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VIERMAAL IS 
SCHEEPSRECHT
Eigenlijk wil ik het er helemaal niet over 
hebben, maar toch ….. Voetbal. Waar 
je ook kijkt, luistert of leest, het gaat 
alleen maar over “ons oranje” en “ene 
van Gaal”. Als deze letters aan het 
beeldscherm worden toevertrouwd is 
het dinsdagavond 8 juli. Nog een uurtje 
en dan begint de halve finale tussen 
Brazilië en Duitsland. Morgenavond 
speelt Nederland tegen Argentinië als 
aanloop naar de o zo gewenste finale en 
eindoverwinning. Wanneer u dit leest zijn 
we ongeveer 2 weken verder

In deze tussenliggende periode is de 
gemiddelde Nederlander veranderd. Of 
we leven op een oranje wolk, zijn definitief 
verlost van allerlei crisissen en kunnen 
de hele wereld aan. Of we vallen terug 
in een collectief volkje van gefrustreerde 
getraumatiseerde azijnpissers. Het 
resultaat op een mondiaal voetbaltoernooi 
bepaalt blijkbaar gedurende lange tijd de 
gemoedstoestand van een gehele natie. 
Het moet niet gekker worden. Het is maar 
een uit de hand gelopen spelletje.

Ik ga me nu niet wagen aan een voorspel-
ling. Achteraf hebben voetbalkenners  
altijd gelijk en jullie lezen dit na afloop, 
dus ik maak geen schijn van kans. 
Louis van Gaal is natuurlijk van een andere 
orde. Deze betweter en vermeende ziener 
heeft de gave om het geluk naar zijn hand 
te zetten. Het verschil tussen volkomen 
gestoord en geniaal is flinterdun. Heel 
Nederland adoreert hem en ligt aan zijn 
voeten. Totdat het fout gaat …. want wij 
winnen en zij verliezen. Dit nog afgezien 
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van het feit dat de invloed van een trainer 
schromelijk wordt overschat. De zwakste 
schakels bepalen uiteindelijk de sterkte 
van de collectieve ketting.

Ook ik hoop dat “we” wereldkampioen 
worden. Ik kan me nog precies herinneren 
waar ik op 7 juli 1974,  25 juni 1978 en 11 juli 

2010 was en wat ik toen deed. Viermaal is 
scheepsrecht, alhoewel gerechtigheid in 
het voetbal geen vanzelfsprekendheid is.   

Gelukkig is voetbal heel veel meer dan af 
en toe een wereldkampioenschap in den 
vreemde. Het dagelijkse plezier en de 
permanente voldoening wordt ervaren op 
onze eigen “Greune Weide”.

Huub
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ACTIVITEITEN-AGENDA
Dag Datum Aanvang Activiteit
Ma. 4 aug. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Di. 5 aug. 19.00 uur VVZ : 3e Fietsavond.

Zo. 24 aug. 14.30 uur Kleintje Koepel op het dorpsplein.

Di. 26 aug. 09.30 uur VVZ : Fietsdag.

Wo. 27 aug. 20.00 uur PIOT : Kopie inleveren.

Ma. 1 sep. 20.00 uur Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Za. 13 sep. ………. “’t Hoenderboom” : Jeugdmiddag.

Vr. 19 sep. 19.30 uur “’t Hoenderboom” en “Sprenkelderhoek”

   Kruisjassen bij Het Witte Paard. 

Zo. 21 sep. ………. Stg. Fratsen : Vertelfestival

Za. 27 sep. 10.00 uur TOHP : Rommelmarkt.

Zo. 28 sep. 10.00 uur TOHP : Rommelmarkt.

Ma. 29 sep. 20.00 uur “Zegendiek” en “Ruurloseweg”

   Kruisjassen in het Parochiehuis.

