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Disclaimer 
Deze roman beschrijft een indringende periode in het leven 
van verschillende mensen, maar alle namen, plaatsnamen 
enz. hebben geen betrekking op de werkelijkheid. Ze dienen 
slechts ter verduidelijking. 
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Jasper Hoek komt aan op station Utrecht Centraal en ziet 
dat de informatie kasten leeg zijn. Ja, er zit wel de 
gebruikelijke plastic laag in met de dienstregeling, maar die 
is zodanig weggedraaid dat er alleen nog een blanco vel is 
te zien. 
Het viel hem al op dat het zo stil was op het perron waar 
doorgaans tientallen reizigers op de volgende trein staan te 
wachten. 
De enige persoon die er aanwezig is, is een jonge vrouw 
van een jaar of 23 die op een bankje zit te wachten. 
Jasper loopt op haar af en vraagt of zij iets heeft gehoord of 
gezien, waarop ze zegt: 'Nee, ik ben hier ook net en heb 
geen idee wat er aan de hand is.' 
 
Dan ineens klinkt uit de luidspreker: 'Dames en heren, door 
een storing op het baanvak Utrecht - Arnhem kunnen wij u 
op dit moment geen trein aanbieden. Op het Jaarbeursplein 
staan bussen klaar .... met excuus voor het ongemak.' 
 
'Daar zijn we mooi klaar mee, 'zegt Jasper. 'Waar moet jij 
naartoe?' 
'Oss' 
'Dat is toevallig, want ik moet naar Volkel en mijn wagen 
staat op station Driebergen-Zeist; dus als je mee wilt rijden 
zet ik je in Oss af. Ik ben Jasper.' 
'Nou, dat weet ik niet hoor; ik loop wel met je naar de bus en 
in de buurt van Zeist laat ik je weten of ik van je aanbod 
gebruik maak. Ik ben Engelina.' 
'Ik begrijp je aarzeling. Denk er nog maar even over na.' 
 
Aangekomen op het Jaarbeursplein zien ze zo'n kleine 
honderd gestrande reizigers staan en bij navraag blijkt dat 
er bij de trappen een soort schoolbord heeft gestaan met de  
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mededeling dat het baanvak naar Arnhem gestremd is. 
Zowel Jasper als Engelina hebben dat bord gemist, wat wel 
vreemd is, want er zouden veel meer mensen moeten zijn 
die het gemist zouden kunnen hebben. Er schijnen al drie 
bussen vertrokken te zijn richting Arnhem. 
Na een kwartiertje wachten komen er drie touringcars aan-
gereden van de firma Oostenrijk en voor het raam is een 
stuk karton geplaatst met daarop de tekst: 'Stoptrein 
Arnhem.' 
Jasper en Engelina zorgen dat ze naast elkaar komen te 
zitten en laten het maar gebeuren. Het duurt niet lang of ze 
zijn nog maar een paar honderd meter van het station 
Driebergen verwijderd. 
'Wat doe je?' vraagt Jasper. 
'Ja, ik vind het wel vreemd, maar ik neem je aanbod graag 
aan.' 
Onderweg kijken ze elkaar zo nu en dan een beetje 
verlegen aan, glimlachen wat en dan na een minuut of tien 
kan Jasper de spanning niet meer aan en begint te praten. 
'Zal ik iets over mezelf vertellen?' 
'Graag, want ik weet niet hoe ikzelf zou moeten beginnen.' 
'Goed, ik ben Jasper Hoek, vijfentwintig, assistentaccoun-
tant, zoon van een boer in Volkel waar ik nog steeds woon.' 
'Woon je nog bij je ouders?' 
'Ja, de boerderij is groot genoeg om met z'n allen te wonen, 
maar helaas kan ik de boerderij niet overnemen.' 
'Helaas?' 
'Ja, ik was graag boer geworden, maar mijn broer Gerrit 
heeft de oudste rechten en hij heeft nooit iets anders willen 
doen dan boeren. Bij mij kwam dat veel later toen ik al op 
kantoor zat.' 
'Zou je nu nog willen veranderen dan?' 
'Niet op korte termijn ..... , maar wat zou jij willen vertellen?' 
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'Ja, ik ben Engelina Paardekooper, bijna drieëntwintig, ik 
heb de Hogere Laboratoriumschool gedaan en werk als 
laborant bij Orpharmion. Vandaag moest ik in Utrecht voor 
een dagje cursus naar het Holiday Inn hotel; tenminste, ik 
dacht dat ik ging voor een cursus over statistiek, maar het 
bleek een seminar te zijn waar allerlei heren in strakke 
pakken kwamen om lezingen te geven waaronder twee uur 
statistiek.' 
'Was het niet goed gecommuniceerd?' 
'Nee, tijdens mijn beoordeling kreeg ik te horen dat het goed 
zou zijn als ik elk jaar één of twee cursussen zou doen. 
‘Goed voor je ontwikkeling’, zei mijn baas. Hij heeft wat voor 
me uitgezocht en zo kwam ik hier terecht. Kennelijk heeft hij 
zich niet verdiept in wat die cursus zou inhouden, maar het 
was zeker leerzaam.' 
'En, woon je ook nog thuis?' 
'Nee, ik heb een flatje waar ik nu ongeveer een half jaar 
woon. Simpel: kamer, keuken, slaapkamer, rommelkamer 
en badkamer.' 
'Broers, zusters?' 
'Ja, een oudere broer die getrouwd is en in Den Bosch 
woont. Mijn ouders wonen daar ook en ik ben er geboren.'  
'Ik ben nog single', zegt Jasper, 'en jij?' 
'Ja, sinds een jaar; dat wil zeggen dat ik geen echte relatie 
heb gehad, maar een goede vriend waar ik mee uitging om 
te eten of een glaasje drinken; verder niet. Diepere 
gevoelens heb ik nooit voor hem gehad, maar we hadden 
wel een aantal raakvlakken waarover we konden bomen en 
de  onderwerpen waren voornamelijk aan ons werk gerela-
teerd.' 
'Is hij een collega van je?' 'Ja, hij was een collega, maar hij 
kreeg een baan aangeboden in Amsterdam en hij heeft daar 
nu ook een vaste relatie.' 
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'Dus je bent nu zo vrij als een vogeltje', vraagt Jasper. 
'Wat bedoel je?' 
'Dat je kunt gaan en staan waar je wilt met wie dan ook en ik 
zou het wel fijn vinden als we elkaar in de komende week 
nog eens kunnen ontmoeten voor een etentje of zo.' 
'Een etentje .... ja, dat lijkt me leuk. In ieder geval beter dan 
deze setting, want ik heb nog steeds moeite met het idee, 
dat ik hier nu met jou in de auto zit terwijl ik in de trein zou 
moeten zitten. Niet dat ik het erg vind of zo, maar ja, het 
voelt toch vreemd. Je moet bedenken dat ik bijna nooit 
gebruik maak van het openbaar vervoer en dan gebeurt dit.' 
'Ja, wie had dat nu gedacht? Maar wie weet.' 
'Wat bedoel je?' vraagt Engelina. 
'Ik bedoel dat we nu een beetje als vreemden bij elkaar in de 
wagen zitten en wie weet of er meer in zit, maar laten we 
eerst dat etentje maar afwachten en dan zien we wel 
verder,' zegt Jasper. 
'Ja, zo kijk ik er ook tegen aan, want wat weten we nu 
eigenlijk van elkaar.' 
'Moet ik je bij het station afzetten?' 
'Ja, maar als je me bij m'n huis wilt laten uitstappen zou dat 
helemaal prachtig zijn, want het is meer dan een kwartier 
lopen en dat heb ik vanmorgen al gedaan.' 
 
