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Nooit gedacht, wel gehoopt
Lieve allemaal,
Lang geleden, om precies te zijn bijna 53 jaar, besloten Jan en ik samen verder te
gaan. Niet te bedenken dat we nu nog samen lief en leed zouden delen. Als je nog
zo jong bent, Jan achttien en ik ruim zestien, dan kijk je nog niet zo ver vooruit.
En vijftig jaar later ligt nog zo ver in het verschiet... Toch is het gebeurd. Aanstaande vrijdag is het zover, dan zijn we vijftig jaar officieel in de echt verbonden.
We deden dat heel eenvoudig. Alleen met Jans vader en een vriend als getuige.
Dat boterbriefje was voor ons ook niet zo belangrijk. Maar Jan was toentertijd in
dienst van het vaderland en de spoeling was erg dun. Onze Ben was op komst en
ik kreeg maar 21 gulden per week om van rond te komen. Voor onze broodnodige
spullen spaarde Jan zich tevens zijn wedde uit de mond en stuurde zoveel op
als hij kon missen. Voor ons huwelijk was hij al een zorgzame aanstaande vader
en echtgenoot. Maar dat trouwbewijsje maakte onze huishoudelijke omstandigheden een ietsje meer dragelijk. We kregen namelijk vijf gulden meer per week.
Net genoeg om de winter door te komen. Want er moest wel gestookt worden.
Mijn kachel diende tevens als fornuis, samen met mijn oliestel.
Zo was de situatie toen wij op die woensdag de 17de september in het huwelijk
traden. Nu zijn we zes kinderen rijker: het allerbelangrijkste. Onze wens was en
is nog steeds: Dat zij het beter zouden krijgen in het leven dan dat het ons is
vergaan. Vooral in menselijk opzicht en als het kan, tevens met een ietsje meer
centjes. Geld mag dan wel niet gelukkiger maken, zoals ze ons altijd proberen
wijs te maken, maar het is toch wel verdomd makkelijk als je er een beetje meer
van hebt. We zijn blij met wat er tot nu toe van de kinderen is terechtgekomen.
Ze hebben er allemaal hard voor gewerkt. Er zijn er die weer op een belangrijk
punt in hun leven zijn aangekomen. Er moeten weer toekomstbepalende beslissingen genomen ++worden en ik wens hen daar heel veel wijsheid en succes mee.
Wat onze kleinkinderen betreft, geldt het zelfde als voor hun ouders. Zij werken
hard voor alles wat ze in hun leven willen bereiken en ik ben ontzettend blij met
ze. Ook met onze jongste kleindochter die nog een lange moeizame tijd voor zich
heeft. Maar ze heeft het niet opgegeven en gaat vooruit. Ze vindt het op haar
nieuwe school fijn en dat zal zeker meehelpen.
Deze week waren we druk bezig om het huishouden weer op de rails te krijgen en
diverse mensen te bellen. Onze vakantiefoto’s werden afgedrukt. Het merkwaardige was dat, toen we een van de cd’s die ik bij mijn films had laten maken wilden
bekijken, de afbeeldingen allemaal op zijn kop stonden. Ook met de andere drie
bleek dat het geval. Daar gaan we dus straks even mee terug. Zo gaat er altijd wel
eens iets mis in die branche. Maar we zitten nog steeds een beetje in de vakantiesfeer. Het foto’s uitzoeken zorgde af en toe voor flink puzzelen. Dat krijg je als
je met twee camera’s fotografeert. Toch is het aan te raden, want het is een van
ons gebeurd dat hij zijn toestel had vergeten. Dan heb je er altijd nog een.
Maar het werd tijd om aan aanstaande vrijdag te gaan denken. Hoe vullen we
deze dag in? Nou, daar hoefden we niet lang over na te denken. Want al kibbelen

we nog net zo veel als vroeger, we waren het er roerend over eens dat we het heel
eenvoudig gaan houden. Jullie zijn allemaal welkom. We zijn de hele dag gewoon
thuis, de taart staat klaar met de koffie of thee. Wie later komt mist de taart maar
dan staat de frisdrank of een alcoholisch drankje klaar. Hoe we onze avond gaan
invullen zien we wel. Misschien gaan we wel een hapje eten. Wie weet... We wachten gewoon relaxt af hoe deze dag gaat uitpakken. We zijn blij dat we na al die tijd
nog samen zijn; dat is voor ons het belangrijkste. Tevens gaan we op dezelfde weg
verder. Proberen onze volgende jaren zo prettig mogelijk door te brengen en te
genieten van de goede dingen des levens. Mooi weer, lekker lezen als het in plaats
daarvan regent, of bezig zijn met onze andere hobby’s. Af en toe samen met onze
dierbaren eten en plezier hebben. De contacten met onze overgebleven vrienden
onderhouden. Dat zijn de belangrijkste dingen in het leven. En dat leven leef je
iedere dag. Daar heb je geen groot feest voor nodig.
Jullie zijn dus van harte welkom. Want elkaar zien is toch het belangrijkste.
Misschien tot de 17de. We zijn vanaf half elf gereed voor de ontvangst. Voor de
naaste familieleden hebben we nog een mededeling: Informeer even bij je baas
of je een vrije dag kunt krijgen voor het gouden huwelijksfeest van je ouders of
grootouders. Een betaalde vrije dag is niet weg, ook al blijf je lekker thuis. Voel
je tot niets verplicht, want dat werkt niet. Kom als je zin hebt.
Een fijne week gewenst.
Liefs van Magda en de groeten van Jan.
PS:
Lieve mensen.
Een kleine correctie is op zijn plaats in mijn mail van zaterdag jl. Ik schreef
daarin dat ik na ons huwelijk vijf gulden meer kreeg. Dit was niet helemaal juist.
Aangezien we moesten trouwen, Ben was op komst, was het zaak om dat zo snel
mogelijk te doen, aangezien ik als ongehuwde moeder geen uitkering kreeg als
ik ophield met werken. En dat was na drie weken zwangerschap al het geval.
Na ons huwelijk kreeg ik van het Rijk ƒ 21,00 per week en na Bens geboorte
ƒ 26,00. Mijn excuses voor mijn vergissing. Het is dan ook al vijftig jaar geleden
en een mens vergeet weleens wat.
Groetjes van Magda.