24 en 25 oktober  Stg. Fratsen : Houtdorp

Vr. 31 okt. 20.00 uur Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Za. 1 nov. 20.00 uur Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Zo. 2 nov. 20.00 uur Vertoning film “Zuwent” in het Parochiehuis.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

VIERMAAL IS SCHEEPSRECHT



Natuurlijk zijn er heel veel mensen met 
bijzondere kwaliteiten die hun talenten 
ten volle uitbuiten of benutten. Hoeveel 
mensen zijn niet een kei in hun werk en 
hun werkzaamheden, waarbij ze vele 
successen weten te behalen. Maar toch 
zijn er ook enkelen die hun talenten 
kunnen etaleren voor een groot publiek, 
bijvoorbeeld in de sport.

Er zijn er ook die het helemaal maken in 
de kunst. Op muzikaal vlak hebben we 
zo’n talent in ons dorp. Bob Hogenelst 
(25) timmert op dit moment behoorlijk aan 
de weg in Nederland, Europa en verderop 
in de wereld. We hebben het geluk dat we 
hem kunnen treffen voor een interview 
tussen de vele optredens door.

Bob heeft op het Marianum in 
Lichtenvoorde gezeten, waar hij alle 
muziekinstrumenten in het muzieklokaal 

wel heeft bespeeld. “In die tijd speelde 
ik vaak met de jongens van Molleman op 
verschillende instrumenten, maar vooral 
op de drums. Drummen is altijd mijn ding 
geweest. In mijn jeugd heb ik drumles 
gehad van Mathieu Boomgaars. Hij is 
ook een echte liefhebber. Ik heb heel veel 
plezier gehad met deze lessen”.

Na het Marianum gaat Bob naar het 
Graafschapcollege in Doetinchem. “Ik 
heb er electrotechniek gevolgd. Hier 
heb ik weinig schik mee gehad. Maar 
toch heb ik het 2 jaar volgehouden. Ik 
wilde heel graag muziek gaan maken, 
ook professioneel, maar was erg jong. 
Toen kwam in Utrecht de Herman 
Broodacademie, onderdeel van de 
MBO Utrecht. Dit leek me op mijn lijf 
geschreven.”
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Tijdens afgelopen kermis vult Riet 
Hogenelst (zijn moeder) aan: “Hij was 
in onze ogen nog best jong, maar we 
hebben hem altijd gesteund in de keuzes 
die hij maakt. Toen we hem voor het 
eerst naar Utrecht brachten, kwamen 
we in een weinig frisse buurt op een 
flat terecht waar we hem achter lieten 
met een onrustig gevoel in onze maag. 
We twijfelden niet aan onze zoon, maar 
zagen hem toch liever in een wat veiliger 
en rustiger omgeving studeren dan in 
deze contreien. Uiteindelijk is het heel 
goed voor hem geweest en heeft het veel 
goed gedaan dat hij van Doetinchem 
naar Utrecht is overgestapt”.

Zoals het een muzikant (in opleiding) 
betaamd zat hij in vele bands. “Qua 
optreden hadden we al eens spontaan 
met de kermis de instrumenten naar 
buiten gehaald bij Molleman en op hun 
oprit een miniconcert gegeven, maar mijn 
eerste echte optreden was bij de opening 
van de voetbalkantine van RKZVC. Vanaf 
dat moment heb ik vaak op verschillende 
podia gestaan met verschillende bandjes. 
Groot probleem voor me was dat ik 
moeilijk nee kon zeggen. Er waren heel 

veel bandjes die mijn soort muziek wilden 
spelen en waar ik wel in mee wilde doen. 
Uiteindelijk heeft dit best goed gepast. 
Ik heb veel gespeeld en kwam agenda-
technisch weinig in de problemen. 
Uiteindelijk leidde dit tot een behoorlijk 
succesvolle band, Automatic Sam. Op 
de Herman Brood academie kwam ik ook 
de jongens tegen waar ik Birth Of Joy 
mee heb opgericht. Toen ook deze band 
meer succes kreeg moest ik een keuze 
maken. Het werd steeds moeilijker om de 
twee agenda’s op elkaar af te stemmen 
en uiteindelijk heb ik besloten te stoppen 
met Automatic Sam”.

