 

Mede dankzij het kleedgeld dat ik thuis kreeg liet ik 

me niets gelegen liggen aan ingewikkelde kostenoverwe-

gingen. Geld moest rollen, en als ik iets mooi vond kocht 

ik het. Dat leidde weleens tot opschudding, bijvoorbeeld 

toen ik thuiskwam met een T-shirt van tachtig euro. Met 

Sinterklaas werd ik daar fijntjes aan herinnerd: ik kreeg 

een shirt van Zeeman van twee euro, met een lang, peste-

rig gedicht. 

Over mijn T-shirt droeg ik bij voorkeur een jas met 

een kingsize bontkraag − nepbont natuurlijk, maar het 

effect was er niet minder om. Op school stapte ik er met 

bravoure en brede pas mee door de gangen. Later voegde 

ik nog een paar kenmerkende accessoires toe: een iets te 

grote witte muts, die ik afwisselde met een nonchalant 

achterstevoren gedragen baseballpet. 

Aandacht trok ik zeker met mijn rugtas, een geeloranje 

gevaarte dat door mijn vrienden ‘de blokkendoos’ werd 

genoemd. Ik had verreweg de grootste tas van de hele 

school en wist me het mikpunt van een continue stroom 

grappen. Boeien. Ik vond ’m niet mooi, maar hij had zo z’n 

voordelen. Ik liet er meisjes bovenop zitten en droeg ze zo 

de school rond. Ik hield er de bijnaam ‘Taxi Thijs’ aan over. 

Een project op zichzelf was mijn onderzoek naar de 

ideale coupe voor mijn blonde haar. Ik werd een grootaf-

nemer van gel, waarmee ik mijn haar modelleerde en in 

cement stortte. Soms stond het in pieken omhoog, een 

andere keer zat het juist, op een brutale kuif na, strak naar 

voren, en hoe dan ook stond ik op school en bij Kampong 

bekend als de jongen met het ‘windtunnelkapsel’. Als ik   
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’s morgens mijn haar al had gedaan voor ik mijn shirt had 

aangetrokken, vroeg ik mijn ouders of zus de halsopening 

open te houden. 

Ik experimenteerde ook met zelfbruiner. Hoe meer 

ik daarvan op mijn gezicht smeerde, hoe beter, leek me, 

maar zo bleek het niet te werken. Tot algemene hilariteit 

heb ik een week met een geel gezicht rondgelopen, omlijst 

met randen zelfbruiner die met geen mogelijkheid los te 

bikken waren. 

In de loop der jaren ontwikkelde ik een kleurrijke 

eigen kledingstijl die mijn handelsmerk zou worden, met 

geel en oranje als boventonen. ‘Ik zag je al van verre aanko-

men’ is een opmerking die ik vaak hoorde. Ik vond het 

leuk er een beetje apart uit te zien en daarmee aandacht 

te trekken. Maar ik maakte wel mijn eigen keuzes en liep 

ook rustig in een joggingbroek of een verwassen T-shirt 

rond, of viel op zaterdag in mijn voetbalkloffie binnen 

bij de kapper om de hoek met de vraag of ik even snel 

geknipt kon worden. 

OP HET DIEVENPAD

In onze schoolpauzes kuierden we vaak naar de dichtst-

bijzijnde supermarkt. Met de hoeveelheid chocola en 

koeken die ik bij de Spar heb gekocht zou je met gemak 

een snoepwinkel kunnen beginnen. Maar de supermarkt 

bood ons, Utrechtse lefgozertjes, meer vertier. Wat is nou 

leuker dan een hap uit een croissant te nemen en die 

daarna weer keurig terug te leggen? Of, nog lolliger, de 

hele croissant in de winkel op te eten? Of in je zak mee 

naar buiten te nemen? 

Na de croissants namen we de rest van het assortiment 

onder handen. Een reep, een zakje chips, een blikje drin-

ken, het bleek allemaal in een jaszak of tas te passen. En 

het was altijd weer een kick. We pikten niet uit armoe, 

maar omdat het niet mocht. 

Terwijl het grootste deel van het dievengilde alweer 

op het rechte pad was, liep een notoire volhouder tegen de 

lamp. Die ontpopte zich als maffiose spijtoptant: hij lapte 

iedereen erbij. De politie en de school werden ingelicht, 

en ons wachtte hel en verdoemenis als we onze criminele 

activiteiten niet thuis zouden opbiechten. 

Dat is wat ik deed, met verstikte stem en overlopend 

van spijt. Mijn ouders waren vooral verbaasd, maar ston-

den erop dat ik de aangerichte schade zou vergoeden. Die 

berekende ik op een tientje, en dat bedrag ging met een 

anonieme excuusbrief in een envelop naar de supermarkt. 

Eind goed, al goed, temeer daar de werkelijke schade een 

veelvoud van dat tientje bedroeg. Maar dat wisten mijn 

ouders niet. 

DE REBELLENCLUB

Onze klas werd door de schoolleiding getypeerd als ‘voor 

gymnasiumbegrippen uitzonderlijk lastig’. Dat was een 

correcte omschrijving. De klas telde nogal wat uitgesproken  

persoonlijkheden, onder wie een aantal dat had besloten  

flink tegen het Boni-establishment aan te schoppen, of 

zich daar in elk geval zo min mogelijk van aan te trekken. 

Een paar van de Boniboys vormden de harde kern van de 

rebellenclub, met mij − ik geef het toe − als een van de 

voorgangers in het kattenkwaad. 
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Onze opstandigheid uitte zich vooral in recalcitrant gedrag. 

We smeten met potloden, zaten achterstevoren te ouwe-

hoeren, haalden de luxaflex omhoog en omlaag, en doken 

met z’n allen onder onze tafels als we daar zin in hadden. 

Werd ik er dan uitgestuurd, dan bleef ik gewoon zitten. 

Ik leverde ook veelvuldig commentaar op de uitleg 

van mijn docenten: ‘Hoezo?’, of: ‘Doe het lekker zelf!’ Ook 

leuk was het om luid de clou te verklappen van het verhaal 

dat de docent vertelde. Reageerde een leraar autoritair, 

dan toepte ik er nog effe overheen. Ik kon oprecht veront-

waardigd zijn over bot machtsvertoon van een docent. Een 

‘Thijsbui’, noemden mijn medeleerlingen mijn opstandige 

gedrag op zulke momenten. 

Vooral leraren die niet stevig in hun schoenen ston-

den waren de klos. Sommigen vroegen er bijna om. Onze 

natuurkundelerares, die we de bijnaam Mevrouw Schaap 

hadden gegeven omdat ze moeiteloos over zich heen liet 

lopen, riep me eens vertwijfeld toe: ‘Als je dit nog twee-

maal doet ga je eruit!’ Ze gaf me een vrijbrief om nog 

eenmaal mijn gang te gaan, dat was natuurlijk vragen 

om problemen. Bij een andere leraar stapte ik vrijwillig 

op. Hij wilde een toets nabespreken waarvoor ik een tien 

had gescoord. ‘Hier hoef ik niet bij te zijn, want ik steek 

er toch niets van op. Wie wil er iets van de Albert Heijn, 

jongens, dan haal ik dat vast.’ En weg was ik. 

We zochten grenzen op en gingen daar, elkaar uitda-

gend op onze apenrots, soms overheen. Ingrijpende gevol-

gen had dat niet, althans niet voor ons. We waren slim 

genoeg om ja en amen te zeggen op momenten dat het 

echt nodig was. Sprak ik individueel met docenten, dan 

kreeg ik gewoonlijk te horen dat ik zo’n opgewekte, sociale 

jongen was en het zo goed deed op school. Daar zat dan 

ook een deel van de frustratie van de docenten die zich 

bij de afdelingsleiders en andere Boni-bobo’s beklaagden: 

ondanks ons gekeet haalden we prima cijfers, daar zorg-

den we wel voor. 

Veel moeite kostte dat niet. En als je ons onderling 

hoorde praten zelfs helemaal geen moeite. Uitspraken 

als ‘Ik heb geen bal uitgevoerd en toch een acht gescoord’ 

waren het summum van stoerheid. Niet leren was cool. Wie 

uit de kast kwam met de opmerking dat hij zich intensief 

op een toets had voorbereid, had als nerd wat uit te leggen. 

Natuurlijk deed iedereen wel wát, en was het de 

kunst dat vooral niet te laten blijken. Ik verkeerde in de 

comfortabele positie dat ik me voor de meeste vakken 

niet bijzonder hoefde in te spannen om een behoorlijk 

cijfer te halen. Ik vond veel vakken interessant, en dan 

volstond het om in de klas een beetje op te letten. Ik had 

ook geen hekel aan school. Er gebeurde zowel op als rond 

school veel interessants, en leerlingen die in staat waren 

zelfstandig te functioneren kwamen op het Boni goed tot 

hun recht. Ik heb er al met al zes fijne jaren gehad. 

OSAMA BIN  
CYCLOOP

Sommige leraren waren goed bestand tegen onze balda-

digheid. Die lieten hun gezag niet aantasten. Onze lerares 

Latijn, Amanda, was daar een voorbeeld van. Ook in haar 

klas werd gekeet, maar binnen de door haar bepaalde 

speelruimte. Iedereen begreep hoe ver je kon gaan, en 

ook dat er huiswerk gemaakt moest worden. Wie zich niet 

aan de regels hield wachtte een berg overschrijfwerk. Dat 
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werd grappig genoeg door de klas op een bepaalde manier 

gewaardeerd, zeker door de minder baldadige leerlingen. 

Ze wist ook mij te stimuleren. Ik maakte ongewoon 

veel werk van een onderzoeksopdracht waarin we een 

mythe moesten uitbeelden. Omdat ik aan de Homeruslaan 

woonde, koos ik het verhaal Odysseus en de Cyclopen van 

Homerus. Een filmscript in de vorm van een knip-en-plak-

werkstuk maakte ik ervan, met Brad Pitt als Odysseus en 

andere hoofdrollen voor George W. Bush, Saddam Hoessein, 

Osama bin Laden en Geert Wilders. Daarmee tilde ik het 

verhaal naar de actualiteit: de strijd tegen het terrorisme. 

In het nawoord schreef ik: ‘Ik heb er expres voor gekozen 

Geert Wilders de persoon te laten zijn die wordt opgege-

ten door Polyphemus, aangezien ik hem niet zo hoog heb 

zitten.’ Ik kreeg er een mooi cijfer voor. 

Ik besteedde niet veel aandacht aan de ontwikkeling 

van mijn creatieve kant, maar kreeg ik het eens op mijn 

heupen, dan zou je het weten ook. Voor mijn oma maakte 

ik datzelfde jaar een Sinterklaas-surprise in de vorm van 

een ijsvogel van een meter hoog, waarvan ieder veertje 

een apart, op maat geknipt stukje gekleurd papier was. 

En ten tijde van de nieuwbouw van het instituut waar 

mijn vader directeur was gingen alle remmen los voor 

de productie van een fantasie-maquette van goudkleurig 

karton. Had ik het in mijn hoofd gezet om iets bijzonders 

te maken, dan was geen inspanning me teveel. 

HÉ, SAHBI!

Thuis groeide ik onder harmonieuze omstandigheden 

rustig verder op. Natuurlijk botste ik weleens met mijn 

ouders, en ook met mijn zus. Maar van de opstandigheid 

die ik op het Boni etaleerde was in huize Kuiper-Kok niets 

te merken. Daar was ik de opgewekte, maar rustige Thijs, 

en mijn ouders wisten niet beter dan dat op school alles 

op rolletjes liep. Tot op zekere hoogte was dat natuurlijk 

ook zo. Zonder me bovenmatig te hoeven inspannen waren 

mijn resultaten uitstekend. 

Ik had het thuis makkelijk. In het huishouden hoefde 

ik niet veel te doen. Soms de tafel afruimen, of de vaat-

wasser uitruimen, daar bleef het wel bij. ‘Ja, doe ik’, zei ik 

dan, maar wel op het moment dat het me uitkwam, en 

daar kon wel een paar uur overheen gaan. 

We hadden gelukkig ook Samira, een heel aardige, 

lieve vrouw van Marokkaanse afkomst die eens in de 

week bij ons schoonmaakte. Ik vond haar sympathiek en 

maakte graag een praatje met haar. Ik informeerde naar 

haar familie en vroeg hoe ze het in Nederland vond, dat 

soort dingen. Naderhand had ze eens met nadruk tegen 

mijn moeder gezegd: ‘Thijs praat met mij!’ Ze was niet 

gewend dat er op haar werkadressen belangstelling voor 

haar bestond. Wonderlijk. En ik sprak nog wel een beetje 

straat-Marokkaans: ‘Hé, sahbi!’ 

TUSSEN TOETSENBORD  
EN VOETBALVELD

Thuis speelde ik die eerste Boni-jaren nog veel piano, 

alles om me heen vergetend. Ook als ik vrienden over de 

vloer had speelde ik graag een stukje, geregeld samen met 

Jeroen, die dan als zanger optrad. Ons favoriete nummer 

was Ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper. We 
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hadden het er weleens over dat het leuk zou zijn om samen 

op school op te treden, maar dat is er nooit van gekomen.

Een steeds geduchter concurrent van de piano was 

mijn computer. In het gamen kon ik net zo opgaan als in 

de muziek. Samen met Guido, Geert en andere vrienden, 

maar ook alleen. Toen mijn moeder wegens ziekte een 

tijdje thuis zat, schrok ze van de vele uren die ik achter 

de computer doorbracht. Tsja, kind van mijn tijd. 

Uitdagend waren de online spelletjes die je kon 

spelen tegen onzichtbare tegenstanders in binnen- en 

buitenland. Serieuze krachtmetingen waren dat, zeker 

toen we in internationale competities verzeild raakten 

en er heuse interlands werden gepland. Dan vonden mijn 

ouders ’s avonds dat ik naar bed moest, maar had ik om 

elf uur nog een intergalactische battle tegen Amerika op 

het programma staan. 

Onze volgende online passie bracht ons in de spelon-

ken van het wereldwijde web: online pokeren. Dat ging om 

geld, zij het erg weinig; je zette nooit meer dan tien cent in. 

Mijn ouders lieten me altijd mijn eigen verantwoordelijke 

gang gaan, maar hielden nu voorzichtig een vinger aan de 

pols door weleens over mijn schouder mee te kijken. Aan 

het eind van de middelbare school zouden we de zaken 

groter aanpakken en gokten we op uitslagen van voetbal-

wedstrijden. Daar heb ik eens honderd euro mee gewonnen. 

Maar het leven hield niet op bij de toetsenborden van 

mijn piano en computer. Veel lol beleefde ik ook aan tv-pro-

gramma’s en films als Jackass, Borat en New Kids. Heftig! Totale 

mafkezen die zich nergens iets van aantrokken, grenzen 

overschreden en keihard choqueerden. Ik lustte er wel pap 

van. Op een Franse camping zorgde ik in een zomervakantie 

zelf voor commotie door met twee campingvrienden een 

K3-imitatie ten beste te geven op een lokaal karaokefes-

tival. Dat was een serieus evenement met veel publiek, 

waarop wij volledig uit de toon vielen met onze bikini’s, met 

sinaasappels gevulde bh’s en tot vervelens toe herhaalde 

lullige danspasjes. Eigenlijk pleegden we een soort coup, 

tot ergernis van een deel van het publiek. We glunderden. 

Ik kon trouwens evengoed genieten van het roman-

tische gezwijmel in All you need is love. En lekker thuis op 

de bank keihard lachen om Friends. 

Veel, heel veel deed ik samen met Geert en Guido. Na 

schooltijd haalden we elkaar op en gingen we de hort op. 

Ik maakte altijd even een praatje met de ouders van mijn 

makkers, als ze thuis waren. Lieve mensen waren dat, en 

ik was altijd benieuwd hoe het met ze ging en waar ze 

mee bezig waren. 

In tussenuren dirigeerde ik de Boniboys vaak naar een 

pleintje om een potje te voetballen, als we ons tenminste 

niet rond de Xbox van Geert verdrongen. Het ging er soms 

ruig aan toe op die pleintjes. Diep was de rivaliteit tussen 

de jongens die bij Kampong voetbalden en de vermaledijde 

spelers van aartsvijand Hercules. ‘Verliezen is geen optie!’, 

riepen Geert, Guido en ik elkaar manhaftig toe, en de 

Herculieden deden precies hetzelfde. Die Herculeswatjes 

zeurden altijd dat ik te hard speelde. Boeien, zei ik dan. 

HET BONIBANKJE

Waar kunnen een stuk of tien pubers terecht om te chillen 

en een paar biertjes soldaat te maken? Geen van onze 

ouders zat erop te wachten om de haverklap de Boniboys 

over de vloer te hebben, en nu we het stadium bereikten 
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waarin we experimenteerden met alcoholische versnape-

ringen was het zelfs beter dat sommige ouders van niets 

wisten. Zo kwamen we in het Wilhelminapark terecht, 

waar we een vaste picknicktafel bemanden die bekend 

werd als ‘het bankje’. 

Iedere vrijdagavond, en geregeld ook op zaterdag-

avond, waren we daar te vinden, weer of geen weer. Via 

leeftijdgenoten die er dankzij vroege baardgroei en een 

volwassen postuur een stuk ouder uitzagen wisten we 

ons verzekerd van een kratje bier. We ouwehoerden wat 

af en deden ons favoriete spelletje, kingsen. Als de vijver 

bevroren was probeerden we, eenmaal aangeschoten, 

daarop te schaatsen − zonder schaatsen wel te verstaan. 

Groot was de verontwaardiging als het bankje onverhoopt 

bezet was. ‘What the fuck, ze zitten op ons bankje!’ 

Gelukkig waren er niet veel mensen die de neiging 

hadden om in de winter ’s avonds laat aan een picknick-

tafel te gaan hangen. Vaak waren op dat tijdstip een paar 

zwervers de enige andere parkgasten. Kwam een van de 

drinkebroers naar ons toe, dan lieten we hem een bier-

tje meedrinken. En gaven we hem de lege krat, voor het 

statiegeld. Waren we daar ook meteen vanaf. 

Een jaar of drie was het bankje een belangrijke pijler 

onder ons sociale bestaan. En ook toen we eenmaal oud 

genoeg waren om tot het uitgaansleven te worden toege-

laten bleven we er komen. Het werd ons vaste indrink-

adres, ook voorafgaand aan schoolfeesten. Het bankje 

was een begrip dat zich voorgoed in ons bewustzijn had 

genesteld. Toen een aantal ex-leerlingen jaren later in 

India rondreisde en via de mail probeerde elkaar in Goa 

te ontmoeten, ging dat onder de noemer ‘Wilhelmina-

parken in Goa’. 

LICHAMELIJKE  
ONTWIKKELING 2.0

Een sterk fysiek heeft me altijd aangesproken. De ruwe 

stoerheid van een stevig, sportief en gezond lichaam 

fascineerde me. In de brugklas was ik begonnen me op 

te drukken, en rond mijn vijftiende besloot ik dat het tijd 

was voor lichamelijke ontwikkeling 2.0. Zoals ik op jonge 

leeftijd uren achtereen kon oefenen tot ik de handstand 

beheerste, zo wierp ik me nu op de sit-ups, de push-ups 

en alle andere ups die het genre te bieden had. 

Ook meldde ik me aan bij de sportschool. Daar werkte 

ik regelmatig gepassioneerd de fitnesstoestellen af en 

zette ik de loopband een half uurtje op de hoogste stand. 

Ik begon ook in de buitenlucht lange afstanden hard te 

lopen, op straat en later in de bossen. Mijn inspanningen 

hadden resultaat: mijn conditie was top en ik groeide uit 

tot een stevige, sterke gozer. 