Ben en Ineke

Pa en moe 50 jaar getrouwd
Er zijn momenten geweest, dat het er niet naar uitzag dat het ooit zover zou
komen. Daarmee doel ik niet op Pa’s uitspraken in de trant van ‘Ik haal de veertig niet’ (en toen hij die eenmaal gehaald had: ‘Ik haal de vijftig niet’). Met zijn
gezondheid is nooit iets mis geweest en het roken heeft hij ook al lang geleden
afgezworen. Nee, dat was meer een theatraal zelfbeklag; heer Bommels woorden:
‘Laat mij hier maar liggen, jonge vriend. Met mij is het afgelopen.’ zouden uit
Pa’s mond ook volkomen natuurlijk kunnen klinken. Wat ik wel bedoel, is dat
dit huwelijk periodes heeft gekend waarin niet alles van een leien dakje ging. Dat
ze na vijftig jaar nog steeds bij elkaar zijn, is iets waarvoor ze allebei bij tijden
hebben moeten knokken. Ik kan het weten, want ik ben er vanaf het begin bij
geweest. En ik weet ook, dat voor allebei geldt, dat ze de grootste overwinningen
op zichzelf behaald hebben. De moeilijkheden die ze samen doorstaan hebben,
hebben ze sterker gemaakt.
Het is natuurlijk niet alleen kommer en kwel geweest. Integendeel, als ik terugkijk (enigszins tegen mijn gewoonte in, maar op zo’n moment als nu moet je wel)
dan waren de leuke, plezierige en gezellige episodes ruimschoots in de meerderheid.
Hoewel het niet de bedoeling was, dat ik er al zo snel zou zijn, hebben ze al
vroeg heel bewust voor kinderen gekozen. Dat hebben ze geweten. Gemiddeld
genomen waren wij weliswaar uitzonderlijk makkelijke en goed opvoedbare kinderen, maar het verzorgen van zo’n heel koor heeft natuurlijk toch heel wat zorg
en moeite gegeven. Het is niet altijd even eenvoudig geweest om de eindjes aan
elkaar te knopen. Pa’s versie van een oud gezegde ‘Liever naar de dokter dan
naar de bakker, want de dokter is van het ziekenfonds en de bakker moet ik zelf
betalen’, klinkt mij nog in de oren. Veel kinderen geven veel drukte. Bij ons was
het wel meestal een gezellige drukte.
Als kind was ik graag thuis. Natuurlijk werd er ook buiten gespeeld, maar als
het slecht weer was, of je had daar geen zin in, was het binnen ook goed toeven. Vaak werden er spelletjes gedaan, waaraan Pa en Moe ook regelmatig zelf
meededen. Mens-erger-je-niet, monopoly, ganzenbord, halma, stratego, toepen,
pesten, zwikken, klaverjassen, skat, pim pam pet, dr. Bibber, yahtzee, kastje 24,
5000-en, zanzibarren, backgammon, dammen, schaken, en zo zou ik nog wel
een tijdje door kunnen gaan. Uren konden we ook spelen met de bouwstenen,
de autootjes en de poppetjes. En natuurlijk waren er boeken. Wat een belevenis was dat, toen ik net kon lezen en voor het eerst zelf een boek las (Bolke de
Beer). Een wereld ging er voor me open. Er waren kinderboeken en stripboeken;
jarenlang kregen we ook het weekblad Pep (en voor de meiden later de Tina); er
werd bijkans om gevochten wie die het eerst mocht lezen. Als Pa thuis was als
de Pep kwam, trokken we daarbij overigens steevast aan het kortste eind. En als
je uitgespeeld en uitgelezen was, kon je altijd nog een plaatje opzetten of naar de
radio luisteren. En tegen de tijd dat dat begon te vervelen, kwam er wel weer een
vriendje of vriendinnetje van deze of gene langs...