Birth of Joy kent een langere aanloop 
dan de gemiddelde Zieuwentenaar weet. 
Vanaf 2007 zijn de jongens al samen bezig 
en het gaat samen erg leuk. Maar leuk of 
niet, om serieus bezig te zijn moet je wel 
gemanaged worden. “In eerste instantie 
hebben we een fictieve manager. Bands 
met een manager hebben meer kans 
op leuke optredens, dus doen we of we 
een manager hebben. Later hebben we 
ons aangesloten bij Alles-los-agency in 
Enschede. Zij doen alle boekingen voor 
ons. Erg fijn dat we niet alles zelf hoeven 
regelen, want al met al zijn we er al druk 
genoeg mee. Naast het spelen zijn we 
onze eigen roadies. We bouwen alles 
zelf op en pakken alles in en uit de bus. 
Onze bus waar ik erg veel kilometers mee 
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maak. Dat is wel één van de moeilijke 
kanten van het succes, de ongelofelijk 
vele kilometers in de bus. Om beurten 
rijden, kriskras door heel Europa”.

Want succes is er. In 2011 staan ze op de 
Zwarte Cross en in dat zelfde jaar geven 
ze acte de presence op Noorderslag in 
Groningen. “Een Franse festivalplanner 
zag ons daar optreden en wilde ons 
direct hebben voor een showcase festival 
in  Frankrijk. We wisten in eerste instantie 
niet waar we terecht zouden komen, 
staan we plots op 7 december 2012 ’s 
nachts om half 3 in een zaal voor 3000 
man. En die gingen allemaal helemaal 
uit hun plaat. De wisselwerking tussen 
ons en het publiek was geweldig. Vanaf 
dat moment ging het helemaal los met 
boekingen, niet alleen in Frankrijk, maar 
ook in Duitsland, Nederland, Engeland en 
andere Europese landen en steden. Vorig 
jaar hadden we meer dan 100 optredens 
dwars door Europa. Dit jaar gaan we hier 

ruim overheen. Ontzettend lekker gevoel 
is dat. Natuurlijk nog steeds vervelend 
om die vele uren in de bus te hobbelen, 
maar als je op de Deutsche Autobahn 
opeens bij een radiostadion je eigen 
nummer hoort is dat enorm kicken”.

Het leven on-the-road wordt door de 
festivals betaald. “Omdat ik zo veel en 
onderweg ben heb ik eigenlijk geen thuis. 
Bij mijn ouders kan ik altijd terecht, maar 
ook in het westen van het land kan ik in 
de verschillende steden op meerdere 
plekken bij vrienden en bekenden wel 
blijven slapen. De meeste nachten breng 
ik toch door in hotels of op de weg in het 
busje”.

Voorlopig blijven ze dus nog veel spelen, 
waarbij ze ook Zuid-Afrika aan gaan 
doen. “Daarna volgt er een clubtour 
en een nieuwe plaat. We hebben de 
komende winter ingepland voor studie.
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Ik zit inmiddels op het conservatorium, 
waar ik prima afspraken kan maken 
over de combinatie spelen en studie. 
De toetsenist en de gitarist moeten 
afstuderen, dus komt het mij ook goed uit 
om in deze periode even flink te leren”. 

Zou er voor Bob ook nog ruimte en tijd 
over zijn voor een vriendin? “Ik heb sinds 
3 maanden een soort-van-vriendin. Het 
is nog erg pril, maar we hebben het erg 
leuk als we samen zijn. Of het verkering 
is? Ik weet het echt niet. Nooit zo over 
nagedacht. Ik ben graag bij haar”.

Roem en succes kunnen vergankelijk 
zijn. Iets waar Bob zich van bewust is. 
Daarom dat hij zich ook serieus op zijn 
studie richt. Maar hij denkt ook verder. 
“Binnenkort gaan we de studio in. The 
Church in Hoorn. Geweldige tijd is dat. 
Het is een paradijs voor jongens als wij. 