Thuis legde ik gaandeweg een indrukwekkende collec-

tie halters aan, een koffer vol. Die koffer was voor gewone 

stervelingen niet te tillen. Rond mijn latere verhuizing 

heeft hij eens drie weken in het halletje bij mijn ouders 

gestaan. Zij dachten dat het de gereedschapskist was 

van een aannemer die bij ons aan het werk was geweest. 

EEN KIKKER OP  
EEN WAKEBOARD

Op zeilschool de Vuurtoren in Loosdrecht was ik intussen 

gepromoveerd tot instructeur. Samen met Thomas, Wester 

en Floris had ik zes jaar deelgenomen aan de zomerse 
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zeilkampen, toen ons op ons veertiende werd gevraagd 

instructeur te worden. Dat ik daar oren naar had laat zich 

raden: ik was uitgegroeid tot een hardcore zeilgek. 

Ik was zelfs een paar keer met mijn vader wezen 

strandzeilen op Terschelling. Dat was spectaculair. Goed, 

de laatste keer waren mijn voeten er na een uurtje half 

afgevroren. Megakoud was het die dag, en het stormde 

behoorlijk. Mijn vader heeft als een bezetene mijn voeten 

warm staan wrijven en stelde voor het avontuur te beëin-

digen, maar daar wilde ik niets van weten. Ben je gek, 

veel te leuk! 

Instructeur word je natuurlijk niet zomaar. Je krijgt 

eerst een drilcursus en draait daarna zo lang als nodig is 

mee met een ervaren instructeur. Maar op mijn vijftiende 

was het zover en gaf ik ’s zomers twee of drie weken les 

aan kinderen, en soms ook aan jongens en meisjes van 

mijn eigen leeftijd. 

Het mooiste was dat de instructeurs op de boot van 

de Vuurtoren bleven slapen, en na het avondeten en het 

doornemen van het lesplan voor de volgende dag nog een 

paar uur zelf het water op konden. Zo ontwikkelden we 

ons tot doorgewinterde zeilers, voor zover we dat nog niet 

waren. De vrijdagavond was helemaal een feest. Dan aten 

we patat met frikandellen en gingen daarna de plassen 

op om te wakeboarden achter een speedboot. Dat was 

een nog grotere kick dan zeilen in een laser. We hadden 

het kunstje snel onder de knie en keken er de hele week 

naar uit. 

Voor de gelegenheid trok ik zo nu en dan mijn 

gifgroene kikkerpak aan en sjeesde ik als Kermit op mijn 

wakeboard over de plassen. Of ik nam een van de andere 

carnavalspakken mee die ik in de loop van de jaren kocht: 

de goochelaar, Donald Duck en een personage uit de klas-

sieke tv-serie Thunderbirds. Die pakken trok ik trouwens te 

pas en te onpas aan − was wel een studentendingetje, maar 

een als Donald Duck uitgedoste wakeboarder achter een 

speedboot was op de Loosdrechtse Plassen geen alledaags 

verschijnsel. Pret en aandacht gegarandeerd. 

Het lesgeven ging me goed af. Ik vond het hartstikke 

leuk om met de kids bezig te zijn, en andersom zat het 

ook goed. De kinderen vertrouwden me en waren altijd 

blij me weer te zien: ‘Thijsss!’ Tijdens een zeilvakantie in 

Griekenland met mijn ouders maakte ik hetzelfde mee 

met een jochie dat deel uitmaakte van de flottielje waar-

mee wij rondvoeren. Acht jaar was hij, en hij kreeg er 

geen genoeg van om met me in het water te ravotten.  

’s Avonds maakte hij strikjes in mijn haar en tekende een 

snor op mijn gezicht. Stond me goed. 

Eén keer ging ik, samen met andere instructeurs, flink 

in de fout. Terwijl de kids zaten te lunchen zeilden wij een 

snel rondje over de plas. Wat we gewoonlijk leuk vonden, 

maar nu erg ongelegen kwam: de boot sloeg om en raakte 

met de mast vast in de modder. Het kostte drie kwartier 

om ’m los te wrikken. Het was natuurlijk verboden om 

de kinderen alleen te laten en we kregen terecht op ons 

donder. Stom van ons. 

De vrijdag was ook voor de allerkleinsten een feestje. 

Die waren tegen die tijd bekaf van de hele week zeilen. 

Daarom sloten we de week op vrijdagmiddag af met een 

spel of een speurtocht. Het thema bedachten we in de 

loop van de week, en daar leefden we ons helemaal in 

uit. Dan was er zogenaamd een plastic bakje met een 

briefje aangespoeld, afkomstig van een afhaalchinees. Dat 

was dan een Chinees die wij van een eilandje moesten 
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gaan afhalen, onderweg allerlei spannende opdrachten 

uitvoerend. Of ik speelde Siberius de Schroevensnijder, 

de beruchte dief van scheepsschroeven. In die rol kon ik 

de kleintjes lekker aan het schrikken maken: ‘Aaaaaargh!’ 

Daar stond ik dan, met mijn inmiddels behoorlijk gespierde 

torso en een scheepsschroef op mijn schouder. 

Een feest op zich was de jaarlijkse Gondelvaart, een 

optocht na zonsondergang van verlichte en mooi opge-

tuigde bootjes op de Loosdrechtse Plassen waar de zeil-

school altijd aan deelnam. De twee ponten van de Vuur-

toren voeren naast elkaar mee in de processie, waarbij de 

ene als drijvende barbecue annex dansvloer diende en 

de andere was versierd. De versiering bestond uit houten 

borden die door Tries, Hans en de instructeurs in een paar 

avonden op maat werden gezaagd en beschilderd, en aan 

de zijkant van de pont werden bevestigd. Meestal speelden 

we met de aankleding in op de actualiteit; was Nederland 

in de greep van een griepepidemie, dan werd de pont een 

drijvend ziekenhuis, met stapelbedden en al. Soms voeren 

we ook onze eigen koers en zagen de toeschouwers bijvoor-

beeld een varende hippiekolonie langskomen. 

Ieder jaar weer ging ik in de zomer met veel plezier 

naar Loosdrecht voor een paar weken sport, gein, verant-

woordelijkheid en flirten met leuke vrouwelijke instruc-

teurs − ja, dat zeilen is een bolwerk van emancipatie. 

Uiteindelijk zou ik bij de Vuurtoren coach worden. In die 

functie begeleid je nieuwe instructeurs, en vaar je in een 

rubberbootje met buitenboordmotor over de plas om een 

oogje op de groepjes cursisten en instructeurs te houden. 

Dat was behoorlijk stoer, al zeg ik het zelf. Je had ook een 

speciaal vaarbewijs nodig om met een motorboot rond te 

mogen kachelen. 

Mooi was ook dat ik me met het lesprogramma mocht 

bemoeien. Ik zat tegen die tijd boordevol ideeën en spuide 

die zonder enige gêne. Ze werden regelmatig in dank 

aanvaard, maar zeker de helft werd door de toch welwil-

lende Tries en Hans wegens onuitvoerbaarheid overboord 

gegooid. ‘Over the top, Thijs!’ 

Naast allerlei plannen voor leuke activiteiten broedde 

ik een geniaal schema uit, waarin al in het voorjaar kon 

worden ingevuld welke instructeurs in de zomer in welke 

periode beschikbaar zouden zijn. Een ideale manier om de 

greep op je organisatie te versterken, propageerde ik. Wat 

ik over het hoofd zag was dat de meeste instructeurs pas 

in de zomer besloten of en wanneer ze zouden komen. 

Voor die tijd viel daar niets over te zeggen. Ik heb nog 

een tijd hardnekkig met mijn plan lopen leuren. Ik kon 

het maar moeilijk verkroppen dat dit niet te organiseren 

viel. ‘Let it go, Thijs’, kreeg ik dan te horen. ‘Als wij nou al 

jaren prima met die onzekerheid leven, waarom maak jij 

er dan zo’n punt van?’ 

HET STRAFKLASJE

Het ‘strafklasje’, jawel. Dat was onze benaming voor het 

wonderlijk kleine klasje dat in ons vierde schooljaar het 

resultaat was van de verdeling van zo’n 35 leerlingen Latijn 

over twee groepen: 29 in de ene groep, zes in de andere. 

En stomtoevallig bevatte het kleine klasje de zes grootste 

lastposten van de rebellenclub, onder wie Jeroen en onderge-

tekende. De schoolleiding beweerde bij hoog en bij laag dat 

de wanverhouding een roostertechnische oorzaak had, maar 

wij wisten wel beter. Hier was van hogerhand ingegrepen. 
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Binnen de rebellenclub deden we er lacherig over. Los 

van die paar lesjes Latijn zaten we vaak zat bij elkaar 

in de klas. En aan het eind van het jaar waren er zoveel 

leerlingen Latijn afgevallen dat we in de vijfde weer één 

klas vormden. 

Uiteindelijk hadden we wel begrip voor de maatregel. 

Doel daarvan was niet alleen om de rebellenclub een toon

tje lager te laten zingen, maar vooral om de rest van de 

leerlingen te beschermen. Daar zaten jongens en meisjes 

tussen die veel aandacht nodig hadden om een voldoende 

te halen. Het strafklasje kwam ieders resultaat ten goede. 

KAARTEND  
DOOR DE VS

Dat jaar maakte ik mijn eerste verre reis: vijf weken naar 

de VS met mijn ouders en mijn zus, die inmiddels twaalf 

was. We begonnen de reis in San Francisco en eindigden 

in New York. Van de vele highlights van die steden genoot 

ik vooral van een fietstocht over de Golden Gate Bridge 

in San Francisco. Dat was wat, want dat ding is bijna drie 

kilometer lang en hangt zeventig meter boven het water! 

Drie weken trokken we met een camper langs natio

nale parken in het Wilde Westen. ’s Nachts stonden we 

op campings, waar ik me verdienstelijk maakte met het 

aansluiten van de elektriciteit, het legen van de septic tank 

en meer van die karweitjes. Op die campings duikelde ik 

altijd wel wat vrienden op om mee te chillen. 

We hebben in die parken flink wat mooie wandelin

gen gemaakt, natuurlijk ook langs de beroemde canyons. 

De paden langs de rand van de canyons waren afgezet 
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met hekken of muurtjes, waar je natuurlijk niet overheen 

mocht. Ik had er lol in om dat juist wél te doen, of op z’n 

minst een stukje over zo’n muurtje te lopen. Dat was 

niet alleen sensationeel, maar ik joeg er ook mijn door 

hoogtevrees geplaagde vader de stuipen mee op het lijf. 

Ik zag het als onschuldige pesterijtjes. 

Onderweg zaten Diede en ik bijna continu in de 

camper te kaarten. Ook als we stops maakten en mijn 

ouders de schoonheid van de omgeving in alle toonaarden 

bezongen, waren we moeilijk te bewegen de kaarten weg 

te leggen. Boeien. Dat leidde weleens tot lichte ergernis. 

Waar we wel met volle teugen van genoten was een tocht 

met een rubberboot over de Coloradorivier. We gingen 

zelfs met zwemvesten aan het water in om ons te laten 

meedrijven met de stroom. 

Onderweg probeerde ik Diede te bekeren tot mijn 

fitnessmanie. Ik wierp me op als haar personal trainer 

en spoorde haar aan oefeningen te doen. Begin eens met 

iedere dag tachtig keer opdrukken, was mijn schappelijke 

insteek. Je moet tenslotte niet meteen het onderste uit 

de kan willen. Onder protest van Diede (‘Ik kan het niet 

eens drie keer!’) verlaagde ik dat tot acht keer, maar ook 

daarmee wist ik haar enthousiasme niet te wekken. 

SWEET SIXTEEN
Mijn zestiende verjaardag was een memorabele. Mijn 

ouders regelden een middag wakeboarden voor mij en 

acht van mijn vrienden met Duncan Zuur, wakeboard icoon 

van Nederland. Een groter plezier hadden ze me niet 

kunnen doen. 
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Op de Lek bij Culemborg lieten we ons één voor één voort-

trekken door zijn enorme speedboot, die zo leek weggeva-

ren uit een James Bondfilm. Duncan bleek een supersym-

pathieke gast die alle tijd voor ons nam. Hij liet me zelfs 

de boot besturen terwijl hij achter ons met dubbele salto’s 

over strekdammen sprong alsof het niets was. 

Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot extreme, 

sensationele activiteiten. Parachutespringen, bungeejum-

pen, duiken… Ik wilde het allemaal meemaken en heb 

het ook allemaal gedaan. Over mogelijke gevaren brak ik 

me zelden het hoofd. Ik deed het gewoon. 

Dat betekent niet dat ik nooit de bibbers had. Grappig 

genoeg kreeg ik die nooit in de woeste natuur, maar wel in 

een attractiepark in Zuid-Frankrijk. Tijdens een vakantie 

kocht ik daar met Diede en Annelie, een vriendin van Diede, 

een Extreme Pass, goed voor vijf attracties met vijf adrena-

linesterren. Na mijn gebruikelijke plagerijen (‘Zijn jullie al 

bang?’) bleek een van de attracties ook naar mijn maat-

staven een tikkeltje te wild. De meiden hadden extreem 

veel lol toen we van zestig meter hoogte naar beneden 

zwiepten in ons gezamenlijke veiligheidscorset, en er van 

mijn branie niets over was. ‘Je gilde als een keukenmeid’, zei 

Diede toen we weer vaste grond onder de voeten hadden, 

en daar heeft ze me nog vaak aan herinnerd. 

ZOENEN  
IN DE DISCO

Mijn eerste ferme stappen in het uitgaansleven zette ik 

niet in Utrecht, maar in het nabijgelegen dorp Bunnik. 

Op de fiets togen de Boniboys naar de disco Brothers, die 

avonden voor jongeren organiseerde. Onze eerste stop 

was een slijterij in de buurt van het Boni, beheerd door 

een verkoper die minderjarigen goedgezind was: ‘Als jullie 

leeftijden opgeteld maar boven de achttien uitkomen, 

vind ik alles best.’ De man mocht zich op het Boni in een 

grenzeloze populariteit verheugen. 

Lichtelijk beneveld waagden we ons op de Bunnikse 

dansvloer en probeerden daar met veel bravoure indruk 

te maken op meiden die al even nat achter de oren waren. 

Tot onze onuitsprekelijke opwinding hadden we er nog 

succes mee ook. Voor het eerst lukte het ons om met 

vrouwelijk schoon te zoenen, een wapenfeit waarover we 

nog weken napraatten. 

In Utrecht waren onze uitgaansmogelijkheden beperkt 

tot een enkel café waar je als zestienjarige een pilsje kon 

krijgen. Voor de stoerdere tenten, zoals Monza en de Beurs, 

moest je achttien zijn en een identiteitsbewijs kunnen 

laten zien. Natuurlijk probeerden we er, na ons op ons 

bankje een halve liter moed te hebben ingedronken, binnen 

te komen, in de hoop dat de portiers ons niet zouden 

controleren. Soms zwaaiden we stoer met een bonuskaart, 

en een paar jongens hadden op de computer een iden-

titeitsbewijs in elkaar geknutseld waaruit moest blijken 

dat ze een jaar of twintig waren. 

Soms lukte het een aantal van ons binnen te komen, 

en alleen al die overwinning zorgde voor een meer dan 

geslaagde avond. Yassine had de gewoonte bij het weggaan 

de portiers een fooi te geven, wat hielp om een volgende 

keer met een grotere groep binnen te komen. Op de boven-

verdieping van de Beurs was een hoek waar alles wat Boni 

was zich verzamelde. Daar zouden we in de loop der jaren 

heel wat tijd doorbrengen. 
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Profiterend van het soepele regime van onze ouders legden 

we op weg naar huis meestal nog even aan bij een kebab-

tentje dat de hele nacht open was. Eigenaar Cerko was 

door de wol geverfd en keek er niet van op als er om een 

uur of twee tien baldadige scholieren kwamen binnen-

vallen. ‘Kebab, jongens?’

DE BEESD  
UITGEHANGEN

Een even meesterlijk als vermetel plan was het, het 

project waarmee Geert, Guido en ik onze puberale hori-

zon in één klap met kilometers wilden verbreden. We 

hadden gehoord dat zich in het Gelderse plaatsje Beesd 

een gigantische club bevond, een van de meest flitsende 

dancings van heel Nederland. Waarom die disco’s altijd 

op het platteland zaten begrepen we niet, maar wel dat 

het hoog tijd was de Beesd te gaan uithangen. We waren 

tenslotte al zestien. 

Ik vertelde mijn ouders dat ik die avond bij Guido zou 

slapen. Die liet thuis op zijn beurt weten dat hij bij Geert 

zou overnachten, en Geert meldde terloops dat hij bij mij 

sliep. Dat was inmiddels zo gewoon dat niemand er vragen 

over stelde. We hadden de treinverbinding bestudeerd, 

via vrienden een tentje geregeld en op Google Earth een 

plek gelokaliseerd waar we dat zouden opzetten: op een 

grasveldje bij de snelweg, pal naast een tankstation dat 

over een wc beschikte en warme dranken serveerde. Dat 

laatste leek ons in december niet onbelangrijk. 

Onze aanpak werkte gesmeerd, tot we voor de deur 

van de club stonden. Plotseling werd ik bevangen door 

twijfel. Konden we dit eigenlijk wel maken? Zou het alle-

maal wel goed gaan? Zou er niet iets gebeuren als we in 

het holst van de nacht van de disco terugliepen naar ons 

tentje? Laconiek wuifden Guido en Geert mijn zorgen 

weg, maar bij mij had de feeststemming plaatsgemaakt 

voor de overtuiging dat ik mijn ouders moest bellen, onze 

zonden moest opbiechten en moest aansturen op een 

snelle evacuatie. 

Een uur later stond mijn vader bij onze tent, verwik-

keld in een enorm gewetensconflict. Geert en Guido wilden 

van geen opgeven weten en lieten hem beloven dat hij hun 

ouders niets zou vertellen. Daar voelde hij zich uiteraard 

verre van senang bij, en gelukkig werd hij al de volgende 

dag uit zijn klemmende dilemma bevrijd. Door Geert nota 

bene, die zo vol was van het avontuur dat hij het een van 

zijn zussen vertelde. Binnen de kortste keren waren alle 

ouders op de hoogte en kregen wij de wind van voren. Pas 

jaren later hoorden we dat zij vooral heel hard hadden 

moeten lachen om onze vindingrijkheid. 

WERK AAN DE  
KOOKWINKEL

Via Geert belandde ik datzelfde jaar in de wereld van de 

haute cuisine. Nou ja, ik kon als afwashulp aan de slag 

bij Dado, een eetwinkel aan de Nachtegaalstraat waar je 

maaltijden kon afhalen en catering kon laten verzorgen. 

Om de week ging ik er op zaterdag van vijf tot tien in de 

spoelkeuken aan de slag, aansluitend aan mijn wekelijkse 

voetbalwedstrijd. Ik zou er vijf jaar blijven, de laatste jaren 

als oproepkracht. 
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Juist in deze levensfase bloeide een bovenmodale interesse 

in me op voor alles wat met eten en koken te maken had. 

Thuis verwierf ik een reputatie vanwege mijn uitgelezen 

appeltaarten en sushi. Met veel plezier zwaaide ik zo nu en 

dan de scepter in de keuken, en via Sinterklaas verzekerde 

ik me van een bescheiden collectie kookattributen. Met 

Geert en Guido wilde ik me in die tijd ook nog weleens culi-

nair uitleven tijdens de uitjes met hun ouders in Zee land 

en op de Friese wateren. Serieuze aangelegenheden waren 

dat, waarbij we niets aan het toeval overlieten. 