Toen we allemaal zo successievelijk ons eigen stekje gevonden hadden, was dat
wel even wennen. Jan was de laatste die uitvloog. Zeer terecht heeft hij nog een
tijdlang voor een overgangsregeling gezorgd, door elk weekend nog thuis te komen eten. Daarbij werd dan met grote regelmaat een versie van het volgende
stuk voor twee heren opgevoerd: Pa: ‘En, smaakt het een beetje?’ Jan: ‘Nou, het
is niet echt smerig.’ Pa: ‘Wel god zal me toch zo eeuwig spiernakend door de hel
heen en weer donderstralen, sta je ‘s ochtends om vier uur op om het vreten voor
die gasten te koken, zeggen ze: “Nou, het is niet smerig.” Ik had het misschien
toch beter tegen de kachel kunnen spuiten, dan was het met een sisser afgelopen.’ Jan (met volle mond): ‘Mm, mm...’
Voor ons, kinderen, was het ook wennen. Als tweede die op zich zelf ging wonen,
heb ik nog een tijd lang de luxe gehad om zo nu en dan nog even terug te kunnen naar het warme nest. Het was met pijn in het hart, dat ik me op een gegeven
moment realiseerde, dat dat warme nest er niet meer was... Uiteindelijk went
alles natuurlijk. De vrijgekomen slaapkamertjes kregen andere bestemmingen
en nu kun je je echt niet meer voorstellen dat we ooit met z’n achten in dat kleine
flatje hebben gewoond.
Zoals gezegd, het ligt niet zo in mijn aard om achterom te kijken. Nu ik dit toch
eens even gedaan heb, realiseer ik me hoe de inhoud van mijn leven voor een belangrijk deel gevuld is met dingen die ik van thuis heb meegekregen. Ik zal daar
niet over uitweiden (ik begreep dat er anderen zijn die dat willen doen) maar van
alle goede dingen die ik heb meegekregen, wil ik er drie uitlichten. Mijn bijdrage
aan deze jubileumcompilatie bestaat uit: een schaakpartij, een recept en een
deel van de fotografische oogst van deze fraaie septembermaand.
Bloemkoolsoep met kaas en uien
Maaltijd voor vier personen:
1 bloemkool
1 grote ui
2 kippenbouillonblokjes
200 g mozarella
3/4 liter water
een beetje allesbinder of maizena
Maak de bloemkool schoon en snijd de roosjes in stukken. Breng het water met
de kippenbouillon aan de kook. Voeg de bloemkool toe en laat deze gaar worden.
Pureer met de staafmixer. Bind de soep nog wat bij met allesbinder of maizena.
Voeg de kaas toe. Voeg als laatste de in halve ringen gesneden ui toe. Laat het
geheel zachtjes koken tot de ui beetgaar is. Wel blijven roeren! Voeg naar smaak
nog wat peper of tabasco en/of zout toe. Serveer met stokbrood of geroosterd
brood. Eet smakelijk!
Ben.

Zo’n twintig jaar geleden...
Lieve Jan en Magda
Het is zo’n twintig jaar geleden dat ik het eerst bij jullie over de vloer kwam. Er
was een feest gaande in de flat waar nu de buren wonen. De gehele sfeer was
voor mij een verrassing. Verrast door de enorme gezelligheid, de geweldige gastvrijheid en interesse voor mij. Voor mij als persoon, niet of ik wel van goeden
huize kwam, of dat soort van dingen.
Ook verrast door de entourage. Jullie eigen woning kwam mij over als een bibliotheek, ook hingen er toen gedichten (van Marieke?) aan de muur, waren de deuren kunstzinnig beschilderd. Er werd die avond gezongen en gedanst, muziek
gemaakt. Alles, behalve een burgerlijke toestand. Voor mij een verademing. Ik
voelde mij helemaal thuis.
Het was bij jullie een compleet cultureel centrum in het klein, waarvan jullie in
feite de basis zijn geweest. Jullie stimuleerden de jongelui, en deze stimuleerden en inspireerden weer elkaar. Ook werd er bij jullie kritisch (Jan) en sociaal
bewogen (Magda) naar de maatschappij gekeken.
Deze zaken zijn heel bepalend voor je ontwikkeling, en het is niet gewoon om dat
allemaal mee te krijgen. Daar mag je (dat heb ik tegen Ben gezegd) je ouwelui
wel eens heel erg dankbaar voor zijn.
Ik ben in ieder geval heel blij met jullie als vrienden en schoonouders.
Ineke

Marit en Yunis

Hoe hou je het vol?
Lieve pa en moe,
Hoe hou je het vol? 50 jaar is bepaald geen geringe prestatie. Er zijn zeker
heden ten dagen nog maar weinigen die dat vol houden. Diegenen die dat redden
komen niet alleen in de krant, maar krijgen ook een bloemetje van de burgervader of -moeder. Tenminste in Amersfoort. Of je daar nou op zit te wachten is
natuurlijk de vraag. Ik kan me niet herinneren dat jullie ooit fans zijn geweest
van welke gemeentelijke gezagsdrager dan ook. Maar goed dit terzijde. Misschien
zou een vetlederen medaille voor moed, beleid en trouw meer gepast zijn. Of zoals
tegenwoordig in het onderwijs een duurzaamheids-premie (overigens maar 50
euries op jaarbasis, maar toch).
De vraag was: Hoe hou je het vol, wat is het recept, wat is de truc? Hmm..., eens
kijken of we een oorzakelijk verband kunnen bedenken.
Zou het de passie zijn? Bij voorbeeld de passie voor elkaar? Zou goed kunnen,
jullie bed heeft heel wat passie gezien. De muren daverden er gedurig van. Niet
alleen van de gepassioneerde vrijpartijen, maar ook van de gepassioneerde
daverende ruzies. Dat ik vroeger als klein kind het een wel eens met het ander
verwarde, moet aan mijn onschuldige kinderziel geweten worden. Hoewel..., ik
heb lang gedacht dat jullie elkaar bijna elke avond in elkaar sloegen. Hmm..., dit
getuigt meer van morbide gedachten dan van onschuld geloof ik. Maar met het
klimmen der jaren komt de wijsheid zeggen ze, dus later wist ik beter.
De passie voor kinderen misschien? Want uit de eerste passie ontstond spontaan een tweede. Beiden afkomstig uit een klein eenoudergezin, (overigens heel
modern en vooruitstrevend in die dagen), namen jullie je voor dit jullie eigen
kinderen niet aan te doen. Wat jullie ons met zoveel kinderen dan wel aandeden moet hier onbesproken blijven, want daar hebben we het nu even niet over.
Dus volgden de baby’s elkaar na een spontane start met regelmaat op. Ach, nog
eentje dan en ach, nog eentje dan. Totdat we gezellig met zijn zessen waren. En
gelukkig nog zijn. Of jullie je voldoende gerealiseerd hebben dat van kinderen
kinderen komen betwijfel ik, maar die zes zorgden voor een vast cluppie vriendjes en vriendinnetjes die tot aan de dag van vandaag deel uit maken van de vaste
club. Helaas verloren we John volkomen onverwacht. Maar als de voortekenen
mij niet bedriegen is de buuf leuk op weg om de opengevallen plaats in te nemen.
En zo konden we op menige dag met gemak een eigen elftal opstellen. En wat
denk je van later de schoonzoons en -dochters, na de zeer diverse verkeringen
met vogels van zeer bonte en diverse pluimage deden die langzamerhand hun
intrede. Als gewoonlijk ook zeer bont en divers. Net als de kleinkinderen.
Misschien daaruit voortvloeiend is het misschien wel de passie voor gezelligheid.
Met zoveel kinderen moet je ook wel: een misantroop zou er gek van worden. Dus
werd er op zondagmiddag en winteravonden gepassioneerd gespeeld. Monopoly,
mens-erger-je-niet (overigens met in heel Nederland onbekende eigen regels),
klaverjassen, toepen, zwikken, bamzaaien, boeren-bridge en ga zo maar door.