De meest prachtige instrumenten staan 
er en je mag alles gebruiken. En dan met 
elkaar intensief bezig zijn met muziek 
maken. Als ik ooit iets anders moet gaan 
doen dan optreden, zie ik mezelf wel als 
studiomuzikant”.

Bob treedt de komende tijd weer 
veelvuldig op. In heel Europa en 
daarbuiten gaat hij te bewonderen zijn. 
Wil je niet zo ver weg, ga dan naar de 
Zwarte Cross, want daar zijn ze komend 
festival te zien. Voor verdere informatie 
kijk op birthofjoy.com

Bob, we danken je voor je openheid en 
wensen je nog heel veel succes toe.

See you at the Zwarte Cross en nog veel 
vaker.

Nienke en Mark 

ON DRUMS AND 
ON THE ROAD
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Het is alweer enige tijd geleden, maar ui-
teraard zit het RKZVC-seizoen er op. Het 
was zeker geen oninteressant seizoen. Er 
was dermate veel te doen op voetbalge-
bied, dat het nooit saai was. Dit samen 
met alle nieuwe ontwikkelingen maken 
het voetbal natuurlijk zo mooi, zoals we 
dat ook op het WK in Brazilië hebben 
kunnen zien.

Onder leiding van de nieuwe trainer 
Laurens Knippenborg werd toch een 
nieuwe weg ingeslagen. Een geheel an-
dere kijk op voetbal zorgde voor een pri-
ma seizoen voor het 1e. Hierbij was de 
top in een zware 3e klasse nog even in 
beeld, maar een verdienstelijke plek daar 
kort onder mag uitstekend genoemd 
worden. Het 2e presteerde ook goed in 
de 1e klasse en de handhaving daarin is 
zeker geen vanzelfsprekendheid en dus 
zeer verdienstelijk. Complimenten aan 
trainer Rik Gockel, die op de trainingen 
tevens het 3e onder zijn hoede had. Dit 
team zorgde als promovendus voor een 
puike prestatie door het hele seizoen bo-
venin mee te draaien, waarbij zelfs een 
periodetitel werd behaald.
De ‘lagere’ teams hebben bijna traditio-
neel weer hun woordje meegesproken, 
maar er waren geen opvallende zaken 
waar te nemen in de geest van kampi-
oenschappen en/of degradaties. Dit was 
wel het geval bij het nieuw in het leven 
geroepen 45+team ; ongeslagen kampi-
oen in hun 1e seizoen.

Waar vorige jaren bij de jeugdteams nog 
wel eens een najaars- of voorjaarskam-
pioenschap kon worden gevierd was het 
dit seizoen vrij rustig. Dit wil echter niet 
zeggen, dat er geen prestaties geleverd 
zijn, want meerdere teams zorgden voor 
uitstekende resultaten in een klasse, 

waarin vaak tegen zeer aansprekende te-
genstanders werd gespeeld. Zo mag de 
D1 niet onvermeld blijven, die het kam-
pioenschap net misliep, terwijl ook de 
E1 en F1 het prima deden in hun klasse. 
Tenslotte moet de oprichting van het 
meidenteam genoemd worden. Een gro-
te groep enthousiastelingen zorgt binnen 
de club voor een frisse wind ! 

Qua organisatie heeft RKZVC ook niet 
stilgezeten. Er wordt nog steeds aan 
nieuwe ontwikkelingen gewerkt, want 
stilstand is achteruitgang. Een groot 
thema is natuurlijk het mogelijke kunst-
grasveld, waar achter de schermen volop 
aan wordt gewerkt. Verder zal er weer het 
nodige onderhoud plaats gaan vinden, 
terwijl de kantine onder de bezielende 
leiding van de inmiddels zeer vertrouwde 
Carina ook al de nodige veranderingen 
heeft ondergaan, die de sfeer ten goede 
komen.