Het personeel van Dado bestond grotendeels uit 

meiden van een jaar of twintig. Geen wonder dus dat ik 

onder een briefje van mijn baas, waarin hij er op het prik-

bord bij het personeel op aandrong toch vooral het uniforme 

Dadoshirt te dragen, in zijn handschrift toevoegde: ‘Maar 

wél zonder bh!’ En in de telefoon van een van de meiden 

mijn eigen nummer invulde bij de naam van haar vriend, 

zodat ik haar uit diens naam gezellige sms’jes kon sturen. 

Mijn lolbroekerij leidde een enkele keer tot gemopper, 

maar werd doorgaans opgevat als een welkome aanvulling  

op de toch al goede sfeer. Ik deed mijn werk naar tevreden-

heid en werd geprezen om mijn aandacht voor de zaak en  

de werknemers. Op zaterdag dronken we na gedane arbeid 

altijd gezamenlijk een paar biertjes, en eens in de twee 

maanden dook het voltallige personeel het nachtleven in. 

Onder begeleiding van de oudere Dadojongeren passeerde 

ik moeiteloos de portiers die me op andere dagen onver-

biddelijk wegstuurden, en meer dan eens rolden we diep 

in de nacht over een discovloer van het lachen. 

Dankzij een welverdiende promotie kon ik op zeker 

moment mijn kookkennis achter de toonbank etaleren. De 

winkel liep als een trein, waardoor er permanent behoefte 

was aan deskundige adviezen. Informeerde een dame of 

er veel calorieën in een toetje zaten, dan stelde ik haar 

vakkundig gerust: ‘Dat kunt u echt wel hebben, mevrouw.’ 

Maar zag ik de volksgezondheid in gevaar komen, dan 

schroomde ik niet in te grijpen: ‘Zou u dat nou wel doen, 

mevrouw? Dat is wél een calorieënbom, hoor!’ 

MIJN EERSTE  
RELATIE

In de vierde klas kreeg ik een relatie met Emma, een vrien-

dinnetje dat een klas lager zat dan ik. Goed getimed, want 

mijn beugel was er net uit. Toen Emma zestien werd gaf 

ze een feestje en gingen we aansluitend naar een AB-feest 

bij Kampong. Die avond bleef ik voor het eerst bij haar 

slapen. Haar ouders vonden haar daar eigenlijk nog te jong 

voor, maar als ze al twijfels over mij hadden liet ik die de 

volgende ochtend verdwijnen door met een zelfgebakken 

appeltaart aan het ontbijt te verschijnen. 

Toen ze zeventien werd − het was al uit tussen ons, 

maar we waren goede vrienden − heb ik met hulp van 

Jeroen, die in z’n blote bast de langslopende mensen 

afleidde, het straatnaambord van de Emmalaan van de 

muur gesloopt en haar dat als verjaardagscadeau gegeven. 

DE TOSTI-CREW

Het Boni maakte traditioneel veel werk van acties voor het 

goede doel. Vanaf de vierde klas konden leerlingen daaraan 

meedoen. Dat was aan mij goed besteed. Ik kwam niet uit 
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een milieu van hardcore wereldverbeteraars, maar had 

wel een breed sociaal bewustzijn meegekregen. Steken we 

niet zelf de handen uit de mouwen om een eind te maken 

aan armoede, ongelijkheid en aanverwante droefenis, 

dan verandert er niets, was de les van mijn opvoeding.

Op mijn voorstel stapten de Boniboys in de tosti-

verkoop. Drie dagen lang verkochten we op school in 

de pauzes kakelverse tosti’s, gehuld in T-shirts met het 

pakkende opschrift ‘Tosti-crew’. Verbeter de wereld, koop 

een tosti! 

Ik was vaak de drijvende kracht achter dit soort acti-

viteiten. Als niet iemand het voortouw nam, gebeurde er 

namelijk niets. Toch was het maar goed dat mijn vader 

me er de dag voor de actie aan herinnerde dat ik nog 

zestig broden en een paar kilo kaas en ham nodig had, en 

bovendien een aantal tosti-apparaten. ‘Hoe ga je dat doen?’, 

vroeg hij gevat. Ik meende dat ik op weg naar school wel 

even langs de bakker en de supermarkt kon fietsen, maar 

uit die droom werd ik hardhandig gewekt. Nog diezelfde 

middag stond ik met mijn vader in de groothandel, en  

’s avonds bij Dado achter de snijmachine om duizend 

plakken kaas en ham te snijden. Onze tosti-actie was 

ondanks de geïmproviseerde voorbereiding een daverend 

succes en is door ons nog tweemaal herhaald. We haalden 

er veel geld voor het goede doel mee op. 

En over het verbeteren van de wereld gesproken: 

samen met Geert deed ik een project voor natuurkunde 

met als thema energiebesparing: de ‘warme-truiendag’. 

Uitgangspunt was dat de verwarming op school één dag 

een paar graden lager zou worden gezet. Met een algemene 

oproep om die dag een extra dikke trui aan te trekken 

behoedden we de schoolbevolking voor bevriezing. In 

samenwerking met een groep studenten van de univer-

siteit verrichtten we allerlei metingen om de besparing 

in kaart te brengen en uit te rekenen hoeveel huizen je 

daarmee zou kunnen verwarmen. Op dit vlak was, werd 

ons duidelijk, een wereld te winnen. We kregen het er 

warm van. 

‘KOMT GOED’

In deze periode werd mijn moeder langdurig ernstig ziek. 

Ze onderging een serie operaties en een stamceltransplan-

tatie; de artsen wisten maar net haar leven te redden. Een 

jaar daarna lag ze meer dan een week buiten bewustzijn 

op de intensive care. 

Ik vond het moeilijk om met de situatie om te gaan. 

Natuurlijk ging ik met mijn vader en Diede bij haar op 

bezoek in het ziekenhuis. En natuurlijk probeerde mijn 

vader er met me over te praten. Maar daar reageerde ik 

niet op. Ik trok me terug in mijn eigen wereld. 

Tegen mijn vrienden had ik niets gezegd. Die hoorden 

het via ouders die bevriend waren met mijn ouders. Ze 

schrokken zich een ongeluk. ‘Gast, wat is dit, gaat het wel?’ 

Ik vond het ongemakkelijk om er iets over te zeggen en 

wimpelde het allemaal een beetje af. ‘Volgens de artsen 

komt het goed. Laten we wat gaan drinken.’ 

Het was de periode waarin ik een relatie met Emma 

had. Ook tegen haar zei ik ‘Ach joh, het gaat goed’, en 

verder maakte ik er een beetje een grapje van. Zij vond 

het heel ongemakkelijk dat ik er niet over wilde praten. 

Ik denk dat dit voor haar misschien wel het begin van het 

einde van onze relatie is geweest. 
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Ik heb altijd moeite gehouden met het bespreken van mijn 

eigen sores. Ik begon uit mezelf nooit over lastige dingen 

die ik meemaakte. Dat had voor mijn naaste omgeving 

natuurlijk iets vreemds. Mensen begrepen niet wat het 

betekende. Temeer daar ik andersom altijd klaarstond 

voor bekenden die het moeilijk hadden, en ik hoe dan 

ook belangstelling had voor het wel en wee van anderen. 

Maar ging het om mij, dan hield ik het bij ‘Komt goed, joh’. 

Nadeel van mijn introverte gedrag was dat zelfs mijn 

beste vrienden een eenzijdige indruk van me hadden. Thijs 

is die vent met de lach op zijn gezicht, die enthousiast 

aan alles meedoet en nooit mekkert, voor wie het leven 

een zorgeloze glijbaan is, en tegen wie door veel mensen 

wat wordt opgekeken. Die gozer redt het allemaal wel. 

Gelukkig herstelde mijn moeder van haar ziekte. Op de 

intensive care keek ze na alle doorstane ellende papa, Diede 

en mij liefdevol aan. Ze probeerde iets te zeggen, maar 

aangezien ze geïntubeerd was kon ze nog niet praten. We 

stelden duizend-en-één vragen om erachter te komen wat 

ze bedoelde, maar dat lukte niet. Tot ik een ingeving kreeg: 

op een stuk papier schreef ik de letters van het alfabet. 

Daarmee kon ze haar boodschap duidelijk maken: ‘Dorst’. 

ADJE KRATJE  
OP TEXEL

De zomervakantie na de vierde klas was een heuglijke: 

voor het eerst ging ik met vrienden en zonder ouders een 

week op vakantie, een mijlpaal. Reisdoel was een camping 

bij De Koog op Texel, en het reisgezelschap bestond uit 

de manschappen van de Tosti-crew: Geert, Guido, Jeroen, 

Sander, Vincent en ik. Een jaar later zouden we het nog 

eens dunnetjes overdoen. Toen waren ook Rafaël en Thierry 

van de partij. 

Ik was zoals vaker de ‘regelnicht’, zoals we dat noem-

den. Ik reserveerde de camping, regelde dat we de De 

Waardtent van mijn ouders konden meenemen en organi-

seerde dat enkele vaders ons brachten en weer ophaalden. 

Texel is een prachtig eiland, maar we hebben er op 

beide vakanties weinig van gezien. Onze horizon werd 

bepaald door de bierkratten die we rond de tent opstapel-

den. Dit was geen reis voor de cultuur- of natuurliefhebber, 

maar een vakantie voor pubers die los wilden gaan. Onze 

excursies beperkten zich tot strandbezoek en het Texelse 

uitgaansleven, waar flirten en grootspraak om voorrang 

vochten. En passant rookte ik op Texel mijn eerste joint. 

Bij de tent speelden we allerlei drankspelletjes en 

waagden we ons voor het eerst aan de moeder van het 

genre: Adje Kratje. Het is een spel met eenvoudige regels: 

wie het eerst een krat bier soldaat heeft gemaakt mag 

zich de winnaar noemen. Om de uitdaging wat groter te 

maken − je zit niet voor niets op het gymnasium − voerden 

we een tijdslimiet in. Wie er langer dan twaalf uur over 

deed was sowieso af. 

Het spel eindigde in een glorieuze overwinning voor 

mij. Ik was dan ook de enige met iets van een tactiek: 

ik sloeg binnen een paar uur zestien flesjes achterover, 

ging vervolgens een paar uur slapen en dronk daarna de 

overige acht. Daar had niemand van terug. 

Verkwikt keerden we terug op het vasteland. Thuis 

waren we karig met informatie over onze belevenissen. Ja, 

het was leuk geweest, en interessant, en supergezellig, en 

alles was prima verlopen, dat kon je aan ons wel overlaten. 
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In ons voordeel sprak dat we de schade hadden weten te 

beperken tot een gat in de tent en een lek opblaasbadje, 

dat we als bierkoeler hadden gebruikt. 

HET COCKTAIL TRIO  
VAN KAMPONG

Dik tien jaar voetbalde ik intussen bij Kampong en mijn 

zaterdagse wedstrijden waren niets minder dan heilig voor 

me. De zaterdagmiddag was gereserveerd voor Kampong, 

daar kwam niets tussen. Ook niet toen ik op een vrijdag 

door mijn enkel ging en amper nog kon lopen. Ik had 

geluk dat de broer van mijn vader, die fysiotherapeut 

is, op bezoek was en mijn enkel kon intapen. Natuurlijk 

hield hij me voor dat het onverstandig was om geen rust 

te nemen, maar daar trok ik me geen bal van aan. Ik wilde 

geen wedstrijd missen. 

Ik speelde nog altijd met Geert en Guido in één team, 

maar niet meer als linksbuiten. Ik was omgeschoold tot 

een moderne, opkomende linksback, gezegend met een 

goed schot en een strakke pass in het linkerbeen. Over-

lopend van dadendrang en aanvalslust bestreek ik de 

hele linkervleugel, aangedreven door een motoriek die 

volgens mijn medespelers nog het meest deed denken aan 

‘een zwemmende beweging van de armen’. Mijn acties 

kenmerkten zich door een zekere onstuimigheid, en als 

ik weer eens met grote passen naar de achterlijn oprukte 

riep een grapjas langs de lijn weleens: ‘Hek open!’ 

Guido speelde in het centrum van de verdediging en 

werd soms wanhopig van mijn aanvalslust. En ook van 

mijn neiging mijn directe tegenstander aan de buitenkant 

te dekken. ‘Kuip, gast, dek aan de binnenkant!’, ik heb het 

wel duizend keer gehoord. Meestal was ik in staat een fout 

te herstellen, en als het toch verkeerd afliep bekende ik 

ruiterlijk schuld: mijn fout, sorry. Op mijn beurt was ik 

trouwens ook niet te beroerd om medespelers luidruchtig 

op fouten te wijzen. En die maakten ze volop. We hadden 

nu eenmaal onze beperkingen. 

Maar gedragen door bevlogenheid en inzet bereik-

ten Guido, Geert en ik in alle leeftijdsklassen het eerste 

team. Onze ambitie bracht ons er op zeker moment toe 

extra te gaan trainen, en groot was ons enthousiasme 

toen de club John Veldman voor een jaartje als trainer 

aanstelde. De oud-speler van PSV, Ajax en het Nederlands 

elftal was een bron van inspiratie, maar het behalen van 

een kampioenschap was ons niet gegeven. Volgens de 

meeste spelers was dat ook te hoog gegrepen. Daar wilde 

ik niets van weten, en verdomd, in de A1 waren we er nog 

dichtbij ook. Tot mijn grenzeloze chagrijn verloren we het 

noodzakelijk geworden beslissingsduel. Na afloop trapte 

ik een reclamebord om en smeet een cornervlag weg. 

Bij Kampong draaide het niet alleen om resultaat. 

Sfeer en gezelligheid stonden er hoog in het vaandel, en 

daar droeg ik graag mijn steentje aan bij. Bijvoorbeeld 

door tijdens een teambespreking een vinger onder de 

neus van een medespeler door te halen met de vraag: ‘Is 

het mijn pik of mijn kont?’ Onderbroekenlol, daar was ik 

ook op Kampong gek op. 

Ook de eindejaarstoernooien en voetbalkampen ston-

den in het teken van de lol, zeker toen de meeste spelers 

eenmaal ervaring met alcohol hadden opgedaan. Tijdens 

een van die kampen was een van onze spelers zo ver heen 

dat hij in een diepe roes was geraakt. We hebben hem  
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’s nachts in een kliko gestopt en aan de weg gezet. Dankzij 

onze van alcohol doordrenkte grappenmakerij voorzag 

de coach Geert, Guido en mij van de pakkende bijnaam 

‘het Cocktail Trio’. 

Vanwege mijn sterke fysiek mocht ik in mijn A1-tijd af 

en toe op zondag met het tweede seniorenteam meespelen. 

Na onze officiële overstap naar de senioren kwam ik in het 

derde terecht en maakte mijn ambitie geleidelijk plaats voor 

de wens in een vriendenteam te gaan spelen; het zesde 

of zo. De overgang naar de senioren ging volgens traditie 

gepaard met een playbackshow waarin de spelers zichzelf 

voor schut zetten. Uitgedost in hoelarokjes, pruiken en 

nepborsten hielden we die traditie vol overtuiging hoog. 

Als senior werd je ook geacht wedstrijden van jeugd-

teams te fluiten. Ik vond die betrokkenheid bij de club leuk. 

Vanaf mijn vijftiende assisteerde ik al bij de organisatie 

van toernooitjes voor de allerkleinsten, en nu mocht ik 

als scheidsrechter het verkeer regelen op het veld. Ook bij 

wedstrijden van de meidenteams trouwens, en dat was 

een bizarre ervaring. Als er al eens een overtreding werd 

gemaakt hadden de meiden al sorry gezegd voor ik kon 

fluiten. Schoten ze de bal uit, dan renden ze erachteraan 

om ’m aan de tegenstander te kunnen geven. Die meiden 

hadden helemaal geen scheidsrechter nodig. 

NAAR HET  
EINDEXAMEN

In de zesde klas stond ik op scherp. Het examen kwam 

eraan en het was tijd de puntjes op de i te zetten. Niet 

dat ik bang was om te zakken, maar het was mijn eer te 

na om met een onvoldoende op mijn eindlijst van school 

te komen. 

Eigenlijk was Latijn mijn enige zwakke punt. Aan het 

begin van het jaar moest ik een herkansing voor een toets 

doen om nipt aan een voldoende te komen. Verbetering 

was geboden, en die kwam er ook. Mijn volgende cijfers 

waren goed en op mijn eindlijst had ik een vette voldoende. 

Het afscheid van school werd ingeluid met de Italië-

reis die de Latijn-klas traditioneel in februari van het 

eindexamenjaar maakte. Na afloop waren er weinig lessen 

meer en stond alles in het teken van het examen. De 

reis, naar Rome en Pompeï, had een serieus en educatief 

karakter. Twee avonden zaten we met de docenten bij 

elkaar om ons voor te bereiden en het programma af te 

stemmen op voorkeuren van de leerlingen. 

Lerares Amanda zag de bui al hangen: de rebellenclub 

zou vast ’s nachts Rome onveilig gaan maken en de helft 

van de tijd in de lorum zijn. Groot was haar verrassing 

toen we ingelezen en al aan het vertrek verschenen, de 

verplichte literatuur in de tas. Tijdens de reis deden we 

gemotiveerd mee aan het programma. En het moet gezegd: 

het was hartstikke interessant. 

Uitspattingen bleven beperkt tot een bezoek aan 

een homobar, en dat was nog per ongeluk ook. Op zoek 

naar een leuk cafeetje stapten we de laatste dag een tent 

binnen waar zich de complete leer-scene van Italië bleek 

op te houden. We werden verwelkomd met een gastvrij 

‘Neuken?’ We sloegen het aanbod beleefd af, maar daar-

mee waren de ongewenste intimiteiten niet achter de 

rug. Zelfs de vrouwen in ons gezelschap voelden zich 

geïntimideerd door de toespelingen van de nichten. Rare 

jongens, die Romeinen. 
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Geconcentreerd bereidde ik me voor op het examen. In het 

voorafgaande jaar sloeg ik nog weleens een half school-

dagje over. Dan schreven mijn ouders een briefje dat ik 

ziek was of naar de tandarts moest, erop vertrouwend 

dat ik zelf goed kon beoordelen wat ik wel en niet kon 

missen. Nu was ik volledig gefocust op mijn schoolwerk 

en zat ik tot ’s avonds laat te leren. Iedere avond zette 

een van mijn ouders een bak fruit voor me neer als zij 

gingen slapen. Die schrokte ik als een hongerige hond 

leeg, om daarna nog een uurtje te studeren. Dat examen 

ging lukken, zoveel was zeker. 

VERLIEFD  
OP EEN DAME

Viviënne was een van de mooiste meisjes van de klas. Ik 

vond haar niet alleen knap, maar ook razend interessant. 

‘Dame’, noemde ik haar, en gaandeweg het eindexamen-

jaar werd ik smoorverliefd op haar. Dat zij mij ook leuk 

vond merkte ik toen ik haar een paar maal rustig sprak. 

Na wat inleidend gezoen, veel sms-verkeer en een 

door mij verstrekte doos bonbons in de vorm van hartjes 

voor Valentijnsdag, kregen we verkering. Om het te vieren 

bakte ik een appeltaart voor haar. Glutenvrij, want Viviënne 

leed aan coeliakie oftewel glutenintolerantie. Als ze bij 

ons thuis kwam zorgde ik dat er glutenvrije broodjes of 

koekjes in huis waren. Ik vond het fijn om wat voor haar 

te zorgen, haar met dit soort dingetjes te verwennen en 

te zien dat ze daar blij van werd. 

Het was voor ons beiden de eerste serieuze relatie. 

