
Kopje
Body Tekst van basislijn afhalen.... 

mijn wereld

ROZE ZATERDAG
Roze zaterdag. De bisschop van Den Bosch durfde 
het achteraf gezien toch niet aan in zijn kerk. De 
protestantse kerk vlakbij wel. Homo’s en lesbo’s 

kwamen daar bijeen, sympathisanten en meelevende 
kerkgangers. Uiteindelijk kwam zijn plebaan daar 

uitleggen dat de bisschop zelf ook vond dat wederzijds 
begrip, acceptatie, respect en tolerantie onderdeel 
zijn van de kerkelijke boodschap en dat iedereen 

erbij hoort. Jammer dat we de bisschop het zelf niet 
konden horen toelichten op het Journaal. Ik vond het 
een gemiste kans om zijn prachtige kathedraal ook 
te openen voor wie de eeuwenoude, omarmende 

gastvrijheid en schoonheid daarvan (nog) niet heeft 
kunnen ervaren. Echt waar, een palet zonder roze mist 

iets wezenlijks in zijn kleurengamma.

UITVERKOOP
Etalagepoppen in pakpapier, rode stickers met SALE. Het is weer begonnen. 
Voor sommigen een crime, maar ik vind zulk scoren leuk. Tegen mijn 
sputterende man zeg ik dan triomfantelijk: “In de uitverkoop!” Hij weet als 
geen ander dat mijn kasten al uitpuilen. Tegenwoordig heb ik een alternatief 
dat hem wél doet glimlachen. Ik zet een rijtje tassen vol kindertruien, 
jurken en broeken voor hem op de grond. “Uitverkoop 60%! Hun ouders 
hebben het druk, de kleinkinderen groeien snel en oma vindt het leuk 
om ze mooi aan te kleden.” Zo heb ik toch een excuus gevonden om in 
deze tijd niet de hele dag achter mijn tekentafel te hoeven zitten…

REüNIE  
Elke twee jaar is er een reünie met mijn 
studiegenoten biologie. Vijftig jaar geleden 
startten we met 27 en nu zijn de meesten 
met pensioen en sommigen helaas al 
overleden. Ze werken of hebben gewerkt als 
leraar, wetenschapper, in het bedrijfsleven, 
museumdirecteur of op een laboratorium. Samen 
begonnen we jong en argeloos als studentje in het 

grote Amsterdam. Als groentje uit de polder moest ik eerst op kamers bij 
een vriendin van mijn moeder, wier man dominee was. Studentenflats waren immers 
‘Sodom en Gomorra’…  Het was de tijd van de Maagdenhuisbezetting, kabouters, 
gratis witte fietsen, blowen en iedereen die het met iedereen deed. Kortom, geen 

saaie ontdekkingstocht door het leven in die tijd. Na vijftig jaar valt mij 
op hoe verschillend we elk ons eigen pad naar de toekomst hebben 
gevonden. Maar de karakters zijn niet veranderd. Bijdehand of slim, 
dwars of dartel, afwachtend of spontaan zijn ze ook dezelfde gebleven. 

Ouder en wijzer halen we steeds intensiever herinneringen op aan de 
prachtige basis die we zo lang geleden konden leggen en wensen we elkaar 

met steeds knikkender knieën nog een lange en gezonde toekomst toe.
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