Komend jaargang veranderen er sowieso 
toch enkele dingen. Er zijn nogal wat wij-
zigingen binnen zowel de 1e als de 2e 
selectie. Verder komt er een 7e team en 
nog een extra 45+team bij. Bij de jeugd 
zijn er nagenoeg weer net zoveel teams 
als vorig jaar, wat in vergelijking met onze 
buurtverenigingen opvallend genoemd 
mag worden. Het vinden van het juiste 
kader was/is bij de senioren én de jeugd  
weer een gigantische klus. Het is op dit 
moment dan ook nog niet helemaal zoals 
gewenst, maar hopelijk lukt dit alsnog. 

We wensen iedereen een fijne vakantie 
toe en hopen elkaar te begroeten in het 
nieuwe seizoen.

René Doppen, namens het RKZVC-bestuur

RKZVC 2013-2014



Aan mij dit jaar de eer om onze nieuwe 
vorsten, Dennis Krabbenborg en Sandra 
Jansen, te interviewen. Dennis woont 
samen met Renate, heeft twee doch-
ters Lorin en Marli. Voetbalt in het 3e van  
RKZVC en heeft samen met Renate de 
winkel “Bloemen op 51” in Zieuwent.  
Dennis werkt daarnaast bij Van Egmond 
(Electro groothandel) als systeem applica-
tiebeheerder. 
Sandra is getrouwd met Sjaak en heeft 
ook twee dochters, Laura en Lynn. Ze 
werkt bij Fysiotherapie Sjaak Jansen, zit 
in het bestuur van Zieuwents Belang en 
wordt ook wel de “mama van Zieuwent 
Live” genoemd.

1. Meest favoriete sport
Dennis, voetbal is het toch wel echt voor 
mij.
Sandra, ik vind mezelf niet zo sportief, 
maar doe toch al 15 jaar aan Aquagym in 
Harreveld met een aantal buurvrouwen.

2. Minst favoriete sport
Dennis, vechtsporten heb ik niks mee, 
vooral schermen vind ik erg vervelend.
Sandra, daar sluit ik me bij aan en dan 
vooral dat showworstelen. Die Ameri-
kanen gaan uit hun dak, maar het gaat 
nergens over.

3. Mooiste sportherinnering
Dennis, de promotie met Zieuwent naar 
de 3e klasse
Sandra, dat Sjaak voetballer van het 
jaar ? werd (dankzij speurwerk van Sjaak 
bleek dit in 1989) bij grol.

4. Favoriete sportman/vrouw
Dennis, geen echte favoriet. Maar nu  
actueel met het WK is Arjan Robben wel 
heel goed.

Sandra, onze collega Stijn Elferink, doet 
op Nederlands topniveau aan Survival, 
door weer en wind, daar heb ik echt 
respect voor.

5. Lekkerste eten
Dennis, pannenkoek met spek, maar dan 
wel met het echte goede spek.
Sandra, Sushi daar kun je me wel voor 
wakker maken. Dennis: nee die vraag 
komt nog!

6. Welk tv programma moet onmiddellijk 
van de buis
Dennis, alle zogenaamde Reality Soaps, 
is toch allemaal in scène gezet.
Sandra, Spuiten en Slikken, ik stoor me 
eraan dat er zo stoer over gedaan wordt, 
de houding van bij ons kan dat alle-
maal…. Het is daarnaast een erg slecht 
voorbeeld voor jongeren.

7. Beste boek/schrijver
Dennis, ik lees eigenlijk nooit, alleen op 
vakantie. Het laatst gelezen boek was 
van Joop van het Hek, dat was wel leuk.
Sandra, de Engelenmaker van Stefan 
Brijs, een roman van 380 blz. heb ik laatst 
in 1 dag uitgelezen. Dat was heel gezellig! 
Roept Sjaak lachend uit de keuken.

8. Mooiste film
Dennis, de films van Naked Gun, daar 
kan ik wel om lachen, maar dan niet in de 
bios gewoon lekker thuis voor de tv.
Sandra, ik hou van romantische co-
medy’s, You’ve got Mail en Nothing Hill 
zijn favoriet, verstand op nul en lekker 
zwijmelen.