Daar hoorden natuurlijk de nodige formaliteiten bij, zoals 

het voorstellen van de partner aan ouders, zusjes, oma’s 

en wie er verder zoal tot het gezin behoorden. Gelukkig 

kregen we van alle betrokkenen het sein ‘OK’. Door naar 

de volgende ronde. 

Viev woonde in Bunnik en zou pas een jaar later naar 

Utrecht verhuizen. Ontelbare keren fietste ik fluitend heen 

en weer. De avond voor haar verjaardag arriveerde ik tegen 

middernacht in Bunnik met een zelfgeknutseld boekje vol 

activiteitencoupons waaruit ze een keus mocht maken, 

en vier zelfgebakken taartjes in de vorm van een klaver-

tjevier. Glutenvrij, uiteraard. 

Ja, ik was dol op Viev. Op vakantie met mijn ouders 

in Griekenland stak ik op mijn slippers een bergkam over 

omdat ik had gehoord dat op een strandje aan de andere 

kant bijzondere schelpen te vinden waren. Die wilde ik 

voor haar meenemen. Wat van een afstandje een leuke 

wandeling leek, bleek in werkelijkheid een lange tocht 

over moeilijk begaanbare paadjes. Pas in de avond was 

ik terug bij mijn inmiddels ongeruste ouders. Gelukkig 

mét schelpen. 

OH OH OH CHERSO

Zodra het examen achter de rug was zat de harde kern 

van de Boniboys in het vliegtuig naar Kreta. Met een man 

of acht waren we, dezelfde club die een jaar eerder op 

Texel de cursus bierkratten stapelen voor gevorderden had 

gevolgd. Of we geslaagd waren wisten we nog niet, maar 

er was niemand die daaraan twijfelde. Onze bestemming 

was de populaire vakantieplaats Chersonisos, bekend van 

de latere tv-serie Oh oh Cherso. Die werd op dat moment 



8382

overspoeld door een tsunami van Nederlandse jongeren 

die het eind van het schoolbestaan wilden vieren met zon, 

zee en strand. En met stevig de beest uithangen. 

En dat is precies wat we die week hebben gedaan. 

Voortbordurend op de op Texel opgedane ervaring betrok-

ken we een door mij gehuurd appartement, waarvan één 

ruimte direct tot drinkhol werd gebombardeerd. Het was ons 

hoofdkwartier van waaruit we het nachtleven in trokken. 

In de voormiddag werd er gewoonlijk wel iemand wakker, 

die dan met een boodschappenkarretje naar de supermarkt 

sjokte voor een broodje en veel alcohol. Onder het genot van 

een drankje werd naderhand de voorgaande avond geëva-

lueerd: wie heeft er gezoend, wie is er van de trap gevallen, 

wie heeft eigenlijk het laatste drankspelletje gewonnen? 

Zo nu en dan onderbraken we dit enerverende bestaan 

met een excursie. Ik kon niet de hele dag in bed liggen 

en in het drinkhol en de tuin rondhangen, ik wilde altijd 

ook wat ondernemen. Daar kreeg ik niet bij iedereen de 

handen voor op elkaar. Maar, kom op, zei ik dan, je leeft 

maar één keer, en daar moet je het maximale uithalen. 

Op een avond had ik samen met Jeroen, een fles wodka 

en een fles cola een rendez-vous met twee chicks op het 

strand, dat uitliep op geflikflooi. Dat was schrikken. Wat 

deed ik nou? Ik had toch een rela met Viviënne? Viev was 

nota bene ook in Cherso, aan de andere kant van het stadje, 

met een groepje vrouwelijke klasgenoten. Ik voelde me 

meteen verschrikkelijk schuldig. 

Het werd nog erger toen ik de volgende dag even met 

Viev aan het water zat en een passerend meisje zei: ‘Hé, 

ben jij Thijs van Tessa?’ Zo heette het meisje van de vorige 

avond dus: Tessa. Iedereen die weleens een relatie heeft 

gehad kan zich voorstellen hoe Viev de opmerking opvatte. 

Ik ontkende bij hoog en bij laag dat ik met Tessa had gerot-

zooid, een verhaal dat mijn vrienden later loyaal onder-

steunden. Niettemin voelde ik me geroepen een armbandje 

voor haar te kopen en daar de niet mis te verstane tekst 

‘Je t’aime, mi amor’ in te laten graveren. En haar mee te 

nemen naar het strand voor een uurtje samen parasailen. 

Bij vertrek bleek dat het appartement enige gebruiks-

schade had opgelopen. Glazen kapot, schilderijen van 

de muur, matrassen doorweekt, rollen wc-papier die als 

slingers van het balkon hingen, dat werk. Tot onze verba-

zing werd het ongerief door de manager berekend op een 

luttele honderdvijftig euro. Hadden we voor minder dan 

twee tientjes de man de tent afgebroken. Dat was nog 

eens een voordelige vakantie. 

MOEIZAME  
STUDIEKEUZE

Hoe nu verder? Ik twijfelde over de studie die ik wilde gaan 

doen. Geneeskunde misschien? Mensen genezen sprak me 

wel aan, maar andere studies eigenlijk ook wel. Ik vond 

keuzes maken altijd al lastig. Als jochie kon ik eindeloos 

twijfelen over het kiezen van een toetje, en ook na het 

doorhakken van de knoop nog lang blijven twijfelen of 

ik wel de juiste keuze had gemaakt. 

Samen met Guido koos ik ten slotte voor natuur-

wetenschap en innovatiemanagement, een betrekkelijk 

nieuwe, brede studie. Geert twijfelde ook lang. Hij koos 

uiteindelijk voor aardwetenschappen. Jij hebt vast naar 

de alfabetische lijst van studierichtingen gekeken en de 

bovenste gekozen, zei ik. 



8584

De gekozen studie beviel me niet. Ik vond de stof vaag en 

gespeend van diepgang, en na drie maanden besloot ik te 

stoppen, al voelde het niet prettig om terug te komen op 

een genomen besluit. En bovendien: wat nu? 

Een beroepskeuzetekst bracht uitkomst. Die wees 

duidelijk in de richting van geneeskunde, en daarmee 

was het pleit beslecht. Nadeel van die keus was wel dat 

ik moest afwachten of ik zou worden ingeloot. Daar was 

geen ontkomen aan, tenzij je gemiddeld een acht of hoger 

had voor je eindexamen. Daar kwam ik net niet aan; mijn 

gemiddelde werd gedrukt door cijfers voor twee vakken 

die ik al in de vierde en vijfde klas had afgerond. Wist ik 

veel dat die zo’n invloed zouden hebben. 

Voor dit probleem vonden we een even elegante als 

ongebruikelijke oplossing. Op een particuliere school kon 

ik een aantal toetsen en opdrachten voor de twee vakken 

overdoen en zo mijn gemiddelde ophalen tot boven de 

acht. Het was een kunstgreep uit de schemerzone tussen 

legaal en illegaal, maar de resultaten werden geaccepteerd. 

En daarmee werd ik het jaar erop direct toegelaten tot de 

studie geneeskunde in Utrecht. 

Intussen was me duidelijk geworden dat er wel dege-

lijk iets was dat ik heel graag wilde: een tijdje naar het 

buitenland, misschien wel in combinatie met vrijwilligers-

werk. Ik verdiepte me bij gespecialiseerde organisaties in 

de mogelijkheden, en die bleken er volop te zijn. Ditmaal 

kostte het me niet veel moeite de knoop door te hakken: 

met volle overtuiging koos ik ervoor het volgende voorjaar 

drie maanden vrijwilligerswerk te gaan doen in Ghana. 

FRAMBOZEN  
IN REYKJAVIK 

Van mijn lieve oma Marianne kreeg ik een bijzonder eind-

examencadeau: ze bood me een reis naar IJsland aan. 

Daar ging ze vaker heen, met een groep leeftijdgenoten. 

Ditmaal zou dus een achttienjarige deel uitmaken van de 

seniorenclub. Op het laatste moment besloot de reisleider 

zijn twee zoons mee te nemen, waardoor er al wat meer 

sprake was van een gemengd gezelschap. Aardige kerels, 

met wie ik heel wat heb afgeouwehoerd in de traditionele 

hot pot, zo’n houten tobbe die iedere zichzelf respecte-

rende IJslander op zijn erf heeft staan; het hete water 

komt rechtstreeks uit de natuurlijke geisers. 

In een bedaard tempo bekeken we het land en zijn 

natuurlijke wonderen, en dat was de moeite meer dan 

waard. Het kwam goed uit dat ik van oma een warme jas, 

schoenen en ijzers voor onder die schoenen had gekregen 

om de elementen te trotseren, want het was december 

en regelmatig stervenskoud. 

Als dank voor het aangenaam verpozen heb ik de 

groep vergast op pianospel en mijn favoriete toetje, een 

bewerkelijke creatie waar ik reuze trots op was. Het 

bestond uit lagen chocola, slagroom en frambozen. Dat 

laatste was nog wel een dingetje. Verse frambozen bleken 

in IJsland nog schaarser dan een ijsberg in de Sahara, en 

het kostte een heuse expeditie en een bom euro’s om 

twintig van die dingen te bemachtigen. 
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VOOR DE  
RECHTER

Ik had van weinig dingen zo’n grondige afkeer als van 

onrechtvaardigheid. Daarom stond ik op mijn achter-

ste benen toen ik na een avondje stappen met Geert en 

Guido werd bekeurd wegens urineren in de Oude Gracht. 

Mijn kornuiten hadden de bierblaas openlijk in de gracht 

geleegd, maar mij trof ditmaal geen blaam. Maar daar 

wilden de agenten die ons op de bon slingerden niets van 

weten: ‘We hebben het zelf gezien, meneertje, u bent een 

wildplasser.’ Pislink was ik. 

Ik weigerde de boete die ik kreeg thuisgestuurd te 

betalen en trok me ook van de aanmaningen die volgden 

niets aan. Zo belandde ik een paar maanden later voor 

de rechter, in gezelschap van mijn vader en Guido, die 

mee was om me vrij te pleiten. De avond ervoor had ik 

me door een buurman, die rechter was, laten informeren 

over de gang van zaken in de rechtbank. 

De zitting begon met het wegsturen van Guido, die als 

getuige niet aanwezig mocht zijn bij de ondervraging die 

mij ten deel viel. Hij werd naar een zijkamertje verbannen 

en weer teruggeroepen nadat ik de beschuldiging in alle 

toonaarden had weersproken. Vol vuur bevestigde Guido 

mijn lezing, onderstrepend hoe schrijnend onrechtvaardig 

het was dat ik was geverbaliseerd. De officier van justitie 

zag de lol van de situatie wel in en onderkende dat er geen 

onomstotelijk bewijs van wildplassen was geleverd. Ze 

stelde voor de aanklacht te seponeren. De rechter vroeg 

me wat ik daarvan vond. 

‘Het recht heeft gezegevierd, edelachtbare’, procla-

meerde ik gedragen. Maar dat was te vroeg gejuicht. ‘Ik 

heb nog helemaal geen uitspraak gedaan, meneer Kuiper!’, 

merkte de rechter lachend op. Waarna ze meedeelde dat 

de aanklacht was ingetrokken. 

Terwijl we opgelucht de rechtszaal verlieten zei ik, voor 

iedereen hoorbaar: ‘Weet je, pap, ik heb het wél gedaan, 

hoor.’ Mijn vader wist dat het niet zo was, verbleekte deson-

danks, schudde zijn hoofd en trok me snel de zaal uit.

WERKEN  
BIJ HET HDI

Voorafgaand aan mijn reis naar Ghana werkte ik een paar 

maanden op het secretariaat van het Helen Dowling Insti-

tuut (HDI), dat psychologische zorg biedt aan mensen 

met kanker en hun naasten. Mijn vader was er directeur. 

Ik werkte er al wat langer één dag in de week en zou dat 

later ook nog een tijdje doen, maar ging nu meer uren 

maken in verband met mijn reis naar Ghana. 

Het instituut was vertrouwd terrein voor me. Als kind 

kwam ik er al vaak. Het was toen gevestigd in een pand vlak 

bij ons huis, en ik viel er om de haverklap binnen op mijn 

fietsje of mijn rolschaatsen, al dan niet met vriendjes, en 

later ook met Diede: ‘Is mijn vader er?’ Die was er altijd, en 

hij had ook altijd tijd voor me. Een feestje voor ons waren 

de nieuwjaarsborrels op het instituut. Dan renden we door 

het gebouw, speelden verstoppertje met andere kinderen 

en reden in de spreekkamers rond op de bureaustoelen 

met wieltjes. Later mocht ik weleens met vrienden van 

Kampong een feestje geven in de vergaderzaal, en nog weer 

later assisteerde ik op de grootse gala’s van het instituut. 

Het HDI was een mooie organisatie, waar een goede sfeer 
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heerste en veel nuttigs te doen viel. Ik stond er cliënten 

telefonisch te woord, maar werkte ook het elektronisch 

patiëntendossier bij, maakte handleidingen voor dat 

dossier, schreef een Wikipediapagina over het HDI en 

deed nog wat van dit soort dingetjes. Tussen de bedrijven 

door verfde ik links en rechts een kamer. 

Bijzonder was de band die ik in die periode kreeg 

met een jochie van een jaar of tien dat kanker had en 

volstrekt onhandelbaar was. Zijn ouders wisten zich geen 

raad met hem en hij was met geen stok de kamer van de 

therapeut in te krijgen. Alleen naar mij wilde hij luiste-

ren. Ik liet hem tekenen, speelde verstoppertje met hem 

en drukte eindeloos met hem op de bel bij de voordeur, 

tot ergernis van de medewerkers. Gevolg was wel dat hij 

tot rust kwam en ik hem met een laatste high five bij de 

therapeut kon afleveren. 

Het secretariaat bood een prachtig podium voor het 

uithalen van allerlei ongein en practical jokes. Ik hing 

ondersteboven aan mijn bureau als mijn buurvrouw tele-

fonisch in gesprek was met een cliënt, en benaderde vanaf 

een door mij aangemaakt vals e-mailadres een vrouwe-

lijke therapeut uit naam van een van haar mannelijke 

cliënten met het voorstel een kop koffie te gaan drinken. 

Daarmee bracht ik haar flink in verlegenheid. Grenzen 

opzoeken en er soms net overheen gaan, dat hoorde bij 

me. Anderen zeiden dat het aan mijn charme lag dat ik 

ermee wegkwam. ‘Het is dat jij het bent, Thijs.’ 

Zo nu en dan kreeg ik trouwens een koekje van eigen 

deeg. Zo werd ik vlak voor vertrek naar Ghana gebeld 

door de luchtvaartmaatschappij met de mededeling dat 

mijn vlucht overboekt was en ik niet meekon. Ik raakte 

even in paniek, werd verschrikkelijk boos en probeerde 

direct een nieuw ticket te regelen. Lachend kwam mijn 

vader binnen om te vertellen dat het telefoontje het werk 

was van een aantal samenzwerende medewerkers. ‘Nee 

pap, ik werd echt gebeld door Schiphol!’, bracht ik er nog 

tegen in. Het duurde even voor tot me doordrong dat de 

collega’s me dit hadden geflikt. Ze hebben me flink laten 

zweten. Boontje kwam om zijn loontje. 

OBRUNI  
IN GHANA

En toen zat ik ineens in de spreekwoordelijke middle of 

nowhere. In een klein Ghanees dorp genaamd Darmang, 

waar kippen en geiten de huizen in- en uitliepen, de geur 

van brandend hout zwaar in de lucht hing en het modern-

ste speelgoed bestond uit een wieltje met een stok. Hier 

zou ik dik twee maanden gaan lesgeven op een schooltje, 

inwonend bij een gastgezin. 

Dat gezin bestond uit de vriendelijke ‘momma’ des 

huizes, haar moeder, oma en een stuk of tien kinderen. 

Hun woning beschikte een paar uur per dag over elektri-

citeit en er stond zelfs een tv. Ik had er een goede kamer 

en kreeg driemaal per dag een overvloedige maaltijd voor-

geschoteld. Er logeerden nog een paar andere vrijwilligers 

uit Europa, en daar was ik blij mee. Het was, ondanks alle 

vriendelijkheid, de eerste weken behoorlijk wennen aan 

mijn nieuwe omgeving, en er waren momenten dat ik me 

ontheemd voelde. Dat hoorde er natuurlijk bij, en ik nam 

alle ongemakken voor wat ze waren, maar twee maanden 

in een dorpje waar behalve een potje voetballen niets te 

doen was vond ik een eenzaam vooruitzicht. 
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Ik had er op dat moment al twee weken opzitten in de 

hoofdstad Accra. Daar volgde ik een oriëntatieprogramma 

van de organisatie die mijn avontuur had geregeld: een 

stuk of wat excursies, een kennismaking met de lokale 

cultuur en keuken, een introductie op de lokale taal en zelfs 

een paar drum- en danslessen. Een van de eerste woorden 

die ik leerde was ‘obruni’. Daarmee werden buitenlanders 

aangeduid, in het bijzonder blanke buitenlanders. 

De introductie was geen overbodige luxe. Overal waar 

ik keek ontwaarde ik chaos. Markten die uit hun voegen 

barstten van de wieldoppen, tweedehands flessen en 

rotte vis, wegen die op z’n best geen markering hadden, 

bussen die vijf uur te laat vertrokken en van elastiekjes 

aan elkaar hingen, en taxichauffeurs die bezweringsfor-

mules prevelden waarvoor je bij ons je vergunning zou 

kwijtraken: ‘Seatbelts? God will care for us!’ 

De Ghanezen waren opvallend aardig en vrolijk, en 

als blonde obruni had ik overal bekijks. Ik liep de hele 

dag high fives te geven en voerde aan de lopende band 

gesprekjes over ieder onderwerp dat je maar kunt beden-

ken. Alleen de door een zware wietlucht omringde rasta’s 

hielden het kort: ‘Yehhh mennn, life’s goooddd, I like uuu 

mi frend.’ Iedereen vroeg mijn telefoonnummer, en het 

drong snel tot me door dat het niet verstandig was dat 

te geven. Binnen de kortste keren werd ik om drie uur ’s 

nachts uit bed gebeld door, ja, door wie eigenlijk? ‘Hello 

friend! I just felt like saying hello!’ 

Mijn lerarenbestaan kende een paar onvoorziene 

aanloopproblemen. De eerste weken van mijn verblijf 

bleek de school vakantie te hebben, en daarna werden de in 

keurige uniformpjes geklede leerlingen eerst aan de grote 

schoonmaak en het wieden van onkruid gezet. Eenmaal 

in de klas bleek het gezelschap moeilijk stil te krijgen. 

Anders dan de kids gewend waren gebruikte ik geen stok 

om ze tot zwijgen te brengen. Gaandeweg wenden we aan 

elkaar, maar tegelijk werd duidelijk dat mijn werk minder 

intensief was dan gedacht. 

In mijn gedachten rijpte een plannetje dat me zinvol 

bezig zou houden en tegelijk het onderwijs in Darmang ten 

goede zou komen: het bouwen van twee klaslokalen voor 

de peuterschool, waar nu tientallen hummels hutjemutje 

op een paar vierkante meter zaten. Onderwijs is voor 

jonge Ghanezen de enige mogelijkheid om te ontsnappen 

aan een toekomst als straatverkoper, en dus zijn goede 

voorzieningen van levensbelang. Ik zette een fondswer-

vingscampagne op onder mijn landgenoten, en het eerste 

resultaat daarvan was al een week later zichtbaar in de 

vorm van een fundering en een dak op poten. Bij mijn 

vertrek uit Ghana waren de werkzaamheden nog in volle 

gang. Ik droeg het resterende geld over aan een andere 

vrijwilliger in Darmang, die op de afronding zou toezien. 