Dat het geen sinecure is om 6 kinderen te leren klaverjassen blijkt wel uit de
gevleugelde uitspraak ‘Als je het niet weet is het ruiten en dan ijzersterk uit met
klaveraas’, die nu op menig dinsdagavond klinkt in café van Zanten, waar nogal
wat mensen spelen die ik heb leren klaverjassen. Zo zie je maar.
Daar uit voortvloeiend misschien wel de passie voor lekker en gezellig eten. Van
appeltaart tot Jansons verleiding en broodje rauwe ui, van alles is al in die
keuken bereid. Met gezelschappen van wisselende grootte en samenstelling en
menigmaal overgoten door riante hoeveelheden wijn en bier en met groot plezier
geconsumeerd. Hoewel, ik kan mij een gelegenheid herinneren met aardappel
specialiteiten waarvan ik nog wel eens droom. Vooral de banaan-aardappelpuree
staat mij door de stopverfgrijze kleur en bijbehorende smaak nog helder voor de
geest. De daarbij behorende vaten werden vroeger door ons om de beurt samen
met pa gewassen, meestal onder het genot van een stichtelijk lied, bij voorkeur
van Jaap Fischer. Dat dit niet altijd schadevrij kon verlopen spreekt voor zich.
Ik herinner mij een gelegenheid dat wij met opgerolde broekspijpen en tot aan
de jarretellen en het ondergoed in het sop stonden. Zo was de keukenvloer ook
weer grondig gereinigd, ongetwijfeld tot grote vreugde van moe. Maar die vreugde
staat mij niet meer zo bij. Vreemd.
Of zou het soms de passie voor muziek zijn? Niet alleen in de vorm van radio,
langspeelplaten, bandrecorder en later cd, maar zeker ook de zelfgemaakte. Zie
bovengenoemde vertolkingen van Jaap Fischer, maar denk ook aan evergreens
als ‘Rooie Johnny’, ‘Daar was eens een kerel in Spanjos’ of ‘Julia was zo schoon’.
Maar ook serieuzer muzikale uitingen op gitaar, mandoline, banjo en fluit. In
wisselende samenstelling met zijn tweeën, met kinderen of klein-kinderen meer
of minder geslaagd vertolkt.
Of zou het soms de passie voor boeken zijn, waar jullie huis in duidelijke mate
van getuigt. Van hysterische roman tot detective, van wetenschappelijk werk tot
dichtbundel, van atlas tot kookboek: alles heeft jullie interesse en dat is te zien.
Waar sommige mensen zich afvragen of de vloer wel bestand is tegen de belasting
van het waterbed is voor jullie meer de vraag of dan het volgende boek de vloer
eindelijk zal doen bezwijken. Het voordeel van een passie voor lezen is duidelijk.
Je kunt je eens een moment terugtrekken in je eigen wereld, je hebt na afloop
iets om over te praten en je weet waar je je zakgeld aan uit moet geven. Mogelijkerwijs steek je er zelfs iets van op: allemaal mooi meegenomen. Dat moet zeer
heilzaam zijn voor je relatie.
Of zou het de gezamenlijke passie voor vastleggen en verslag maken zijn. Door
middel van catalogussen, duizenden foto’s, plakboeken en nu zelfs een heus
boek, zijn de afgelopen 50 jaar ruim gedocumenteerd. Mogelijk ter lering en de
vermaak van het nageslacht. Maar hoe het ook zij, wat het ook is: jullie hebben
het volgehouden en daar gaat het maar om. Niet de manier waarop maar het
resultaat is waar het uiteindelijk om gaat.

Dus daarom rest ons niet anders dan jullie met deze mijlpaal hartelijk te feliciteren, jullie toe te wensen dat je nog lang en gepassioneerd van elkaar mag
genieten, (daarbij komt mogelijk het cadeau dat wij in gedachten hebben nog
mooi van pas) en jullie een hele fijne dag toe te wensen.
Liefs, Yunis en Marit

Vincent en Natalie

Liefde is...
Of elkaar uit bad helpen, of voor haar een zoutloos
broodje bakken, of altijd aan elkaar denken of of of.
Het zijn voor mij de eerste definities van wat liefde is
en wat het betekent om er voor elkaar te zijn. Als ik
aan getrouwd zijn denk dan denk ik altijd gelijk aan
jullie. Het is dan ook bij jullie op het toilet dat ik deze
plaatjes voor het eerst zag, een goede plek om kennis
te maken met de liefde. Maar ja, je kan de liefde overal
tegenkomen. Ik vond het op een toilet in Soest op de
Dalweg.