9. Politieke kleur
Dennis, met behulp van de stemwijzer 
kom ik meestal uit richting VVD.
Sandra, meestal rechts van het midden.

PROFIELSCHETS
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10. Beste Nederlandstalige lied
Dennis, Papa van Stef Bos, heeft een 
bijzonder betekenis doordat deze ook 
gedraaid werd op de crematie van mijn 
vader.
Sandra, Mag ik dan bij jou van Claudia 
de Breij.

11. Meest afschuwelijke cadeau dat je 
ooit kreeg
Dennis, als kind geregeld gebreide 
kleding van een tante. Dat we dus echt 
niet aandoen ging er dan meteen door 
me heen.
Sandra, een fiets als klein meisje, ik had 
me ingesteld op een hippe oranje Polly 
fiets en de degelijke 2e handse donker-
blauwe viel toen erg tegen.
12. Grootste miskoop
Dennis, een auto een Golf, er was eigen-
lijk alles mis mee en heeft het maar een 
paar maand goed gedaan. 
Sandra, veel paar schoenen die dan te 
mooi zijn om te laten staan maar eigenlijk 
niet liepen, te hoog waren.

13. Omscholen tot
Dennis, als klein jongetje wilde ik al pi-

loot worden, lijkt me nog steeds wel leuk.
Sandra, als ik nu weer jong zou zijn, zou 
ik toch meer met de muziek gaan doen.

14. Tent opzetten in
Dennis, in Italië, dit jaar ook weer. Maar 
niet zelf opzetten hoor! Dat gesjouw met 
die stokken..
Sandra, in Frankrijk.. alhoewel de tent is 
inmiddels uitgegroeid tot luxestacaravan 
MET eigen douche.

15. Ben je al eens aangehouden door de 
politie
Dennis, regelmatig alcoholcontrole niet 
omdat ik zoveel dronk hoor! Een keer op 
maandag na de Zwarte Cross bij de Rad-
stake moest ik blazen, dat was wel even 
spannend want ik zat op het randje, maar 
mocht doorrijden omdat ik 29 was..
Sandra, ik heb nog nooit alcoholcon-
trole gehad, toen ik 18 was wel een keer 
aangehouden voor te hard rijden in de 
auto van papa. Als jonge meid er onderuit 
gekomen zonder bekeuring, dat had je 
als jongen niet gered. 

Koningin: 
Sandra Jansen. 
Koning: 
Dennis Krabbenborg.
Jeugdprinses: 
Isabel Hoenderboom. 
Jeugdprins: 
Arthur Jongste.
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16. Hekel aan mensen die 
Dennis, die altijd negatief zijn en altijd 
focussen op het slechte. Niet reageren op 
een WhatsApp berichtje terwijl je ziet dat 
ze al gekeken hebben is ook irritant.
Sandra, ja dat vind ik ook een goede, ik 
kan er ook niet goed tegen als mensen 
hun afspraken niet nakomen en hier dan 
zelf heel nonchalant over doen.

17. Uit bed te halen voor
Dennis, Nederland in de WK- finale, 
maar ik ben er bang voor. Tegen Duits-
land, oeh.. dat wordt misschien wel een 
trauma erbij of afrekenen met de geschie-
denis!?
Sandra, Sushi! Of eigenlijk niet uit bed 
halen, dat weten de kinderen en zelfs de 
hond loopt om het bed naar Sjaak. Ik ben 
geen ochtend mens, dus liever niet.

18. Waar droom je over
Dennis, ‘s nachts droom ik gelukkig nooit, 
het winnen van de WK finale zou een 
droom zijn, bij verlies een nachtmerrie.
Sandra, als ik later groot ben, met een 
camper toeren door zuid Europa de vrij-
heid lijkt me heerlijk. 