Een tweede project dat ik aanpakte was het opknap-

pen van een afgedankte taxi die ik in een hoek van het 

dorp ontdekte. Aan de gebarsten voorruit, kapotte spiegels, 

verroeste koppeling en nog wat andere mankementen 

kon ik ter plaatse weinig doen, maar het lukte me om 

het vehikel aan de praat te krijgen. De uitdrukking ‘Taxi 

Thijs’ had ineens een nieuwe betekenis gekregen. Het 

dak voor de klaslokalen haalde ik met mijn eigen taxi 

op. Onderweg werd ik aangehouden door twee agenten, 

die ik bij wijze van rijbewijs mijn AH-bonuskaart liet zien 

en die zo moesten lachen bij de aanblik van een obruni 

achter het stuur van de rammelkar dat ze me een fijne 

dag toewensten. 
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Tussen de werkzaamheden door zag ik veel van het land. 

Ik greep iedere gelegenheid aan om op avontuur te gaan, 

ik wilde alles uit mijn drie maanden verblijf halen. Samen 

met andere vrijwilligers die wel voor een tripje te porren 

waren bereisde ik grote delen van het land. We bezochten 

Cape Coast, met een van de beruchte forten van waaruit 

de Europese mogendheden slaven naar hun koloniën in 

de Nieuwe Wereld overbrachten. We maakten safari’s in 

nationale parken, waar ik schitterende watervallen en 

apen, olifanten, waterbokken en antilopen zag. In het dorp 

Paga, op de grens met Burkina Faso, lag ik languit op de rug 

van een slome krokodil die net een paar kippen op had. 

We brachten ook een paar dagen door in buurland Togo. 

De mooiste ervaring? Samen met drie andere vrijwil-

ligers huurde ik twee scooters waarmee we met honderd 

kilometer per uur over een weg met gigantische kuilen door 

de jungle scheurden. Twee mannelijke obruni’s in korte 

broek, op teenslippers en zonder helm, met twee obruni- 

meiden achterop, te midden van de tropische natuur van 

Ghana. Fabelachtig. 

AFSCHEID  
VAN VIEV

Bij mijn vertrek naar Ghana vond ik het moeilijk afscheid 

te nemen van mijn geliefde Viviënne. Ik nam een cd 

voor haar op met tien van mijn lievelingsstukken op de 

piano, waaronder nummers uit de film Le Fabuleux Destin 

d’Amélie Poulain die ze erg mooi vond. En ik maakte een 

variant op het bordspel Ticket to Ride dat ze vaak met haar 

moeder speelde. Daarin moesten de spelers treinroutes 

door de VS afleggen. Mijn kloon voerde de spelers per 

NS door Nederland. 

In Ghana was de communicatie met Viev moeizaam. 

In het dorp had mijn telefoon zelden bereik, maar als ik 

een heuvel opklom en daar met mijn gezicht naar het 

noordoosten onder een boom ging staan, kon ik soms met 

haar praten. Zij het met veel ‘Wat zég je?!’ ertussendoor. 

Ik vond het niettemin altijd fijn haar stem te horen, 

en verlangde ernaar haar weer in mijn armen te sluiten. 

Maar terug in Utrecht wachtte me een desillusie. Viev 

was gaandeweg minder verliefd geworden en had me 

ook steeds minder gemist. Twee dagen na thuiskomst 

maakte ze het uit. Ik was stomverbaasd, en kon niet veel 

meer uitbrengen dan: ‘Maar ik heb je zo gemist!’ Helpen 

deed het niet, en ik zag aan Viev dat haar besluit haar ook 

verschrikkelijk pijn deed. Ik verbeet mijn verdriet. 

AAN DE STUDIE

Zodra ik een paar maanden aan mijn studie geneeskunde 

bezig was wist ik: this is it! Niks vaagheid en gebrek aan 

diepgang, zoals bij de studie natuurwetenschap en innova-

tiemanagement, maar concrete, onwijs interessante stof. 

Geneeskunde bleek een intensieve studie, veel intensiever 

dan veel andere studies. Vijf dagen in de week waren er 

hoorcolleges en werkgroepen. 

Voordeel daarvan was dat ik snel veel mensen leerde 

kennen. In de gangen van de uni had ik het snel retedruk 

met high fiven, knuffels uitdelen en babbelen. Ik had van 

meet af aan een goede band met twee medestudenten, 

Bastiaan en Joeky. Beiden waren slim, extravert en gevat, 
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en er ontstond tussen ons een intense vriendschap. Zag 

je de één, dan zag je de anderen ook. Bij geneeskunde 

werden we bekend als ‘de Drie-eenheid’. 

In de maandelijkse tentamenperiodes zaten we met 

een hele groep studenten dagen achtereen te studeren 

in de medische bibliotheek, allemaal in ons eigen hokje. 

Tussendoor childen we wat, en er was niets leukers dan 

even mijn anatomisch verantwoorde blote kont tegen het 

raam van het hokje van een buurvrouw aan te drukken. 

De bibliotheek was tot één uur ’s nachts open, dus aten 

we ’s avonds ook vaak samen, en eens in de week fietste 

ik tussendoor naar Kampong om te trainen. 

Onder de studenten met wie ik een goede band kreeg 

waren twee lieve meiden, Tanneke en Claire. Goed, ze vroe-

gen of ik mijn haar blondeerde, maar dat vergaf ik ze. Ik 

vond het altijd fijn om in de bibliotheek of op de uni even 

met ze te kletsen, even te knuffelen en elkaars kleding te 

becommentariëren. Op hun beurt waren zij altijd blij mij 

te zien: ha, daar is onze blije puppy Thijs weer! Ze hadden 

het gevoel dat ze hun ei bij me kwijt konden en alles met 

me konden bespreken. Ze konden zelfs mijn platvloerse 

grappen aan. Tijdens colleges legde ik graag een hand op 

een van hun welgevormde bovenbenen, of stuurde ik ze 

een gezellig appje: zullen we even samen de wc induiken? 

Ik pakte mijn studie serieus aan. Geen gefuck meer 

met gezagsverhoudingen, zoals op het Boni, maar gewoon 

hard werken. Dat zei ik ook regelmatig tegen Joeky en Basti-

aan: ‘Yo, ik ga nu twee uur opletten, dus koppen houden.’ 

Maar je zit ondertussen wél op Facebook te klooien gast, 

kreeg ik dan te horen. Dat klopte. De aard van het beestje. 

Ik studeerde niet altijd even efficiënt. En ik deed honderd 

dingen naast mijn studie, waardoor ik niet altijd optimaal 

voorbereid in de werkgroepen verscheen. Dat wist ik aardig 

te camoufleren door uitgebreid in te gaan op de dingen 

die ik wél wist. Maar ik stopte al met al veel energie in 

mijn studie, en zat ook na nachtelijke feesten de volgende 

ochtend gedisciplineerd in de collegebanken. Ik kon met 

een paar uurtjes slaap toe. Tenminste, dat dacht ik. 

En, ja, een drijfveer was ook dat ik goede cijfers wilde 

halen. Ik had een kant die wilde uitblinken. Dat bracht 

druk met zich mee. Ik kon zenuwachtig zijn als ik een 

presentatie moest geven. En het zat me nooit helemaal 

lekker als anderen hogere cijfers haalden dan ik, hoe goed 

mijn eigen resultaten ook waren. Daar liep ik natuurlijk 

niet mee te koop. Ik wilde geen nerdje zijn. 

DE BOCKEREYDERS

Een aantal van de voormalige Boniboys bleef net als ik 

in Utrecht studeren. In het najaar van 2010 werden we 

tegelijk lid van de studentenvereniging Veritas: Geert, 

Guido, Rafaël, Thierry, Yassine en ik. Yassine studeerde ook 

geneeskunde, maar zat in een ander jaar dan ik. Ik had me 

degelijk voorbereid op de introductie bij Veritas. Het was 

bekend dat novices allerlei opdrachten kregen, bijvoorbeeld 

voor het vertellen van een mop. Voor de zekerheid had ik 

een flinke verzameling grappen ingestudeerd. 

De Boniboys werden ook de kern van de jaarclub met 

de welluidende naam ‘Bockereyder’. Binnen iedere nieuwe 

lichting Veritasleden worden zulke jaarclubs gevormd. Ze 

bestaan uit tien à zestien mannen of vrouwen van uiteenlo-

pende studierichtingen, die intensief met elkaar optrekken. 

Omdat het idee achter een studentenvereniging is dat je 
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nieuwe mensen leert kennen, hadden we aanvankelijk 

afgesproken ons allemaal bij een andere jaarclub aan te 

sluiten. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon: de 

vriendenclub bleef bij elkaar in jaarclub Bockereyder. Ook 

mijn mede-geneeskundestudenten Bastiaan en Joeky waren 

lid geworden van Veritas − ik had ze tijdens de ontgroening 

leren kennen − en klommen aan boord bij de Bockereyder. 

Ons gezelschap van zestien mannen at iedere dins-

dag samen bij een van de leden thuis. Daarnaast namen 

we deel aan de activiteiten op Veritas en maakten we 

uitstapjes, naar Snowworld bijvoorbeeld, en het carnaval 

in Oeteldonk. En een paar avonden per week doken we 

het uitgaansleven in. Een sociale snelkookpan was het, 

die jaarclub. Waarbij je ons op Veritas soms in rokkostuum 

kon zien, maar we bij andere gelegenheden meer deden 

denken aan een stelletje landlopers. 

Binnen de club kreeg ik de reputatie van plannenma-

ker. Onophoudelijk lanceerde ik ideeën en initiatieven ter 

versterking van de banden en verhoging van de levens-

vreugde. Berucht werd mijn passie om websites met last-

minute-vluchten in de gaten te houden en de rest van de 

club te bekogelen met onweerstaanbare aanbiedingen voor 

een weekendje weg. Milaan voor twee tientjes! Glasgow 

voor een stuiver! We moeten nú boeken! De meeste van 

die spontane, om niet te zeggen impulsieve voorstellen 

bereikten nooit het stadium van uitvoering. 

ALLE REMMEN LOS

Ik stortte me in de eerste studiejaren voluit in het uitgaans-

leven. Met name als ik met de jaarclub op kroegentocht 

was gingen alle remmen los. Dan was het alles vrolijkheid 

wat de klok sloeg en sprong ik vaak letterlijk in het rond. 

Be happy! We werden regelmatig dronken, maar ik kwam 

altijd weer heelhuids thuis. 

Ook als we in een disco belandden ging ik voorop in 

de polonaise. Net als bij het voetballen zat mijn motoriek 

me bij het dansen enigszins in de weg, en werden mijn 

vrienden niet moe me toe te roepen dat ik op een robot 

leek, maar ik genoot er niet minder om. Ik ging ook graag 

naar technofeestjes, en op de iPod die in deze tijd mijn 

onafscheidelijke metgezel was stond veel dance en techno. 

Een heel enkele keer nam ik bij zo’n gelegenheid een 

partypilletje, zoals ik ook heel af en toe een jointje rookte. 

‘Down and out with my dumb friends, ready to misbe-

have. Forget about Monday to Friday, ’cause I’ve been working 

like a slave’, luidde de toepasselijke tekst van Brennan Heart 

in een van mijn lievelingsnummers: Lose My Mind. 

Als het op afrekenen aankwam trad een vast Bockerey-

der-mechanisme in werking: ‘Wie betaalt wát? Thijs betaalt 

wát!’ Ik behoorde tot de weinigen die dankzij allerlei 

bijbaantjes wat te besteden hadden. Op de ‘big spenders’, 

zoals die zeldzame vermogenden werden genoemd, rustte 

de morele verplichting meer te betalen dan anderen. ‘Thijs 

is de bank’, luidde een gevleugelde uitdrukking. 

Ik had daar geen enkele moeite mee. Ik vond het leuk 

om mensen te trakteren en als ik daar iemand happy 

mee kon maken deed ik het meteen. Ik vond het gewoon 

fijn als mensen plezier hadden en zich goed voelden. 

Goed, misschien sloeg ik er wat in door. Ik heb belachelijk 

veel geld uitgegeven aan shotjes en andere drank voor de 

dorstige meute. En niet te vergeten voor chickies die ik 

probeerde te regelen. 
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Op het terrein van het versieren beleefde ik een toptijd. 

Los van de drankjes die ik voor dit doel beschikbaar stelde 

berustte mijn versiertechniek op drie eenvoudige medede-

lingen: ik heb een schooltje gebouwd in Ghana, ik organi-

seer zeilkampen voor kleine kinderen en ik wil kinderarts 

worden. Voor zover ik met mijn vrolijke kop, natuurlijke 

charme, gespierde torso en gulle drankverstrekking nog 

niet voldoende indruk maakte, bezweek menige leuke 

chick onder deze tactiek. 

Binnen de jaarclub organiseerden we een competi-

tie ‘vrouwen versieren’, de Tupperware-competitie. Het 

begrip Tupperware staat traditioneel voor plastic bakjes 

en andere zooi die je kunt hergebruiken, en het leek ons 

een toepasselijke benaming voor onze competitie. Daarin 

kreeg je bonuspunten voor het schaken van dames die 

eerder in handen van een clubgenoot waren gevallen, en 

puntenaftrek voor ‘hergebruik’ van een dame. 

Lang voerde ik het nauwgezet bijgehouden klasse-

ment aan. Onder het motto ‘het doel heiligt de middelen’ 

was ik op zeker moment zelfs met meerdere chicks tegelijk 

aan het daten geslagen, maar dat liep verkeerd af. 

Ik kende ontzettend veel mensen in Utrecht, en in 

het uitgaansleven kwam ik altijd bekenden tegen, met 

wie ik ook altijd een praatje maakte: hoe is het, waar 

ben je mee bezig? Mijn jaarclubgenoten verbaasden zich 

over de omvang en veelzijdigheid van mijn netwerk en 

de energie die ik daarin stak; ze noemden me soms een 

‘sociale machine’. Tsja, een duizendpoot heeft nu eenmaal 

duizend poten. En daar kan hij ook high fives mee geven. 

VOORZITTER VAN  
CAPUT MEDUSAE

Tot mijn blijdschap kon ik in het najaar van 2010 lid worden 

van Caput Medusae, het dispuut voor geneeskundestu-

denten van Veritas, in de wandeling Caput M geheten. 

Het dispuut had vijftig leden en ieder jaar werden twaalf 

nieuwbakken studenten uitgenodigd lid te worden. Daar-

toe werd een aantal kennismakingsborrels georganiseerd 

met de complete verse aanwas, waarna het dispuut twaalf 

gemotiveerde nieuwe leden koos. Ook Joeky en Bastiaan 

traden toe. 

Het leuke van Caput M was dat het een hecht en 

gevarieerd gezelschap was: mannen en vrouwen, en zowel 

prille, onzekere studenten als studenten die op het punt 

van afstuderen stonden. We ontmoetten elkaar tweemaal 

per maand, afwisselend voor een maaltijd en een borrel. 

In die bijeenkomsten stond gezelligheid voorop. 

Daarnaast nodigden we af en toe een spreker uit, 

bezochten we lezingen en geneeskundige congressen, 

gingen we zo nu en dan een dagje op stap en was er een 

jaarlijks Caput-weekend. Natuurlijk waren de contacten ook 

handig als je advies nodig had in verband met je studie of 

vakgebied. In die zin was Caput M een klassieke netwerkclub. 

Het werd nog leuker toen mij en mijn dispuutgenoten 

Harmke en Isabel medio 2012 werd gevraagd het nieuwe 

bestuur te vormen. Dat was de uitkomst van een vaste 

procedure, waarin de aftredende bestuursleden mensen 

polsten die zij op grond van hun inzet geschikt achten 

en daaruit hun opvolgers kozen. Voor een jaar mocht ik 

me praeses van Caput M noemen, terwijl Isabel secretaris 

werd en Harmke de financiële zaken ging behartigen. 
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Ik kon het uitstekend vinden met Isabel en Harmke, en 

enthousiast zetten we meteen allerlei nieuwe activiteiten 

in gang. Ik ontpopte me tot onvermoeibaar gangmaker 

en regelaar. Daarvoor kreeg ik veel waardering, maar ook 

milde kritiek. Ik had de neiging de andere bestuursleden 

het gras voor de voeten weg te maaien, luidde het commen-

taar. Waarom heb je dit niet even met ons besproken?, 

was dan de vraag. Waarom trek je zoveel naar je toe? Dat 

hoeft toch niet? 

Misschien schoot ik vanuit mijn enthousiasme en 

verantwoordelijkheidsgevoel inderdaad wat door. Illustra-

tief was dat ik voor de sinterklaasviering van Caput M een 

gedicht schreef van tien kantjes, dat ik zelf zou voordra-

gen. Het was eigenlijk ongewoon lang en diepzinnig voor 

Caput-begrippen, en ik wilde er ook een sinterklaaspak bij 

aan, wat ook niet gebruikelijk was. Mijn collega’s vonden 

het gedicht fantastisch, maar vroegen waarom ik mijn 

voornemens niet even met ze had besproken. Zo’n avond 

organiseer je toch met z’n drieën? Uiteindelijk heb ik het 

gedicht voorgedragen, zittend op de bar en gekleed in een 

rode cape en dito carnavalsmuts. 

Het werk voor Caput was een kick, maar gaf ook druk. 

Ik vond het bijvoorbeeld erg naar om aspirant-leden die 

niet tot het dispuut werden toegelaten te moeten afzeggen. 

Als voorzitter moest ik ook geregeld speeches houden, 

en hoewel iedereen zei dat ik daarvoor de aangewezen 

persoon was en over de vereiste capaciteiten en het beno-

digde zelfvertrouwen beschikte, voelde dat niet zo. Een 

bijeenkomst met alle nieuwe jaarclubs bij Veritas, waarop 

ik als vrijwilliger namens mijn jaarclub op het podium 

een toespraakje hield, had mijn zelfvertrouwen geen goed 

gedaan. Ik werd getrakteerd op boegeroep en gefluit, en 

hoewel dat een Veritastraditie was leverde het me een 

flinke kras op mijn ziel op. 

Bovendien vond ik de vorige voorzitter van Caput een 

absolute kei in het speechen en beschouwde ik het als een 

opdracht hem te overtreffen. En ook mezelf steeds weer 

te overtreffen. Ook al bezwoeren anderen me dat mijn 

toespraken prima waren, ik begon steeds meer tegen het 

speechen op te zien, uiteindelijk huizenhoog. Eigenlijk 

liep ik mezelf permanent te forceren. Natuurlijk liet ik 

dat niet blijken. Ik wilde niet zwak overkomen. ‘Komt 

allemaal goed’, was mijn devies. 

HUIZE  
SICKESZ

‘Ik heb een passie voor schoonmaken, wc’s schrobben en 

huisfeesten organiseren.’ Dat schreef ik in mijn brief aan 

de bewoners van een studentenhuis in Utrecht Overvecht, 

waar een kamer voor een mannelijke student beschik-

baar was. Per kerende post werd ik uitgenodigd voor een 

kennismaking, samen met veertien andere kandidaten. 

Het geluk lachte me toe: begin 2011 kreeg ik de kamer 

in Huize Sickesz, genoemd naar de lommerrijke straat 

waaraan het grote pand lag, de Mr. Sickeszlaan. 

Achteraf bleken vooral de mannen enthousiast te 

zijn geweest over mijn komst, en sommige vrouwen veel 

minder. Die vonden me een beetje een praatjesmaker. 

Door mijn manier van doen en opvallende kleding was ik 

nogal aanwezig, vertelden ze me later. Intussen hadden we 

elkaar behoorlijk leren kennen en wist ik dat mijn praatjes 

niet meer als hinderlijk, maar eerder als onderhoudend 
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werden beschouwd. En mijn kleurrijke kleding heette nu 

‘een weerspiegeling van je innerlijk’. 