Tierelierelang Tierelierelang
‘Na 50 jaar werken bij het gevang, tierelierelang.’ Niet dat
de afgelopen 50 jaar voor jullie een gevangenis is geweest
maar ik moet bij jullie wel gelijk denken aan Jaap Fischer.
Het is natuurlijk ook een hele tijd, 50 jaar, ik kan me er
haast geen voorstelling bij maken. Jaap Fischer heeft een
traditie gekregen in de familie. Te beginnen met de liedjes
die altijd tijdens de afwas gezongen werden. Ik ben naar
aanleiding van jullie 50 jarig jubileum eens bij mezelf te
rade gegaan wat jullie voor me betekenen en dan natuurlijk jullie relatie. Wat is nu eigenlijk de betekenis van 50
jaar. Ik moest zoals gezegd gelijk denken aan Jaap Fischer.
Maar ook hoe over het algemeen zingen en muziek een
groot onderdeel hebben gevormd van jullie leven. Daar zit
een zekere harmonie in die niet mogelijk zou zijn zonder liefde en begrip. Liefde
en begrip is iets waar ik altijd veel van heb meegekregen. Hoe jullie altijd ruimte
voor elkaar laten om je eigen dingen te doen. Opa, jij met het klussen en de fotografie in de schuur met de grootste verzameling gereedschap van het westelijk
halfrond. Oma, jij met het blokfluiten en het schrijven van het groot familieboek.
Om maar een paar dingen te noemen. Maar ook de gedeelde hobby’s en activiteiten die jullie samen ondernemen. De verzamelingen, van boeken tot postzegels,
zijn daar ook een goed voorbeeld van. Maar ook yoga, koken en wandelen. Het is
fantastisch om te zien hoe jullie na zovele jaren je samen door moeilijke periodes
hebben heengeslagen en toch altijd de kleine dingen zijn blijven waarderen, misschien juist doordat het niet altijd even makkelijk is geweest.

Vroem Vroem...
We moesten ook gelijk denken aan de momenten
waarop we het zelf wat minder makkelijk hadden.
Toen Natalie en ik uit elkaar woonden bijvoorbeeld.
Zij in Amerika en ik hier in Nederland. Jullie wisten te vertellen over de tijd dat opa in het leger zat
en jullie elkaar een keer in de twee weken zagen,
opa kwam dan op de motor en moest ver rijden.
De boodschap was duidelijk. Het is inderdaad niet
makkelijk om ver van elkaar weg te zijn, maar met
een beetje inzet kan je een heel eind komen. En er
was natuurlijk ook een positieve kant aan elkaar
een tijdje niet te zien, maar het was leuker als je
elkaar wel weer zag. Jullie zijn voor ons een echte inspiratie om aan je relatie te
blijven werken en er proberen het beste uit te halen, met name vanuit jezelf.
Genieten van het leven
Als kind heb ik ook heel veel herinneringen aan jullie. Als ik bleef logeren
mochten we altijd kiezen wat we wilden
eten. Een festijn mag ik wel zeggen, wat
dus regelmatig pannenkoeken of gevuld
stokbrood betekende. Later toen ik zelf
een beetje mobieler was, kwam ik ook
bijna elke week wel eens bij jullie op
bezoek. Er was altijd een pandabroodje
met kaas en een kopje thee. Dit hebben
we later vervangen door op geregelde
tijden bij elkaar komen voor kalfslever,
zuurkool en nog vele andere heerlijkheden. Dit betekent veel voor mij. Ik heb er
van geleerd van de kleine dingen in het leven te genieten. Natalie en ik hebben
zo ook weer iets van jullie over genomen: we vinden het ook heel fijn om lekker
te koken en gezellig familie en vrienden daarbij uit te nodigen. Maar ook het
genieten van de schoonheid van een mooie zonsondergang of een wandeling door
de polder of door het bos. Jullie zijn voor ons een heel goed voorbeeld van hoe je
kan genieten van alle kleine dingen in het leven.
Van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig trouwen!
Veel liefs,
Vincent en Natalie

Suzanne

Logeren, blokfluiten en
pannenkoeken

Logeren bij opa en oma was iets wat ik regelmatig deed, en altijd met heel veel
plezier. In die tijd was ik ’s ochtends nog wel eens vroeg wakker, wat mij nu nooit
meer overkomt... Zelfs de wekker kan mij tegenwoordig haast niet meer uit mijn
slaap halen. Maar als ik dan vroeg wakker was, voor half acht, dan begon ik
met een strip te lezen in de stoel van opa. Jens kwam dan graag bij me zitten en
zo met z’n tweeën hadden we het heel genoeglijk samen. Als oma dan opstond
om half acht gingen we samen het ontbijt klaarmaken. Terwijl we dat deden,
gingen we samen in de keuken oma’s yoga-oefeningen doen. Waarbij het natuurlijk de kunst was om jezelf het meest onmogelijk op te vouwen. Daarna gingen we
samen ontbijten en als we daar klaar mee waren, gingen we opa’s ontbijt maken
waarna we gezellig met z’n tweeën bij hem bed kropen.
In de loop van de dag, waarin oma haar dagelijkse regelmaat hield, ging ik dan
vaak tekenen en lezen. Later op de dag was er dan tijd voor een spelletje. Met
name visjes vangen met opa was een van mijn meest favoriete bezigheden, later
vervangen door mens-erger-je-niet en pesten. Ook de kijker met al z’n kleurtjes
kon mij uren bezighouden. En als ik daar klaar mee was, was de buren bekijken
door de verrekijker een van de dingen waar ik me graag mee bezighield bij opa en
oma. Zo heb ik heel wat fijne weekenden bij hen doorgebracht. Ook met Marcella
die toen nog thuis woonde, heb ik heerlijk wat afgekeet.
Toen ik acht jaar werd, ben ik begonnen met blokfluiten en ik mocht dan ook
graag met oma samen oefenen op mijn toen vaak nog valse noten. Later toen
ik wat ouder werd, ging Marit aan het werk. Zij werkte dan eens in de twee
weken op woensdagmiddag en ik ging dan vaak naar opa en oma in Soest. Waar
oma en ik opa het leven onmogelijk maakten door heerlijk te blokfluiten. Toen
Marcella op zee zat, hebben we met Marieke nog eens een bandje gemaakt wat er
voor zorgde dat het schip waar Marcella op voer bijna op de bodem van de Stille
Zuidzee terecht kwam.
Ik bewaar nog altijd heel warme herinneringen aan deze woensdagmiddagen bij
opa en oma. Met name als oma dan ter afsluiting pannenkoeken bakte was mijn
middag volmaakt.
In mijn middelbare schooltijd ging ik niet meer zo vaak naar hen toe, ik moest
opeens huiswerk maken en ik ging fanatiek waterpoloën waardoor er heel wat
vrije uurtjes verloren gingen. Ik werd wat ouder en kreeg mijn eerste vriendje en
ik ging samen met hem op de brommer naar Soest om hem voor te stellen aan
opa en oma. Ook later toen de jeugdliefde verloren ging, kwam ik nog regelmatig
mijn nieuwe vriendjes aan hen voorstellen. Opa en oma ontvingen hen altijd met
open armen en een lekker kopje thee.