19. Wanneer was je voor het laatst bang
Dennis, toen mijn vader op zijn sterfbed 
lag, wanneer gaat het gebeuren, hoe nu 
verder?
Sandra, toen Laura in het noodweer in 
poncho op het veld van Pinkpop was. We 
waren blij dat ze weer veilig thuis was.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt
Dennis, als we de achterkant maar niet 
bekijken is het niet het ergste, het haar 
wordt daar al wat dunner.
Sandra, dat ik ook ouder wordt, vind het 
niet zo’n spul, het is niet anders.

21. Welke zin of welk woord gebruik je 
teveel
Dennis, ik heb er vanmiddag nog op 
gelet maar weet niet, maandagavond met 
de kermis was het in ieder geval: JUI-
CHEN! JUICHEN!
Sandra, volgends de kinderen: OPRUI-
MEN! Dat roep ik nog al eens, tja jammer 
dat ik het nog vaak moet zeggen.

22. Wie zou je nog willen ontmoeten
Dennis, de koning, de echte koning dan 
hè, samen een biertje drinken met Prins 
Pils.
Sandra, de echte koningin, daar wil ik 
wel een wijntje mee drinken, geloof maar 
dat het daar achter de deuren ook wel 
gezellig is.

23. Wat zou je geen 2e keer doen
Dennis, in Winterswijk wonen, heb-
ben we 4 jaar gedaan maar hadden met 
weinig mensen echt contact er is weinig 
saamhorigheid.
Sandra, een keer toen we nog in Deven-
ter woonden, had ik net de was opge-
vouwen en kwam aan het struikelen op 
de trap.. Maar oh die was! Dus ik hield de 
wasmand vast en lag zelf met een gebro-
ken been onderaan de trap. De volgende 
keer laat ik de was toch maar vallen.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden
Dennis, sportief, spontaan, meestal 
vrolijke koning
Sandra, positief, spontaan, gastvrij, 
eerlijke koningin.

Geachte majesteiten bedankt voor de 
gezellige avond, jullie mooie verhalen 
tussendoor zorgden voor een gouden 
randje.

Elske

PROFIELSCHETS
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De co lumn
OVER EENZAME SOKKEN 
       EN DAMPENDE MANNEN
Daar stond ik dan bovenop een stoel. Ik 
werd toegejuicht door drie volslagen onbe-
kenden. Zojuist  had ik door de ruimte gegild 
‘Ik kan goed barbecues regelen’. Het was 
nog niet eens elf uur, ’s ochtends wel te ver-
staan. Nu heb ik totaal geen moeite met op 
stoelen staan en dingen roepen, maar dat 
het over barbecues ging en met name mijn 
zorgende rol daarin had ik niet aan zien ko-
men. Een ranke vijftiger –’s morgens voor de 
spiegel had hij waarschijnlijk zijn haar goed 
in de volumevergrotende droogshampoo 
gezet, er geen rekening mee houdend dat 
droogshampoo oplost in zweet, waardoor 
zijn hoofd meer leek op een kaal gemaaide 
weide waarop  zijn haar in strengen als kid-
den dampend lagen te drogen- had de lei-
ding bij deze openingsactiviteit van het con-
gres. We moesten in groepjes van vier om 
de beurt op een stoel staan en roepen waar 
we goed in waren. De andere drie zouden 
ons daarna toejuichen. Daarna waren we 
verbonden en kon ieder zijn verhaal doen.

Je hebt mensen waar altijd naar geluisterd 
wordt. Sterker nog, die weten dat er naar 
ze geluisterd wordt zodra ze aan een ver-
haal beginnen. En die zekerheid maakt ze 
nog beter, hun verhaal nog sterker. Eigenlijk 
maakt het niet zoveel uit waar het over gaat. 
Of het nou over hun twijfel over de zwaarte-
kracht gaat of over de hoeveelheid zout op 
patat. Dat hun woorden goed gekozen zijn 
en verteld in een prachtig ritme en precies 
goed getimed, maakt hen vertellers. Ik krijg 
het bijna niet uit mijn vingers getypt, maar ik 
ken veel meer mannen die kunnen vertellen 