Mijn basis-outfit bestond in mijn studietijd uit een 

gele trui, een wit vest en gele Nikes. Ging ik de deur uit, 

dan vulde ik dat ensemble aan met een felrode jas en een 

geeloranje rugtas. Geel was mijn favoriete kleur. ‘Past goed 

bij die vrolijke blonde kop van je’, lachten de voorheen 

zo kritische dames. 

Het leven in Huize Sickesz beviel me uitstekend. 

De zes andere mannen en zeven vrouwen vormden een 

gevarieerd, onderhoudend en betrokken gezelschap. Met 

al mijn huisgenoten had ik een goede verstandhouding, 

met de één natuurlijk persoonlijker dan met de ander. Bij 

thuiskomst was het altijd leuk om even bij iemand op de 

kamer neer te ploffen, een spelletje te doen of een potje 

te voetballen op het grasveld aan de overkant. 

Zelf had ik mijn kamerdeur altijd op een kier staan. 

Bezoek was altijd welkom, en van die uitnodiging werd 

regelmatig gebruik gemaakt. Mijn niet al te grote kamer 

was functioneel ingericht: alles wat niet strikt noodza-

kelijk was ontbrak. Niettemin kon het er een behoorlijke 

rotzooi zijn, en regelmatig lag mijn garderobe verspreid 

door de kamer − de sporen van een druk bestaan. Een 

televisie had ik niet. TV-kijken vond ik, net als slapen, een 

vorm van tijdverspilling, die ook nog eens de kans op een 

geanimeerd gesprek in de weg stond. 

Liever speelde ik piano. Via een aanbieding had ik in 

Zwolle een elektrische piano op de kop getikt, die ik veel 

gebruikte. Eind middelbare school was mijn passie voor 

muziek weer tot leven gekomen en ik genoot er nu eigen-

lijk meer van dan destijds op de muziekschool. Een paar 

maanden eerder had ik van mijn ouders een gitaar en een 

aantal gitaarlessen cadeau gekregen. Ik kon een beschei-

den mopje tokkelen, maar de piano had mijn voorkeur. 

Regelmatig lagen huisgenoten languit op bed naar me te 

luisteren. Ook leerde ik mijn enthousiaste buurvrouw een 

paar nummers spelen. Improviseren ging me nog altijd 

niet goed af. Mijn repertoire bestond uit ingestudeerde 

nummers, waaronder de soundtracks van films als Amélie, 

Pirates of the Caribbean en Lord of the Rings. 

Huize Sickesz werd deels omringd door een tuin, maar 

de grootste attractie was de immense kelder. Daar werden 

huisfeestjes gehouden, en iedere student zag meteen 

dat dit de ideale ruimte was voor feesten van jaarclubs: 

volkomen uitgewoond en gegarandeerd hufter-proof. De 

in mijn aanmeldingsbrief vermelde feestpassie vond hier 

een gastvrije haven, dat was duidelijk. 

De andere in die brief genoemde passies kwamen 

minder uit de verf. Natuurlijk leverde ik mijn bijdrage aan 

het huishouden, maar meermalen werd ik uitgeroepen 

tot smeerkees van de maand. Bijvoorbeeld toen ik mijn 

afwasteiltje dat hoog op een keukenkast stond aantrof 

met de vaat van een paar weken eerder. Een pan waarin 

een vuurwerk aan schimmelculturen tot wasdom bleek 

te zijn gekomen was rijp voor de vuilnisbak, maar het 

teiltje kon ik nog redden. We hadden alle veertien ons 

eigen teiltje. Het mijne was knalgroen. Er stond in grote 

letters ‘Goofy’ op, mijn huisnaam. 
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ZWARTE PIET  
EN ANDERE TRADITIES

Het huis koesterde zijn tradities, van de gezamenlijke 

avondmaaltijd tot de incidentele huisweekends. Ook de 

feestdagen werden in ere gehouden. Met Kerst hielden we 

een date-diner, waarbij iedere bewoner iemand meenam. 

En Sinterklaas werd gevierd met lootjes en lange gedichten, 

waarmee iedereen stevig op z’n plaats werd gezet. Daar 

leefde ik me flink op uit, met megagedichten waarin de 

nodige botten werden gebroken. 

Een buurman trad ieder jaar op als Sinterklaas, en 

twee andere buurmannen als − dat mocht toen nog − 

Zwarte Piet. Hun schmink neigde al naar roetvegen, maar 

hun kroespruiken waren nog zo fout als maar kon. Er 

werd gestrooid, we zongen liedjes over stoomboten en 

kapoentjes, en de Sint voelde ons streng aan de tand aan 

de hand van zijn aantekeningen in het Grote Boek: ‘Wíe 

heeft dat teiltje met vuile vaat al die tijd laten staan?!’ 

Ik genoot van de gezamenlijke activiteiten, en propa-

geerde ze te pas en te onpas. Kom op, laten we met 

z’n allen een terrasje pakken. Of een balletje trappen. 

Of aan de Mud Masters Run meedoen − lekker met de 

hele kudde over een hindernisbaan en door de blub-

ber rennen. En zullen we in de kelder een SickeszGym 

inrichten? Allemaal twee tientjes in de pot, dan kopen 

we volgende week op Marktplaats fitnesstoestellen. We 

kunnen trouwens ook met het hele huis gaan skiën. Dan 

houden we in de zomer een Sickesz-chill-zeil-BBQ-wake-

board-zwem-en-pak-een-kleurtje-dag bij mijn zeilschool. 

Dat regel ik wel effe. Zie ik daar trouwens een goedkoop 

ticket naar Zweden voorbijkomen? Vet, voor tien euro 

overmorgen naar Stockholm! Dan gaan we terug liften! 

Wie gaat er mee? 

ONGEWENST  
ZWANGER

Menig studentenhuis is een arena voor het uithalen van 

ongein, en ons huis was op die regel geen uitzondering. 

Ik vond het reuze leuk om naakt door het huis of buiten 

door de sneeuw te rennen, zoals ik het soms ook lekker 

aanstootgevend vond om mijn broek naar beneden te 

trekken en de kleine Thijs te laten zien. 

Ik genoot ook van de algemene consternatie als ik 

tijdens het eten onder tafel een rotje liet ontploffen. Of 

er eentje onder de wc-deur door schoof, of tot ontploffing 

bracht in een pan die ik naast een slapende huisgenoot 

had neergezet. De dag daarop zocht ik dan vergeefs naar 

mijn voetbalschoenen. Die lagen in de vriezer, na eerst 

een tijdje onder de kraan te hebben gestaan. Erg onhandig 

als je moet voetballen. 

Een grolletje waarover lang is nagepraat volgde op een 

gezellig avondje bij een huisgenote, die ook haar vriend 

op bezoek had. Toen de twee zich te ruste wilden leggen 

deed ik of ik de kamer verliet, maar in plaats daarvan 

verstopte ik me. Om brullend tevoorschijn te springen 

toen ze begonnen te vrijen. 

Diezelfde buurvrouw was eens zo onvoorzichtig haar 

Facebookpagina open te laten staan. Daar moet je ontzet-

tend mee oppassen. Nu stond er ineens op: ‘Ik ben zo 

gelukkig, want ik ben zwanger!’ De felicitaties stroomden 

binnen. Wat je noemt een ongewenste zwangerschap. 
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HET ZINKENDE SCHIP

Een geheiligde traditie van mijn jaarclub was het orga-

niseren van een jaarlijks eerstejaars-date-diner. Daarbij 

waren alle zestien leden verplicht een date op te vissen 

uit de nieuwe lichting eerstejaars studentes bij Veritas. 

Het diner vond eind september plaats, dus daar had je 

hooguit een paar weken voor. 

Ieder jaar bedachten we een nieuw, origineel thema. 

‘Army vs Barbie’ bijvoorbeeld, en ‘Army vs Meisjes in de 

Jungle’. Wij tooiden ons steevast in iets dat een comman-

do-outfit moest voorstellen, en brachten de feestruimte in 

oerwoudsferen met behulp van klimop uit deze of gene tuin. 

Natuurlijk begonnen de diners altijd wat onwennig, 

aangezien de meeste feestgangers hun date niet kenden 

en sommige eerstejaars om zich heen keken als kippen 

naar het onweer. Maar na een paar glazen was die barri-

ère geslecht. 

In de wetenschap dat de term ‘diner’ een façade was 

voor een bacchanaal waarop voor zeventig euro friet werd 

gehaald, was de animo van familie en vrienden om het 

gebeuren onderdak te verlenen beperkt. Des te mooier 

was het dat onder Huize Sickesz een bomvrije kelder 

schuilging. Daar hebben de Bockereyders meermalen uit 

volle borst gedineerd. Met als gevolg dat ook onder mijn 

huisgenoten de animo tot het nulpunt daalde. Ze waren 

de chaos zat. En gelijk hadden ze. 

Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik wakker werd 

gemaakt door een huisgenoot, in wiens bed ik juist met 

volle overgave een barbie had getemd. Allemaal leuk en 

aardig, maar nu was het diep in de nacht en wilde hij zelf 

naar bed. Mijn eigen kamer was die avond een ontoegan-

kelijke garderobe annex opslagplaats, dus restte ons niets 

anders dan een vertrek naar Huize Barbie. 

Een verdieping lager kwamen we de eerste laveloze 

Bockereyders tegen. In de kelder was het diner nog in full 

swing, getuige de straffe beats en oerwoudklanken die 

eruit opstegen. De gang was een bende. Mijn huisgeno-

ten verweten me ook dat ik bij het verlaten van het pand 

theatraal ‘Ik verlaat het zinkende schip!’ had geroepen. 

De volgende dag oogde het huis alsof er een bom was 

ontploft. En was er in de wijde omtrek geen Bockereyder 

te bekennen om de schade te herstellen. 

Ik beloofde plechtig beterschap. Ik garandeerde ook 

mijn jaarclubgenoten hoogstpersoonlijk uit bed te zullen 

halen als ze niet kwamen opruimen. Mijn huisgenoten 

streken de hand over het hart. Dankzij mijn eeuwige 

opgewektheid en aandacht voor anderen genoot ik veel 

krediet. ‘Jij komt ook overal mee weg’, zei een huisgenoot. 

Dat was niet helemaal waar. Toen ik terugkeerde uit 

Huize Barbie trof ik mijn kamer onttakeld aan. De inhoud 

van mijn kasten en bureau lag verspreid op de grond. De 

wraak was zoet geweest. 

MIJN NEST

Ik had het geluk dat ik op zulke momenten even kon 

crashen op het ouderlijke nest. Een paar uur bijslapen op de 

bank, de was doen, een hapje eten. Regelmatig zeiden mijn 

ouders naderhand: ‘We konden zien dat je was geweest. De 

pianokruk stond naar achteren en de koelkast was leeg.’ 

Ik kom uit een warm nest. Ook nadat ik was uitge-

vlogen kwam ik graag thuis, al werd dat vanwege mijn 
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drukke leven wel steeds minder. Mijn ouders waren altijd 

blij me te zien, te spreken en te knuffelen. Die liefde voor 

knuffelen heb ik van ze overgenomen. Ik vond het heerlijk 

om hun armen om me heen te voelen. Tot mijn vijftiende 

zat ik af en toe nog bij mijn vader op schoot, de armen om 

elkaar heen, een beetje schuilen en kletsen. 

Mijn ouders leerden elkaar rond hun twintigste kennen. 

Mijn vader woonde in Utrecht en studeerde psychologie, 

mijn moeder woonde in Amsterdam en studeerde kunst-

geschiedenis. Ze kwamen elkaar tegen in Enkhuizen en 

dat was liefde op het eerste gezicht. Ze hebben dertien jaar 

een latrelatie gehad voor ze gingen samenwonen aan de 

Homeruslaan in Utrecht, waar ik opgroeide. 

Mijn moeder was met haar kunstzinnige achtergrond 

degene die me culturele bagage meegaf. Niet in de laatste 

plaats op het gebied van de muziek. Muziek was haar met 

de paplepel ingegoten. Haar vader Kees zong in een koor 

en haar moeder Marianne had aan het conservatorium 

piano gestudeerd en gaf pianoles. Mama’s broer Bart is, 

niet toevallig, professioneel saxofonist. 

Opa Kees had pharmacie gestudeerd, maar wilde 

niet in een apotheek aan de slag en werkte een groot deel 

van zijn leven in het Wilhelmina Gasthuis in Amster-

dam. Hij was een lieve, gevoelige en sociale man, die leed 

aan terugkerende periodes van depressie. Daaraan is hij 

uiteindelijk bezweken. In 1983 maakte hij op zijn 61e een 

einde aan zijn leven. 

Dat was uiteraard een enorme schok voor mijn 

moeder. Zij was toen 26 en herkende veel van haar vaders 

gevoelens. Tussen haar 24e en 50e heeft ze zelf periodes 

gekend waarin ze depressief was en thuis zat. Meestal in 

tijden van drukte, en vaak voelde ze de depressie opkomen, 

maar was die onafwendbaar. Ze is daarvoor in therapie 

geweest en heeft uiteindelijk vooral baat gehad bij een lage 

onderhoudsdosis antidepressiva. Mijn zus en ik merkten 

gek genoeg weinig van haar sombere buien. Ze was altijd 

beschikbaar en bleef zeker niet in bed liggen. 

Mijn vader is geboren op het Indonesische eiland 

Sumba. Hij heeft twee broers en twee zussen. Zijn vader 

Jan Piet was tropenarts, zijn moeder Wil, die wij Omi 

noemden, verpleegkundige. Ze runden voor de zending 

een ziekenhuisje, waarbij Omi de stuwende kracht was. 

Opa was de denker, oma de doener, ook nadat het gezin 

eind jaren vijftig naar Nederland terugkeerde. 

Ook opa Jan Piet heb ik niet gekend. Zes jaar voor 

mijn geboorte, in 1985, overleed hij aan de gevolgen van 

kanker. Thuis aan de Homeruslaan leefden beide opa’s 

voort in rijmpjes die we hadden gemaakt: ‘Opa Kees is er 

wel, maar niet van vlees. En opa Jan Piet is er ook, maar 

je ziet hem niet.’ 

Mijn ouders waren typische producten van hun ouder-

lijke genen en milieu. Mama creatief, muzikaal, voorzichtig, 

zorgzaam, opgewekt én vatbaar voor somberheid. Papa 

hulpvaardig en een luisterend oor, als psycholoog, maar 

vooral als mens. Met zijn bijna twee meter was hij een 

grote, stevige beer met zachte kanten, bij wie iedereen 

terecht kon. Een denker, maar vooral een doener. En altijd 

vol grapjes, vaak heel flauwe. Net als mama werkte hij 

altijd veel en hard, maar hij kon ook eindeloos op de bank 

voor de buis hangen, de hele wereld over zappend. 

Allebei mijn ouders zijn een paar maal ernstig ziek 

geweest. In de brief waarmee ik me in 2010 aanmeldde 

voor het vrijwilligerswerk in Ghana, en waarin ik de orga-

nisatie het een en ander over mijn achtergrond moest 
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vertellen, schreef ik: ‘It’s a miracle my parents are still 

alive.’ Mijn moeder overleefde een levensbedreigende 

ziekte en een langdurige opname op de intensive care, 

mijn vader longembolieën en trombosebenen. Het deed 

me meer dan ik liet blijken. 

DE MEDISCHE  
PRAKTIJK

Om de schoorsteen rokende te houden solliciteerde ik 

bij het Medisch Studenten Team in Utrecht, dat genees-

kundestudenten inzet in ondersteunende functies in het 

medisch circuit. Zo kon ik al in mijn eerste studiejaar 

in twee ziekenhuizen aan de slag. Het werk was niet 

bijster enerverend, maar bood wel een mooi kijkje in de 

medische praktijk, en ik heb er een paar jaar met veel 

interesse gewerkt. 

Regelmatig draaide ik diensten op de Giraf, een gespe-

cialiseerde afdeling van het Wilhelmina Kinderzieken-

huis. Ik bracht er onder andere het eten rond, ook voor 

de baby’tjes die er waren opgenomen. Schrijnend was het 

om die doodzieke ukkies en de diepe bezorgdheid van 

hun ouders te zien. 

Ik kreeg er een goed contact met de ouders van een 

aandoenlijk jochie, die bij het uitblijven van een diagnose 

de wanhoop nabij waren. Ik verdiepte me in de klachten 

van hun zoon en probeerde ze wat houvast te geven en 

op te beuren. Ook nadat uiteindelijk de ernstige diag-

nose was geveld, bleef ik proberen hen moed in te spre-

ken door te wijzen op de kracht van hun zoontje. Dat 

waardeerden ze enorm, en ze vertelden dat ik een van de 

weinigen was die zijn best deed om met hen in gesprek 

te blijven. Schokkend vond ik dat. Mijn ervaringen op de 

Giraf sterkten me in mijn nog vage voornemen om me 

te gaan specialiseren in kindergeneeskunde, en later als 

kinderarts te gaan werken. 

In het Diakonessenhuis draaide ik nachtdiensten 

op de Spoedeisende Eerste Hulp. Mijn ouders hadden 

hun twijfels bij de combinatie van nachtdiensten en mijn 

drukke studie, en ook huisgenoten informeerden weleens 

bezorgd hoe ik het volhield als ik na mijn dienst meteen 

doorging naar de universiteit. Maar zo inspannend was het 

werk niet. Ik stond aan de balie mensen te woord, hield 

de EHBO-kamers op orde en vulde er de voorraden aan. 

Tussendoor kon ik geregeld wat studeren of een uurtje 

mijn ogen dichtdoen. En na afloop dook ik vaak rond half 

acht een paar uurtjes mijn bed in op mijn oude honk aan 

de Homeruslaan. 

Eén keer werd er plotseling een ‘medisch’ beroep 

op me gedaan. Er was een man met ernstige hartklach-

ten binnengebracht, die op de afdeling een hartstilstand 

kreeg en moest worden gereanimeerd. Dat lukte niet, en 

uiteindelijk werd ook mij gevraagd te assisteren. Ik kende 

natuurlijk de beginselen van de reanimatie en werd ter 

plekke bijgespijkerd. Maar de moeite was vergeefs. Ook 

dat was een schokkende ervaring. Bevreemdend was ook 

om te zien hoe het medisch personeel schijnbaar onbe-

wogen overging tot de orde van de dag. Logisch, maar zo 

ver was ik nog niet. 

Ik heb ook meermalen als proefkonijn gefungeerd 

voor een medisch experiment. Dat verdiende erg goed. 

Voor het leukste experiment bracht ik in Groningen een 

paar dagen intern door. Daar werden mijn reactiesnel-
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heid en cognitieve prestaties onder invloed van alcohol 

gemeten. Een luizenleventje leidde ik er. Een beetje lezen, 

films kijken en een potje tafeltennissen met de andere 

proefkonijnen, en op gezette tijden aan het infuus voor 

een shotje alcohol. En dat nog tegen betaling ook. 

ZORGZAAM

Onverwachte ontmoetingen en ervaringen, ik heb er altijd 

van genoten. En ze lagen voor het oprapen. In een kaar-

senwinkel in de binnenstad bijvoorbeeld, op de donkere 

koopavonden voor Sinterklaas. Happy Heart Candles, 

voorheen Ruuds Waskit, was het bekende winkeltje van 

kaarsenmaker Ruud Snel, bedenker van de kaars in de 

vorm van de Utrechtse Dom. Zijn credo luidde: ‘Ik ben 

hier om licht te laten schijnen voor iedereen die het nodig 

heeft.’ Maar dat wist ik toen nog niet. 