In de nazomer van 2003 ben ik samen met Pim met hen naar de Elzas geweest
voor een lang weekend, wat een geweldige tijd is geweest. Zo hebben we elkaar
nog weer wat beter leren kennen.
Lieve opa en oma, hartstikke bedankt voor alle goede herinneringen. Ik hoop dat
jullie nog heel veel jaren in goede gezondheid samen zijn. En dat we nog vaak in
elkaars gezelschap kunnen vertoeven om nog meer mooie herinneringen erbij te
maken.
Suzanne

Jan en Elly

Zonder mijn ouders
was ik nergens geweest
Dat klinkt misschien een beetje dramatisch, maar het is wel waar. Als mijn ma
en pa, ruim 44 jaar geleden, niet samen geweest waren om de liefdesdaad te
verrichten dan was ik niet geboren. Er zijn mensen die denken dat ze in zo’n
geval gewoon ergens anders, bij andere ouders, ter wereld zouden zijn gekomen.
Die denken dat je zelf je ouders kiest. Maar dat lijkt me sterk. Volgens mij ben
ik er omdat, precies op dat ene moment, de juiste actie ondernomen werd door
die twee mensen.
Als ze net die avond ruzie hadden gehad en het er niet van gekomen was, dan
was ik er dus ook niet geweest. Misschien hadden ze het even later wel weer goed
gemaakt en dat dan bezegeld met een vrijpartij, maar dan was de kans groot
geweest dat er net een andere spermacel dat vruchtbare eitje bereikt had en was
ik misschien een meisje geworden, of had ik rood haar gehad. Dat lijkt misschien
niet erg, maar ik had het toch niet prettig gevonden. Ik was dan immers niet uitgegroeid tot de alom geliefde figuur die ik nu ben.
Was dat dan erg geweest? Nou, voor de mensheid als geheel waarschijnlijk niet.
Ik heb geen geneesmiddel tegen kanker ontwikkeld, of een nieuw soort atoombom, mijn afwezigheid had het aangezicht van de wereld niet echt veranderd.
Maar voor mij persoonlijk had het toch wel een immens verschil uitgemaakt.
En ik vlei me met het idee dat er mensen in mijn omgeving zijn die het toch ook
wel jammer zouden hebben gevonden als ik er niet geweest was. Niet dat ze het
geweten zouden hebben, indien mijn pa en moe niet net op die ene avond in de
zomer van 1959 aan het stoeien waren geslagen. Maar toch… Ook hun leven had
er dan heel anders uitgezien. Je ziet dat dat ene moment een soort olievlekwerking op het leven van een hele groep mensen gehad heeft. En nog steeds heeft.
En wie weet ? Misschien bedenk ik wel opeens de perfecte waterstofmotor, of een
vogelvriendelijke windturbine.
Maar ook als dat niet gebeurt, ben ik er in ieder geval blij mee dat mijn ouwe
lui het toen samen hebben gedaan. Ik heb er mijn hele bestaan aan te danken.
En mijn innemende persoonlijkheid, met al die prettige karaktereigenschappen,
dat scherpe verstand, die creativiteit. Dat oogstrelende uiterlijk ook, waardoor ik
zo populair ben bij het andere geslacht, mijn elegante motoriek, donker-blonde
lokken en diepbruine ogen.
Natuurlijk zal ik ook wel een paar minder goede dingen van ze geërfd hebben,
maar die schieten me niet zo gauw te binnen. Nee, over het geheel genomen ben
ik behoorlijk blij dat ik ben wie ik ben en dat heb ik toch maar mooi te danken
aan die vader en moeder van me.
Bedankt lieve ouders
Bedankt voor dit leven !
Jan.