dan vrouwen. Zelf kan ik het ook niet uit de 
losse pols. Een goed verhaal gaat niet alleen 
om taal maar ook om rekenen (en dames: 
het gaat er nooit -echt nooit- om of het echt 
allemaal waar is). Mijn allereerste baan was 
bij een groot bouwbedrijf in Zevenaar. Ik zat 
daar op kantoor werkelijk doodsaai werk te 
doen. Maar hé, ik had al 600 keer gesolli-
citeerd en hier mocht ik op gesprek komen 
en werd nog aangenomen ook. Op kantoor 
werkten drie vrouwen en dertig mannen. De 
mannen verdwenen zeker tien keer per dag 
in een kantoorruimte waarvandaan even la-
ter de prachtigste bulderlachen klonken. Ik 
wilde daar ook zijn. Maar daar moest ik wel 
een reden voor hebben. Dus ging ik roken. 
Want dat was wat die mannen daar deden. 
En in de bouw rookte je alleen Gauloises, 
Franse scherpe sigaretten zonder filter. Drie 
keer moest je achteloos –zonder je ogen af 
te wenden van je gesprekspartner- met die 
sigaret tikken op een tafeltje, zodat de tabak 
iets naar onderen schoof. Het was een hele 
klus om verslaafd te raken aan die Gauloi-
ses. Duizelig, misselijk, scheurende hoest-
buien, maar het bracht me wel waar de ver-
halen waren. Naast een rokershoestje kwam 
ik nu ook iedere dag thuis met spierpijn in 
mijn wangen van het lachen. Het vertellen 
liet ik aan de mannen over, luisteren lag me 
beter. De Gauloises hadden mijn werkleven 
mooier en zachter gemaakt.

Vorige week  stond ik thuis te dralen met 
een zwarte voetbalsok in mijn handen. Die 
andere was vast de wijde wereld in, de rest 
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van de Einzelgänger-sokken in ons gezin 
achterna. Ik knipte het voorste stuk eraf, 
knoopte de bovenkant bij elkaar met een 
elastiekje, propte watten ter grootte van een 
vuist in de kop van de sok en knoopte daar-
onder nog een elastiekje. Vervolgens zette 
ik de sok op school in de kast van groep 
4 bij de rekenboeken. Op donderdagmid-
dag hield ik een hand aan mijn oor en vroeg 
de kinderen of ze ook wat hoorden. Jaja, 
knikten ze. Ik opende de kast en haalde de 
zwarte sok tevoorschijn en noemde hem 
Pippet. Pippet kon niks, zag niks, rook niks, 
hoorde niks. Dat was zielig. Ook al was hij 
een zwarte sok, hij had toch ook recht op 
een beetje leuk leven. Pippet ging in een 
tas en  alle leerlingen van groep 3-4 namen 
hem om de beurt mee naar huis. Ieder kind 
maakte een deeltje van Pippet: een oor; een 
oog; een rugtas; een navel; haar. En ieder 
kind had een verhaal waarom, en daardoor 
groeide Pippet. Hij werd wat een ander in 
hem zag en daardoor compleet zichzelf.

Als ik later oud ben, en misschien niet meer 
op stoelen kan staan hoop ik dat ik nog kan 
horen. Luisteren naar vertellers. En dat je 
dan samenwoont in het Max-huis aan het 
kerkplein waar alle beweging langzaam is 
maar de woorden nog gaaf en fris in het rit-
me. Waar een zwarte sok nooit een zwarte 
sok is, maar zoveel meer kan worden. Waar 
woorden veel meer zijn dan bewijs dat lucht 
trilling geleid. Dat je in die lucht ook dam-

pende kringen kunt blazen, die nooit lang 
duren. Waar je wordt wie je bent zolang de 
ander dat in je ziet.

Fijne vakantie met veel spontane barbe-
cues. En waar kan: laat je een oor aannaai-
en, heb je er weer een mooi verhaal bij.

Maddy