Wat ik ook niet wist is dat Ruud gehandicapt was, 

en moeilijk te verstaan. Dat merkte ik pas toen ik twee 

kaarsen afrekende. Er ontspon zich een wat moeizaam 

gesprek. Hij vertelde dat hij boven de winkel woonde. 

En eigenlijk hoognodig even moest gaan liggen. Dat de 

thuiszorg niet was gekomen. ‘Zou je me misschien even 

willen helpen?’ 

Eigenlijk had ik gloeiende haast om op een afspraak 

te komen. Maar je kunt iemand die een beroep op je doet 

toch niet negeren? Natuurlijk niet! Dus tilde ik Ruud even 

later in zijn stoeltjeslift, ging met hem naar boven, hielp 

hem uitkleden en stopte hem in bed. In wat voor vreemde 

situatie was ik nu beland? Kon ik wel zomaar weggaan? 

Had hij eigenlijk wel gegeten? Nee dus. 

Of ik nog even naar de pizzeria om de hoek wilde lopen: 

‘Zeg maar dat het voor Ruud is, dan weten ze het wel.’ 

Ik sneed de pizza voor Ruud in stukjes en hielp hem bij 

het eten. Voor ik vertrok leegde ik ook nog zijn katheter. 

Tussendoor moest ik een paar maal naar beneden om 

klanten te helpen. Ik heb vijf kaarsen verkocht. Al met al 

kwam ik veel te laat op mijn afspraak, maar wel met een 

paar bijzondere kaarsen.  

Zorgzaamheid zat me, leek wel, in de genen. Ik vond 

het volstrekt vanzelfsprekend om naar mensen om te 

kijken, helemaal als ze het moeilijk hadden. Zo vond ik 

het logisch om een gebaar van medeleven te maken naar 

mijn jaarclubgenoot Bas nadat zijn vader − veel te jong − 

was overleden. Ik heb de jaarclub opgetrommeld voor het 

maken van een mooie groepsfoto, die we met een passende 

tekst aan Bas hebben gestuurd, als blijk van betrokkenheid. 

En over bijzondere ervaringen gesproken: ik herinner 

me een voorval na het overlijden van Omi, de moeder van 

mijn vader, in 2006. Ze lag opgebaard in haar flat, achter 

een kamerscherm, zodat iedereen die rustig afscheid van 

haar wilde nemen daarvoor de gelegenheid had. Ik had 

Omi een aai over haar bol gegeven en haar hand vastge-

houden. Ze voelde ijskoud aan. 

Mijn neef Koen, die een jaar of 21 was, zeven jaar 

ouder dan ik, wilde Omi ook graag nog even aanraken, 

maar durfde dat niet. Ik heb toen Koen een hand gegeven 

en met mijn andere hand Omi aangeraakt. Zo had Koen 

Omi toch aangeraakt, zij het indirect. Hij was me dankbaar. 

En Omi, stelde ik me voor, ook. 
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DRIE CRAZY DUTCHIES  
IN LONDEN

Verenig het nuttige met het aangename. Dat was het 

uitgangspunt voor mijn plan om met Joeky en Bastiaan 

twee keuzevakken voor geneeskunde te gaan volgen in 

Londen. Aan de Londense Birbeck University werden twee 

vakken gedoceerd die prima in dat plan pasten: ‘History 

of madness in Europe’ en ‘Leadership and teambuilding’. 

Dat vonden de bobo’s bij geneeskunde ook, en in de lente 

van 2012 vestigde de Drie-eenheid zich voor tien weken 

aan de overzijde van het Kanaal. 

Uit studie-oogpunt werd het verblijf een blamage. 

De Birbeck University bleek een universiteit voor oudere 

mensen die hun baan beu waren of thuis zaten en behoefte 

hadden aan wat afleiding. Wij zouden het een avondschool 

noemen. De colleges namen welgeteld vier uur per week 

in beslag en stelden inhoudelijk weinig voor. Aan het eind 

van de rit kostte het ons een dag om onze verslagen te 

schrijven en daarmee onze punten binnen te halen. 

Uit alle andere oogpunten was het Londense avontuur 

een daverend succes. Afgezien van de wekelijkse vier uur 

knikkebollen op de Birbeck Bejaardensoos hadden we 

geen enkele verplichting. Het gaf ons het gevoel in een 

grote speeltuin te zijn beland waar we konden doen wat 

we wilden. We doorkruisten de stad in alle richtingen, 

bekeken alles wat los en vast zat, namen royaal de tijd om 

het uitgaansleven te bestuderen en hielden nog tijd over 

voor tripjes naar Leeds, Manchester en Edinburgh ook. 

We huurden kamertjes in een studentenhuis in 

Oost-Londen, uit kostenoverwegingen twee in plaats van 

drie, zodat we om en om met twee man in één bed sliepen. 

In de keuken prepareerden we dagelijks een voedzame 

magnetronmaaltijd. De overige bewoners waren internati-

onale studenten die wat ouder waren dan wij. We konden 

het redelijk met ze vinden, al ergerden ze zich soms als we 

’s nachts met veel misbaar kwamen binnenvallen. Ik zei 

dan maar dat er in mijn Utrechtse huis veel meer studenten 

woonden, die stuk voor stuk veel meer kabaal maakten. 

Tijdens onze omzwervingen raakten we regelmatig 

in een pub verzeild. Dat bleek een kostbare hobby, en we 

maakten er een sport van om kosteloos te drinken. Zagen 

we iemand met drankjes in de hand van de bar naar een 

tafeltje lopen, dan onderschepte een van ons hem met de 

vraag een foto te maken. De ‘toevallig’ passerende anderen 

waren zo hulpvaardig de drankjes over te nemen en er 

vervolgens mee te verdwijnen. 

Dankzij dit soort strategieën zwalkten we meermalen 

diep in de nacht door hartje Londen. Op weg naar huis 

sleepten we eens vijf enorme verkeersborden mee die we 

in de kamers van onze huisgenoten stalden. Die geste 

viel niet lekker. Ik zei dan maar dat het in mijn Utrechtse 

studentenhuis heel normaal was om op verkeersborden te 

trakteren. Hoofdschuddend noemden onze huisgenoten 

ons ‘The Crazy Dutchies’. 

Op onze tochten leefde ik me uit in de rol van reisleider. 

Ik was een jaar ouder dan Joeky en Bastiaan, had reiservaring 

en wist hoe je dingen moest regelen. Soms liep ik op straat 

letterlijk voor de troepen uit. Dat leidde een enkele keer tot 

wrijving. Ik kreeg dan het verwijt dominant en controlerend 

te zijn. Dat vatte ik op mijn beurt op als een gebrek aan 

erkenning. Incidentele ruzies waren het gevolg, maar die 

duurden nooit langer dan drie minuten. Bij terugkomst in 

Nederland vormden we meer dan ooit een drie-eenheid. 
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ON TOP OF  
THE WORLD

Na afronding van mijn tweede studiejaar, medio 2012, spij-

kerde ik een plan in elkaar om in de zomer mijn horizon 

verder te verruimen: ik ging een reis van vier weken door 

Thailand, Laos en Cambodja maken. Mijn huisgenote Eline 

was daar geweest, en watertandend had ik haar verha-

len aangehoord. Ze gaf me haar reisgids en overstelpte 

me met tips die ik als uitgangspunt voor mijn reisroute 

gebruikte. Voor het eerst alleen on the road, ik kon niet 

wachten. Zag ik daar niet tegenop? Welnee. Onderweg 

zou ik legio andere backpackers tegenkomen, dat kon 

niet missen. Just do it! 

De reis was een intense, kleurrijke, verrijkende, 

kortom fenomenale ervaring. Tempels, oerwoud, eilan-

den, exotische dieren en duizend-en-één gesprekken met 

Aziaten die zich vermaakten om die grote blonde gozer 

die zonder schroom hun levens binnenstapte − ik had 

binnen een week het gevoel of ik al maanden onderweg 

was. En inderdaad ontmoette ik reizigers uit alle wind-

streken met wie ik geregeld een stukje opreisde, terwijl 

in onze geesten plannen rijpten voor weer nieuwe reizen. 

In Laos kwam ik bovendien een bekende tegen: Jaap, 

die tijdens mijn verblijf in Londen op mijn kamer had 

gewoond. Hij was in dezelfde regio op reis met een vriend, 

en door onderweg contact te houden lukte het ons elkaar 

te ontmoeten. Samen vierden we mijn eenentwintigste 

verjaardag met een dagje ‘tuben’. Vanuit Vang Vieng, een 

bekende plaats op de backpackersroute, lieten we ons in 

opgeblazen binnenbanden de rivier af drijven. Onderweg 

legden we aan voor een biertje, een shotje of een potje 

bierpong, een drankspel waarbij je een pingpongbal in 

andermans glas moest zien te gooien. Het was wat je 

noemt een memorabel verjaardagsfeestje. 

Jaap stelde voor nog een dagje in Vang Vieng te blijven, 

maar ik moest door: Cambodja wachtte. Ik wilde in mijn vier 

weken zoveel mogelijk zien. ‘Als er een achtste dag in de 

week had gezeten, had je die ook ten volle benut’, zei Jaap. 

Later zagen we elkaar opnieuw op het Thaise eiland 

Koh Phangan, bekend om zijn Full Moon Party en andere 

grootse feesten. In felgekleurde kleding en beschilderd 

als indianen op oorlogspad stortten we ons in het feest-

gedruis. Om mijn reis in stijl af te sluiten huurde ik de 

laatste dag een motorfiets, waarmee ik het eiland rond-

scheurde. Grappig was nog dat ik op de luchthaven van 

Bangkok, wachtend op mijn vlucht naar huis, Doutzen 

Kroes tegen het lijf liep. Natuurlijk lieten we ons de kans 

niet ontnemen om samen op de foto te gaan. 

Na thuiskomst ging ik meteen door naar Smeerboel, 

een technofestival in Utrecht. Daar werd ik, mijn reiskle-

ren nog aan, bestormd door vrienden en vriendinnen van 

Veritas, mijn jaarclub en geneeskunde. Mensen stonden 

letterlijk in de rij om me te begroeten. Ik voelde me on 

top of the world, een oermens die alles aankon. En één 

ding wist ik zeker: dit ga ik vaker doen! 

OLÉ! 

Mijn voornemen om meer van de wereld − en mijzelf − te 

ontdekken kreeg snel tastbare vorm. Ik stelde me voor in 

het najaar van 2013 in Nicaragua een coschap oogheel-

kunde te gaan lopen in een lokaal ziekenhuis, en aanslui-
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tend een paar weken door Zuid-Amerika te reizen. Eline 

was in Nicaragua geweest en had me met haar verhalen 

opnieuw enthousiast gemaakt. 

De combinatie reizen, studiepunten vergaren en 

werken voor mensen die dat het hardst nodig hadden 

voldeed perfect aan mijn wensen. Mijn medestudente 

Claire raakte ook besmet met het virus. Samen bestu-

deerden we hoe we het plan zouden kunnen realiseren. 

Natuurlijk wilde ik wel wat Spaans kunnen spreken om 

met de artsen en patiënten te kunnen communiceren en om, 

in goed Nederlands, te kunnen socializen met de locals. Ik 

schreef me in Utrecht in voor de minor-studie Spaanse taal 

en cultuur. Dat was geen lullig cursusje, maar een serieuze 

studie met presentaties en tentamens, opgebouwd uit vier 

blokken die elk een paar maanden in beslag namen. 

Op voorhand was duidelijk dat het programma enigs-

zins wrong met mijn geneeskundeverplichtingen. Dat 

werd dus even doorbijten, maar daarin stond ik wel mijn 

mannetje. Ook ditmaal ging het me goed af. In het najaar 

slaagde ik voor het eerste blok. Op naar het tweede! Olé!

WELCOME TO  
THE FRIENDZONE

Naast mijn intense vriendschap met Bastiaan, Joeky, Guido 

en Geert had ik inmiddels een hechte band met een aantal 

vrouwen die ik via mijn studie, de studentenvereniging en 

Huize Sickesz had leren kennen. Daar voelde ik me goed 

bij. Ik vond het fijn om persoonlijke gesprekken te voeren 

met vrouwen en te merken dat dat werd gewaardeerd. Bij 

Veritas en geneeskunde stond ik op zeker moment ook 

bekend als een jongen met wie je zulke gesprekken kon 

voeren, en die aandacht voor je had als je in de put zat. 

Daarmee was ik, op z’n minst met één been, in de 

beruchte ‘friendzone’ beland. Sommige vrouwen zagen 

me niet als potentiële minnaar, maar als een speciale 

vriend, bijna als de spreekwoordelijke oudere broer bij 

wie je je veilig kon voelen. 

Natuurlijk werd me dat door mijn beste vrienden 

stevig onder de neus gewreven. Heeft Thijs de hele avond 

met een mooie chick zitten lullen en al haar drankjes 

betaald, mag hij niet mee naar huis, lachen! Boeien. 

Natuurlijk was dat weleens frustrerend, maar ik genoot 

oprecht van die gesprekken. Ik was nu eenmaal geïnteres-

seerd in wat mensen bewoog en meemaakten. Ik heb altijd 

met volle overgave meegestreden in de Tupperware-com-

petitie, maar daarnaast was er meer dat ik uitdagend en 

belangrijk vond, veel meer. 

HET MEISJE  
UIT DE JUNGLE

En bovendien had ik inmiddels weer een relatie. Of in elk 

geval iets dat daar veel op leek. Arina heette mijn vriendin. 

Ze was in september mijn date geweest op het jaarclub-

diner met het thema ‘Army vs Meisjes in de Jungle’. Vanaf 

dat moment gingen we intensief met elkaar om. 

Arina was mooi en lief, en ik genoot ervan om bij haar 

te zijn. Ze was twee jaar jonger dan ik, en net in Utrecht 

komen wonen om geneeskunde te studeren. Meestal 

zagen we elkaar op haar kamer. Daar keken we films en 

knuffelden we wat af, altijd in een heel ontspannen sfeer. 
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We voerden ook goede gesprekken en herkenden veel in 

elkaar. Er ontstond een sterk wederzijds vertrouwen waar 

we allebei van genoten. 

Ik deed mijn best om te laten merken dat het me 

menens was. Als ze thuis voor een tentamen zat te blokken 

fietste ik langs met chocoladesoesjes, haar lievelingslek-

kernij. Toen ze het ziekenhuis in moest om een operatie 

te ondergaan nam ik een pianostuk voor haar op dat ze 

mooi vond. En bij thuiskomst uit het ziekenhuis stond ik 

met sterretjes voor haar deur, alsof het Nieuwjaar was. 

Toch stond onze omgang in die eerste maanden in het 

teken van aftasten. Aftasten of het echt iets zou kunnen 

worden tussen ons, en zo ja, wat precies. Arina had daar, in 

elk geval op momenten, meer twijfels over dan ik, hoewel 

ze tegelijk aangaf dat ze dol op me was. We hadden veel 

mooie momenten samen, en grapten dat we later een 

voetbalelftal aan kinderen wilden. 

BOCKEREYDERS  
OP DE BIERFIETS

Met de jaarclub trokken we tijdens onze eerste studiejaren 

meermalen de wijde wereld in, of liever: vierden we nog 

twee vakanties in Chersostijl. Onder het motto ‘wegens 

succes geprolongeerd’ namen we een jaar na Chersonisos 

onze intrek in een gehuurde villa in Siofok, een badplaats 

stampvol disco’s en cafés aan het Hongaarse Balatonmeer. 

Daar ontplooiden we eenzelfde levensstijl als een jaar 

eerder op Kreta. Je klom eens op een bar om een oerwoud-

dans te doen, je trakteerde eens wat chicks op cocktails, 

en je rende eens om zes uur ’s morgens naakt door het 

stadje terwijl er net een bus vol toeristen arriveerde. En 

dan natuurlijk niet in je eentje, maar met z’n tienen. Je 

zag de buspassagiers kijken: ‘Waar zijn we nú beland?!’ 

Een jaar later checkten de Bockereyders het uitgaans-

leven van Sunny Beach in Bulgarije, een vergelijkbaar oord 

als Cherso en Siofok, maar dan aan de Zwarte Zee. Het zal 

niet verbazen dat we er net zulke avonturen beleefden, 

met als bonus een kennismaking met de Bulgaarse maffia. 

De helft van onze club werd tijdens het pinnen het slacht-

offer van skimmers en keek tegen een lege bankrekening 

aan. Mijn relatief goedgevulde rekening bleef gelukkig 

gespaard, zodat ik de slachtoffers kon bijstaan. Vanaf dat 

moment stond ik niet alleen bekend als ‘de bank’, maar 

ook als ‘de pinautomaat’. 

Daarna waren we wel klaar met de Oost-Europese 

bierfietsvakanties. Het jaar erop gooiden we het over een 

heel andere boeg, een sportieve. We boekten een camping 

en een week surfles in Mimizan, een bekende surfplek in 

het zuidwesten van Frankrijk. Ook daar werd ’s avonds 

behoorlijk gedronken, en sommigen hielden het surfen 

na één dag voor gezien. Ik genoot er juist van en ging 

iedere dag het water op. 

Ik had natuurlijk mijn wakeboardachtergrond, en ik 

had ook al eerder op een surfplank gestaan. Tijdens een 

van de vakanties met mijn ouders en zus in een huis in de 

buurt van Saint-Tropez had ik een oude, afgeleefde surf-

plank gevonden en die zorgvuldig schoongemaakt. In het 

zwembad bij het huis heb ik er net zo lang mee geoefend 

tot ik zeewaardig was. En nu kon ik die zeewaardigheid 

opvoeren. Dat gaf een kick.
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MIJN 21-DINER

Een van de hoogtepunten van het jaarclubprogramma was 

het zogeheten 21-diner. Leden die 21 werden nodigden 

de jaarclub uit voor een diner op hun ouderlijk adres. 

Daar werd dan een uitgebreide maaltijd genuttigd, door-

spekt met speeches en powerpointpresentaties waarin het 

feestvarken flink op de hak werd genomen. Aansluitend 

gingen we uit in de stad waar het diner ons had gebracht. 

Zo kwam je nog eens ergens en leerde je elkaars achter-

gronden een beetje kennen. 

De kunst van het speechen was natuurlijk, gezien de 

aanwezigheid van nietsvermoedende gezinsleden, om 

niet een complete beerput open te trekken, maar een 

wat subtielere aanpak te kiezen. Dat lukte niet altijd. Ik 

bestookte Joeky op zijn feestje met onverbloemde grofhe-

den, waar zijn vader hartelijk om moest lachen maar zijn 

moeder geschokt op reageerde: ‘Dit hoef ik niet te horen.’ 

Ik schrok me het apezuur, want dit was natuurlijk niet de 

bedoeling. Het heeft me een tijd hoog gezeten. 

Maar altijd waren het bijzondere avonden, waar de 

ouders veel werk van maakten. De moeder van Sebastiaan 

verdiende een medaille door ons met een permanente 

stroom lekkernijen te verwennen, en dat vertelde ik haar 

ook. ‘En kom er nu maar eens even gezellig bijzitten’, zei 

ik joviaal. Ze was geroerd door wat ik vanzelfsprekend 

vond: ‘Dat is voor jou misschien normaal, maar jij bent 

een uitzondering.’ Zou het echt? 

Half december 2012 was het mijn beurt. Ik had niet 

alleen mijn jaarclub uitgenodigd, maar ook een paar 

jongens van vroeger, Boniboys die buiten Utrecht waren 

gaan studeren. En de avond zo gepland dat we aansluitend 

naar het jaarlijkse gala van Veritas konden. We zaten in 

rokkostuum aan tafel. 