Marieke en Dolf

Wat hebben we toch veel
van Pa en Moe geleerd
Beste Pa en Moe,
Ik stond net deeg te kneden voor het broodbakken en dacht: Wat hebben we toch
veel van Pa en Moe geleerd. Deeg kneden leerde ik van Pa, die jarenlang zoutloos
brood bakte voor onze Moe. Ook allerlei andere praktische dingen zoals verven,
timmeren, banden plakken en stekkers repareren. Van Moe leerde ik breien,
kreeg ik de recepten voor bloemjus, bruinebonensoep, snert en rode kool. Heel
vaak was ik vroeger als kind in de keuken om bij te kletsen en onderwijl toe te
zien of te helpen bij het bereiden van de andijviestamppot, de boerenkool, de
bloemkool met een sausje en een balletje gehakt of de sperzieboontjes met een
sudderlapje. Als ik ‘s zaterdags mijn huis poets en mijn was opvouw, denk ik er
vaak aan dat ik dat van haar heb geleerd en zij misschien weer deels van haar
moeder, zodat hierdoor een wellicht heel oude traditie in stand blijft. Ik wil er
eigenlijk niet aan denken, maar statistisch gezien zullen jullie waarschijnlijk
eerder doodgaan dan ik. Ik weet dan, al is het een schrale troost, dat jullie, als
jullie er niet meer zijn, in al die kleine dagelijkse dingen, toch heel dicht bij mij
zullen blijven.
Niet alleen in praktische zaken hebben jullie vorm gegeven aan mijn leven, ook
bij moeilijke levensvragen gaven jullie richting. Toen ik weer eens ongelukkig
was in een relatie zei Moe: ‘Maar je hoeft dit niet, hoor.’ Dit hielp mij inzien dat ik
de situatie waarin ik verkeerde inderdaad niet hoefde te accepteren en dat ik zelf
de keuzes in mijn leven kon maken die voor mij goed zouden zijn. Ook later, toen
ik eens depressief was en er een einde aan wilde maken, hielp mij moeder mij
weer met een heel eenvoudige, nuchtere opmerking: ‘Kind, je moet het natuurlijk
zelf weten, maar ik zal je verschrikkelijk missen.’ Deze op het oog kleine dingen
zijn heel bepalend geweest voor de richting van mijn leven. Een opmerking van
Pa tegen Modita, toen zij eens in de put zat, helpt mij ook door menig donker
moment. Toen zij zich wanhopig afvroeg wat ze toch moest doen, zei hij: ‘Je hoeft
helemaal niets te doen. Je hoeft er alleen maar te zijn.’ Een filosofische variant
van zijn bekendere: ‘Rustig doorgaan met ademhalen!’
Eén van de kenmerken van jullie opvoeding is de nadruk op de vrijheid van het
individu. Op de vraag wat we later moesten worden, riepen jullie meestal: ‘Dat
maakt ons niets uit, als je maar gelukkig bent.’ (Dat laatste is overigens af en
toe al moeilijk genoeg!) Van menig leeftijdsgenootje werd door de ouders geëist
dat ze een beroepsopleiding gingen volgen, ondanks dat ze de capaciteiten en de
wens hadden verder te studeren. Ofwel werden ze gedwongen gymnasium te doen
terwijl ze dat niet konden en daardoor doodongelukkig waren. Later een goede
baan, veel geld verdienen, een eigen huis en een auto waren immers het hoogste
levensdoel. Zo niet bij ons. Er werd uiteraard wel verwacht dat je zo mogelijk je
eigen brood verdiende en doorleren werd absoluut gestimuleerd, vooral omdat
jullie zelf wel de capaciteiten, maar niet de mogelijkheden hadden. Dankzij jullie

enthousiasme heb ik een boeiende studie kunnen volgen en heb ik intussen een
aantal mooie publicaties kunnen realiseren.
Wat ik de laatste jaren prachtig vind om te zien, is dat jullie je blijven ontwikkelen. Menige bejaarde eindigt verzuurd achter de geraniums, maar jullie niet.
Integendeel: sinds Pa met de VUT is, zijn jullie zo druk als twee oude baasjes.
Jullie hebben je vol overgave gestort op het leren omgaan met de computer, het
inventariseren van de boekenverzameling, de recepten en wat dies meer zij. Onze
moeder is steeds mooier gaan fotograferen en steeds beter gaan schrijven. Dat
laatste resulteerde zelfs in een echte familiekroniek die werd gepubliceerd. Onze
vader is nu weer bezig met de vertaling hiervan en zo houden jullie je onvermoeibaar bezig met van alles en nog wat. Daarnaast zijn jullie nog steeds centraal
informatiepunt voor het wel en wee van alle nabije en verdere familieleden, waarmee regelmatig wordt gemaild, geboodschapt, muziek gemaakt en gegeten. Ik zie
dit allemaal met veel genoegen aan en hoop dat het nog lang zo zal blijven.
Marieke
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Dit zijn Buuf (links) en
Buuf (rechts)...

also starring
Murphy (links) en Spike
(rechts)
Wat is het toch fijn om een
poes te zijn! (of te zijn geweest...)

and...

Mijn buurvrouw heeft een
ding genomen, of is hij voor
Katrijn gekomen?

* Op de wijs van Q&Q

The continuing tory...
s
Ja, ja, na tien jaar
lijken Buuf en Buuf steeds
meer op elkaar..

hobby’s...
Soms zijn zij het niet eens
met elkaar... maar hierover
wel:

niet eens ?
Soms zijn zij het niet eens
met elkaar... maar hierover
wel:

eid en nog 50 ar!
Op julle gezondh
ja

Modita en Bernard

50 jaar Pa en Moe
50 jaar… dat is 13 jaar langer dan ik heb geleefd. Ik kan me moeilijk voorstellen
hoe het is om zo lang bij elkaar te zijn. Mijn langste relatie heeft maar drieëneenhalf jaar geduurd en dat was geen onverdeeld genoegen. Nu heb ik sinds bijna
acht maanden een nieuwe partner met wie het wel goed gaat, maar de 50 jaar
zullen wij niet meer halen. Ik heb er dan ook een diepe bewondering voor dat
jullie het zolang met elkaar hebben uitgehouden, met elkaars onhebbelijkheden
en grillen en daarbij toch jullie eigen unieke persoonlijkheid hebben weten te
behouden.
Het ligt wat voor de hand, maar als jullie elkaar niet hadden leren kennen, was
ik er niet geweest. Hetgeen toch jammer zou zijn geweest. Niet dat ik nou zoveel
aan de maatschappij heb bijgedragen, als je het aan het werk houden van hulpverleners en uitkeringsinstanties niet meerekent tenminste. Ik ben, en op het
moment ondanks alle tegenslag van de afgelopen twee jaar, toch best gelukkig.
Met Bernard, met Naomi, mijn grote, mooie dochter, met poes Truitje en met
hond Cher en met ons volle, maar gezellige huisje. Ik realiseer me dat dat zonder jullie nooit mogelijk was geweest. Jullie hebben me altijd door dik en dun
gesteund en opgevangen en er was veel dun door mijn Bipozijn. Nu Naomi de
laatste jaren door een moeilijke tijd heengaat, besef ik pas hoeveel energie dat
jullie gekost moet hebben.
Had ik een nachtelijke paniekaanval, even moe bellen en het leed was al weer voor
een deel geleden. Lag ik jaar in, jaar uit depressief op bed, moe kwam de boel aan
kant brengen. Was er weer iets stuk of moest er een kastje, bureau of kruk of
lattenbodem gemaakt worden, pa stond altijd klaar met de gereedschapskist.
Werd de opvoeding van Naomi mij in mijn eentje te zwaar, pa en moe vingen Naomi een dag per week op. Werd de eenzaamheid me teveel, geen nood, ik mocht
altijd een keer per week komen eten. En dan alle sokken die gebreid zijn en gestopt, alle lappen op de spijkerbroeken gezet, alle gezellige etentjes en spelletjesdagen georganiseerd. En niet te vergeten alle dagjes uit met mij en Naomi waar ik
altijd tegen opzag, maar ook zo vreselijk van genoot. Bertus had een nierziekte,
pa en moe (en Ben) sprongen financieel bij voor het dieetvoer, waardoor Bertus
nog zes jaar van zijn leven heeft kunnen genieten. Gingen we met vakantie, geen
nood, pa en moe zorgden voor de beestjes en plantjes.
Ik besef dat ik jullie dat nooit zal kunnen vergoeden. Nou ligt dat bij jullie toch
heel moeilijk, want jullie zijn tien keer zo actief, vitaal, levenslustig en zelfstandig
als ik ben. Jullie hebben mij of mijn hulp helemaal niet nodig. Ik heb nog een
poosje bij jullie als werkster gewerkt, maar daar kreeg ik voor betaald, dus dat
telt niet mee. Trouwens was het huis meestal even schoon als ik kwam, als wanneer ik wegging.
Jullie zeggen altijd dat jullie al blij zijn als het met mij goed gaat, nou daar doe
ik dan ook mijn stinkende best voor. En dat ik jullie poepluiers mag komen verwisselen als jullie oud en hulpbehoevend zijn geworden. Nou, daar hou ik jullie
aan!

Rest mij nog jullie uit de grond van mijn hart te bedanken dat jullie zulke fijne,
lieve, betrokken ouders en grootouders zijn en ik ben heel blij en trots dat jullie
de mijne zijn.
Ik hoop dat jullie nog heel veel jaren in gezondheid van elkaar en van jullie nakomelingen kunnen genieten en wij van jullie. Ik hou hartstikke veel van jullie en
zonder jullie was er waarschijnlijk niet veel van me terecht gekomen.
PA EN MOE, BEDANKT!!!
Modita.

Ook mijn hond is compleet
geïntegreerd...
Zo, nou hier een bijdrage van mij.
Ik ben nog niet zo lang bekend met deze familie. Je zou kunnen zeggen: ‘Wat is
dit nou?’, maar ik heb toch de indruk dat men het op prijs stelt dat ik ook een
stukje toevoeg aan het gebeuren.
Ik woon sinds 27 januari samen met Modita en ondanks alles gaat het redelijk.
Ook mijn hond is compleet geïntegreerd op de Dalweg: ze weet precies waar de
koekjes, die speciaal voor haar zijn aangeschaft, staan. Dat zegt toch een hoop
over de sfeer en de omgang met elkaar.
Ik mag hopen dat mijn relatie met Modita nog lang mag duren, wat tevens inhoudt dat je dan ook een relatie hebt met je schoonfamilie. Wat ik enorm waardeer, is het feit dat je ondanks de leeftijd niet te maken hebt met vastgeroeste
oudjes die chagrijnig achter de geraniums zitten; nee, ze zijn nog erg bij de tijd
en zijn niet stil blijven staan op het gebied van techniek e.d.
Voor wat mijn bijdrage betreft, voeg ik er een foto bij en zal ik wel zien hoe toekomst zich ontwikkelt.
Bij deze:
Gefeliciteerd en dat jullie er nog lang in goede gezondheid (voor zover mogelijk)
bij mogen zijn, en mee mogen maken hoe de toekomst tussen mij en Modita zich
ontwikkelt.
Groetjes,
Bernard Fagel.

Naomi

Marcella en Marc

B

eelden zeggen meer
dan woorden.
Liefs, Marc & Marcella

Colofon
Dit boek werd samengesteld ter gelegenheid van de
50-jarige bruiloft van Jan Hendrik van Vlierden en
Magda van Vlierden-Cornelisse op 17 september 2004
en als losbladige versie aangeboden aan de jubilarissen.
Eind 2004 werd deze tweede herziene editie digitaal verspreid onder jubilarissen en auteurs.
Idee, redactie en vormgeving: Marieke
Grafische ondersteuning: Marc en Marcella
Tekstcorrectie: Dolf
Alle auteurs: ‘ En da ge bedankt zijt da witte eh?’
Iedere overeenkomst met bestaande personen is
uiteraard geheel toevallig.