Het werd een geslaagde avond. Mijn ouders hadden 

zichzelf qua gastvrijheid en zorg voor de inwendige student 

overtroffen. Maar liefst zeven gangen telde het feestmaal. 

Mijn jaarclubgenoten hadden een hilarische speech voor 

me geschreven die ik zelf moest voorlezen. In de overige 

speeches werd me zoals gebruikelijk beurtelings waarde-

ring toegezwaaid voor mijn rol binnen de groep, en niets 

nagelaten om de spot met me te drijven. 

Ook mijn vader hield een toespraak. Hij vertelde dat 

hij getroffen was door de warmte en ongekunstelde onder-

linge solidariteit binnen de groep. En zich niet geschokt 

voelde door de platvloersheden en flauwekul die het gezel-

schap over zijn zoon had uitgestort. 

TWIJFELS

En toch. Ik vond het ook een zware avond. Ik kon er niet 

voluit van genieten. Die mooie speeches op mijn diner, 

waren die gemeend? Of waren ze alleen zo complimen-

teus omdat het mijn diner was? Gaven de jongens echt 

zoveel om me? Hadden ze echt zoveel vertrouwen in me? 

Verdiende ik dat wel? Zoveel stelde ik toch niet voor? 

Denk alleen al aan de vorige voorzitter van Caput M 

en diens fantastische speeches! Die moest ik over een paar 

weken weer zien te overtreffen in mijn volgende speech. 

Ook al zeiden mijn jaarclubgenoten nog zo vaak dat mijn 

toespraken beter en grappiger waren dan die van hem: 

hoe kreeg ik dat in vredesnaam voor elkaar? Was een rol 

op de voorgrond eigenlijk wel wat voor mij? 
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Ik had meer twijfels, al een tijdje. Ging het allemaal wel 

goed in dat leven van me? Nam ik niet teveel hooi op 

mijn vork? Dreigde ik niet in de knoop te komen met mijn 

tentamens en mijn coschappen die eraan zaten te komen? 

Met mijn twee studies, mijn werk in de ziekenhuizen, mijn 

activiteiten voor Veritas, de jaarclub en Caput M, mijn plan-

nen voor Nicaragua, mijn sport en drukke sociale leven, en 

alle verantwoordelijkheden die dat met zich meebracht? 

Aan de andere kant: je moest toch de mogelijkheden 

pakken die zich voordeden? En dus juist vooruitkijken en 

initiatieven nemen? En er dan toch vol voor gaan? Dat was 

toch ook mooi? En het was toch een kick om te reizen, 

om ervaringen op te doen, om mensen te leren kennen? 

Een veelzijdige belangstelling was toch een verrijking? 

Het leek wel of de twijfels zich opstapelden. Ik voelde 

me er slecht onder. Ze maakten me somber en ik wist 

me er geen raad mee. Moest ik hier wat mee? Kon ik er 

iets mee? Was mijn somberheid misschien iets dat me 

in de genen zat? Wat betekende dit allemaal? Maar goed 

misschien dat ik zoveel te doen had. 

KERSTDINER  
MET DIEDE

Een kleine twee weken na mijn 21-diner hielden we in 

Huize Sickesz ons traditionele date-diner ter gelegenheid 

van Kerst. Ik wilde Arina meevragen, maar die kon niet. 

Daarom nodigde ik mijn zus uit. Zij zou het jaar erop ook 

gaan studeren en ik vond het leuk haar de sfeer van het 

studentenleven te laten opsnuiven en mijn huis te laten 

zien. En gewoon, om samen met haar Kerst te vieren. 

Mijn band met Diede was het laatste jaar, en vooral sinds 

haar eindexamenperiode in het voorjaar, gelijkwaardiger 

geworden. Volwassen eigenlijk. We trokken meer naar 

elkaar toe en ik was trots op wat ze allemaal deed. Ze had 

me verteld dat ze in maart 2013 ruim drie maanden naar 

India zou gaan. Eerst een maand vrijwilligerswerk doen en 

aansluitend rondreizen. Stoer vond ik dat. Ik speelde met 

de gedachte haar daar een paar weken te gaan opzoeken. 

Mijn huisgenoten wisten dat ik een zusje had, maar 

meer ook niet. Toen ze Diede zagen reageerden ze verrast: 

‘Zusje?! Je hebt een hartstikke knappe zus, die veel te 

vertellen heeft en straks zelf gaat studeren! En is ze echt 

jonger dan jij? Waarom heb je haar niet eerder laten zien?’ 

Ik hoorde het glimmend van trots aan. 

Het werd een ontspannen en gezellige avond. Het 

was heel fijn om rustig bij te kunnen praten met Diede. 

En zonder het achterste van mijn tong te laten zien refe-

reerde ik aan mijn problemen. Voel jij je weleens somber? 

Hoe ga je daarmee om? 

Na afloop heb ik verzaligd een uur piano zitten spelen, 

met drie huisgenoten als publiek, languit liggend op mijn 

bed, luisterend naar een van mijn lievelingsnummers, de 

kanon van Pachelbel. Om half zes belde de buurvrouw 

aan: of het misschien wat zachter kon. 

IN DE HOOGSTE VERSNELLING

Op 2 januari 2013 zocht ik hals over kop mijn vader op, 

die op Terschelling een paar dagen op zichzelf was om 

te onthaasten. Ik moest mijn verhaal kwijt, en als ik dat 

bij iemand kon was hij het. 
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Ik had een beroerde oudejaarsavond gehad. Ik was samen 

met Arina op een feest en daar liep ik volkomen vast in 

mijn gevoelens voor haar, die zich bewogen tussen een 

diep gekoesterde wens om een relatie met haar te hebben 

en een waarschijnlijk irreële angst voor afwijzing. Ik had 

die avond sterk het gevoel dat ze me niet meer wilde en 

confronteerde haar daarmee. Ze vertelde dat er niets aan 

de hand was, maar daar hechtte ik geen geloof aan. De 

avond eindigde in mineur, elk in ons eigen bed. 

Ik schrok me rot van mijn gedrag. Ik had het gevoel 

dat ik geen controle meer over mezelf had. Dat vertelde 

ik Arina de volgende dag ook. Ze reageerde begripvol, 

maar ik had geen idee wat ik met de situatie en mezelf 

aan moest. Daarom belde ik mijn vader op Terschelling: 

‘Pap, is het goed als ik langskom?’ Natuurlijk was dat goed. 

‘Gelukkig, pap, want ik zit al in de trein naar Leeuwarden.’ 

Een uurtje later belde ik hem opnieuw: de trein had 

ernstige vertraging en daardoor dreigde ik de laatste boot 

uit Harlingen te missen. Mijn vader belde een taxibedrijf 

in Leeuwarden en legde uit dat ik koste wat kost op tijd 

bij de boot moest zijn. Op het station van Leeuwarden 

stond een chauffeur klaar die me met een noodvaart naar 

de haven van Harlingen reed. Het was James Bondachtig: 

met bijna tweehonderd kilometer per uur scheurden we 

over de snelweg, in Harlingen sneden we de rotondes af 

en met piepende remmen kwamen we voor de vertrek-

hal tot stilstand. Rennend haalde ik op het nippertje de 

laatste boot. 

Mijn vader nam alle tijd voor me. Ik vertelde hem 

over Arina en over mijn verwarrende gevoelens, over mijn 

toenemende twijfels en somberheid, en ook dat ik geen 

waardering meer kon opbrengen voor mijn bezigheden en 

mijzelf. Misschien, voegde ik daaraan toe, was ik eigenlijk 

net zoals mama, meer een tweede dan een eerste viool, 

en voelde ik me op de achtergrond meer op mijn gemak 

dan op de voorgrond, waar ik wel vaak stond. ‘Wat vind 

je eigenlijk wél positief aan jezelf’, vroeg hij. Nou, niets. 

Hoewel: ik vond mezelf zorgzaam. Dat vond ik een positieve 

eigenschap die het noemen waard was. Hij vroeg me ook 

of ik door al die nare gedachten en gevoelens suïcidale 

gedachten had. Ik vertelde dat ik die had, maar dat ik 

niet verlangde naar de dood, maar naar een einde aan 

die klotegevoelens. Ik beloofde hem met een handdruk 

dat ik niet uit het leven zou stappen. 

Het was fijn om zo uitgebreid te praten. Dat gaf lucht. 

Mijn vader regelde ook een massage voor me bij een bedre-

ven, stevige masseuse. Voor een happy end hoefde niet te 

worden gevreesd, maar de massage deed me goed. Mijn 

levensgeluk was in mijn beleving in een paar maanden tijd 

van een negen naar een twee gedaald, had ik mijn vader 

verteld. Na de massage zat ik op een vijf. In de foyer van 

het hotel speelde ik een paar van mijn lievelingsnummers 

op de piano die daar stond. 

Terschelling was zoals altijd prachtig. We namen de 

gelegenheid te baat om te gaan strandzeilen. Dat was 

inmiddels traditie geworden. Zeilen was hoe dan ook een 

van de bindende factoren tussen ons. Een paar maan-

den eerder hadden we samen catamaran gezeild op het 

IJsselmeer, met windkracht zeven. Machtig was dat. Om 

en om zaten we aan het roer en hingen we in de trapeze, 

de boot scheef in het water op één drijver. Zeilen zoals 

zeilen bedoeld was. Het kon me niet hard genoeg gaan. 

We huurden ook elektrische fietsen om het eiland 

te verkennen. Fascinerend, hoe snel die dingen konden 
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op de schelpenpaden. Mijn vader zette de fiets niet in de 

hoogste stand, want dan raakte de accu sneller leeg. Maar 

daar had ik geen boodschap aan. 

Zo hard ik kon fietste ik bij hem vandaan. ‘Kom op, 

pap, altijd in de hoogste versnelling!’ 

 

EPILOOG

Dit is de afronding, het einde, ik heb mijn verhaal verteld. 

In grote lijnen, niet volledig, maar dat hoeft en kan ook 

niet. Mijn leven was vol kleur en beweging, vol plezier 

en avontuur, vol vriendschap en liefde, vol toekomst. En 

toch ben ik, een week na de gesprekken met mijn vader 

op Terschelling, uit dat leven gestapt. Verbijsterend, voor 

iedereen. Dat begrijp ik. Ik ben er ook mijn afscheidsbrief 

mee begonnen: ‘Verbijstering, het kan niet anders.’ 

Maar ik voelde dat ik geen andere keuze had. Ik was 

de Thijs niet meer die ik altijd was. Die ik wilde zijn. Mijn 

gevoel was weg, ik was depressief, ik kon niet meer helder 

nadenken en er gaapte een steeds diepere kloof tussen 

mijn binnen- en buitenkant. Ik lachte van buiten, maar 

huilde van binnen. Ik schreef dat ik dit al jaren had, zo 

voelde het tenminste. Misschien was dat zo, of niet. De 

donkerte in me deed het me in ieder geval schrijven. Ik 

was doodop en zag geen toekomst meer. 

Ik schreef al dat ik mijn vader op Terschelling in alle 

openheid vertelde dat ik langzaam kopje onder ging. En 

ook dat ik bang was dat mijn vrienden me zouden afwijzen 

als ze erachter kwamen hoe ik echt was. Ik weet nog dat 

hij me verbaasd aankeek en antwoordde dat zij me juist 

zouden helpen. En dat is ook zo; velen van jullie hebben 

mij de weken voor mijn dood moed ingesproken als ik iets 

van mijn wanhoop liet zien. Maar ik was ervan overtuigd 

dat ik hetzelfde lot zou ondergaan als mijn moeder en 

haar vader. Een leven met terugkerende depressies, dat 

wilde ik niet. 
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Misschien had ik het mis en had ik een zware burn-out, 

zoals zoveel studenten van mijn leeftijd. Opgebouwd in 

luttele maanden tijd. Want ik wilde en deed veel, té veel. 

Dat realiseer ik me nu. Ik stapelde: twee studies, nacht-

diensten draaien, het voorzitterschap van Caput Medusae, 

mijn jaarclub, voetballen, nachtleven, weinig slapen. En 

maar doorgaan. 

Een time-out had me er misschien doorheen geholpen. 

Zoals leeftijdgenoten die vastliepen die namen. Even pas op 

de plaats en erover praten. Ik kon dat niet. Misschien is dat 

wel een jongensding, heb ik na mijn dood bedacht, want ik 

ken eigenlijk alleen meisjes die tijdelijk stopten en steun 

zochten. Ik praatte wel veel, maar niet over mijn diepere 

gevoelens. Drie dagen voor mijn dood gaf ik aan open te 

staan voor hulp. Het is er niet van gekomen. Twee dagen 

voor mijn dood ben ik nog bij de studiecoördinator langs-

gegaan om te vertellen dat het even niet goed met me ging.

Maar misschien had ik gelijk en was mijn donkere 

gemoed een opmaat tot een leven vol somberheid. Ik weet 

het niet en zal het nooit weten. Ik niet, jullie niet. Ieder 

verhaal is waar. Mijn vader vroeg me op de man af of ik 

dood wilde. Nee, antwoordde ik, ik wil van dat klotegevoel 

af. Dat meende ik echt. 

Maar het gevoel van leegte en somberheid was over-

weldigend. Het vrat me op. De gedachte om hiervan voor 

altijd verlost te zijn overwon en gaf me rust. Dat heb ik 

verborgen gehouden, want misschien was ik anders door 

iemand van jullie tegengehouden. De laatste dagen had 

ik het scenario klaar en verkeerde ik al in een andere 

wereld, waar ik niemand toeliet. Ik stierf op 9 januari 2013 

rond 17.40 uur, vlak bij mijn huis, gekleed in de trui van 

de Bockereyders. Ik was verlost.

Het spijt me enorm dat het zo is gelopen. Voor jullie, maar 

ook voor mij. Ik blijf voor altijd 21 en kijk over jullie schou-

ders mee hoe jullie groter groeien. In de hoop dat dat 

gepaard gaat met veel plezier en liefde. 

Leef je leven, geniet ervan en zorg voor elkaar.

Ik hou van jullie. 

Thijs
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VAN DE SCHRIJVER

Ik zat bij vrienden in Brazilië aan een update van mijn 

boek The Dutch, I presume? te werken toen er op mijn 

laptop een opmerkelijke e-mail van mijn broer Allard 

binnenkwam: of ik geïnteresseerd was om een biografie 

over Thijs te schrijven. Allard was bevriend met Aafje en 

Bram, de ouders van Thijs, en woonde drie deuren bij ze 

vandaan. Zij hadden hem verteld dat ze op zoek waren 

naar een auteur. 

Ik kende Thijs niet persoonlijk. Ik had hem weleens bij 

Allard gezien, een jochie nog, vrolijk spelend met kinderen 

uit de buurt. Wat ik over hem wist had ik van Allard, die 

het altijd goed met Thijs had kunnen vinden. 

Terug uit Brazilië kwam ik snel tot zaken met Aafje en 

Bram. Een biografie had ik niet eerder geschreven, maar 

we vertrouwden op mijn ervaring als schrijver, journalist 

en redacteur. Ik had een serie zeer uiteenlopende boeken 

geschreven: wetenschappelijke publicaties, reisgidsen, een 

aantal boeken over Nederland en een boek over Unilever, 

en daarnaast een lange reeks artikelen voor diverse media. 

Daarnaast had ik als eindredacteur voor uitgeverijen en 

tijdschriften gewerkt, en als buitenland- en eindredacteur 

voor het RTL Nieuws en RTL Z. 

Hoe pak je zo’n project aan? Van de hoofdpersoon zelf 

was amper materiaal voorhanden. Dat was een belangrijke 

beperking, zeker gezien de wens van Bram en Aafje om 

Thijs’ levensverhaal als het ware door hemzelf te laten 

vertellen. Daar stond tegenover dat vele tientallen betrok-

kenen van harte bereid waren zich te laten interviewen: 

familieleden, vrienden, studiegenoten, leraren, collega’s 

en anderen. Dat leverde een reeks bijzondere gesprekken 

en een enorme rijkdom aan informatie op, die een beeld 

gaven van de levensloop en belangrijkste eigenschappen 

van Thijs. Onafwendbaar vertoonde het materiaal hiaten, 

en ook tegenstrijdigheden; laat mensen vertellen over 

een gebeurtenis die ze een paar jaar eerder gezamenlijk 

hebben meegemaakt en hun verhalen lopen gegarandeerd 

uiteen. Zorgvuldige analyse is het middel om daaruit een 

waarheidsgetrouw beeld te distilleren. 

Maar een berg informatie is nog geen verhaal. Het 

is verleidelijk alle beschikbare gegevens in groot detail 

chronologisch op een rij te zetten, maar die aanpak heeft 

belangrijke nadelen. Je wekt er een schijn van volledigheid 

mee die niet gerechtvaardigd is. En je loopt het risico een 

onevenwichtig verhaal te presenteren, waarin facetten 

waarover om wat voor reden dan ook veel is gesproken 

alle ruimte krijgen, terwijl andere er bekaaid afkomen. Ten 

slotte loopt zo’n aanpak bijna onafwendbaar uit op een 

opsomming met een onverteerbaar hoog ‘en toen’-karakter. 

Door het verhaal op te bouwen uit korte hoofdstukjes 

waarin belangrijke gebeurtenissen en episodes uit Thijs’ leven 

centraal staan, heb ik geprobeerd die nadelen te vermijden. 

Zo’n wat impressionistische aanpak zou naar mijn 

smaak het meest recht doen aan alle levensfasen en het 

karakter van Thijs, en zodoende de beste mogelijkheid 

bieden om hem in al zijn veelzijdigheid tot leven te bren-

gen. Daarbij heb ik geprobeerd het karakter van Thijs ook 

in de toon van het verhaal te laten doorklinken. Of ik in 

mijn opzet ben geslaagd laat ik graag aan het oordeel van 

de lezer over. 

Martijn de Rooi



135134

MET DANK AAN

De belangrijkste bronnen voor dit boek zijn de interviews 

die de auteur heeft gehouden met onderstaande mensen. 

Dank aan allen.

Abel, Allard, Amanda, Anette, Arina, Bart, Bas, Bastiaan, 

Bert R., Bert t. A., Claartje, Claire, Coen, Daan, Diede, Eline, 

Emma, Evert, Evie, Fabian, Frans, Frits, Geert, Gerdje, Guido, 

Hans, Harm, Harmke, Henk, Huug, Isabel, Jaap, Janneke, 

Jeanet, Jeroen, Joeky, Joost, Laurens, Liesbeth, Lineke, Lotte, 

Marianne, Marije, Mayon, Michèle, Ottelie, Paul, Pepijn, 

Rafaël, Simon, Sjoerd, Stieneke, Tanneke, Tessa, Thierry, 

Thimo, Thomas, Tjeerd, Tries, Vincent, Viviënne, Wouter 

en Yassine

WWW.113ONLINE.NL

 

Stichting 113Online is de nationale organisa-

tie voor suïcidepreventie. De missie van de 

organisatie is het voorkómen van zelfmoord, 

haar ideaal een wereld waarin niemand zelf-

moord pleegt. De medewerkers zijn ervan 

overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen 

worden voorkómen wanneer  zelfmoord beter bespreekbaar 

is en de zorg innovatiever  en menselijker wordt georgani-

seerd. Suïcidale mensen en hun naasten kunnen 24x7 en 

anoniem via www.113online.nl een beroep doen op het 

online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie 

en zelfhulpmodule. Dit aanbod wordt gerealiseerd door 

bevlogen professionals en stagiairs die werken vanuit 

de vestiging in Amsterdam, en door vrijwilligers in het 

gehele land.
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Het leven van Thijs Kuiper

‘IN VOLLE VLUCHT’ IS 
HET VERHAAL OVER 

HET LEVEN VAN 
THIJS KUIPER.  
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