Niet lang daarna stoppen ze bij een keurige flat. Ze wisselen 
telefoonnummers uit en spreken af dat ze in de komende 
week een avondje zullen prikken om ergens te gaan eten. 
Met een stevige handdruk wordt afscheid genomen. 
 
Thuisgekomen hoort Jasper z'n moeder zeggen: 'Je bent 
net op tijd voor het avondeten, want we waren wat verlaat. 
Er kwam een verzekeringsagent aan de deur, die een heel 
mooi verhaal hield en wij dachten dat we hem kenden, maar 
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konden z'n gezicht niet thuisbrengen. De man hield het ene 
na het andere verhaal en het kwam erop neer dat we bij 
hem een verzekering moesten afsluiten. Gelukkig wist je 
vader precies waarvoor we allemaal verzekerd zijn en zei 
dat alles gedekt is en er niets meer bij hoeft. Toen 
veranderde de toon van de man en zou hij het nog eens 
gaan uitleggen. Nou, je kent je vader. Die zei dat als hij niet 
snel zou stoppen en z'n biezen pakken, dat hij hem 
persoonlijk het huis uit zou helpen en niet zachtzinnig.' 
'Oh', zegt Jasper, 'hoe lang duurde dat allemaal?' 
'Ik denk minstens een uur, hè Pa?' 
Inmiddels is pa Hoek op het gepraat in de keuken 
afgekomen en zegt: 'Ja, en het had niet langer moeten 
duren, want na een kwartier had ik het wel gehoord, maar 
ja, we zijn netjes opgevoed en laten de mensen uitspreken, 
ook vervelende.'  
'Waarom laat je zo'n man dan binnen?', vraagt Jasper. 
'Dat was omdat wij dachten dat het een bekende was; hij 
mompelde wel een naam maar die konden we niet verstaan; 
hij deed ons aan iemand denken, maar konden niet plaatsen 
wie. Enfin, het eten is klaar en we kunnen wat mij betreft 
aan tafel. Gerrit zit nog onder de koeien maar zal ook wel 
snel komen denk ik.' 
'En Els,' vraagt Jasper, 'is zij er niet?' 
'Nee, die heeft een afspraakje en eet buiten de deur.' 
'Afspraakje?' 
'Ja, je kleine zusje is ook al tweeëntwintig en ze heeft een 
leuke jongen ontmoet zegt ze, die ze beter wil leren kennen.' 
'Toevallig.' 
'Hoezo toevallig?' 
'Door omstandigheden reed de trein van Utrecht naar 
Arnhem niet en ben ik in contact gekomen met een 
alleraardigst meisje van de leeftijd van Els en zij is met me 
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meegereden vanaf Driebergen; ik heb haar afgezet in Oss. 
Binnenkort spreken we af om te gaan eten.' 
'Toe maar. Jullie laten er geen gras over groeien,' zegt 
moeder Hoek opgetogen. 
'We doen rustig aan,' zegt Jasper. 'Eerst maar eens kijken of 
er voldoende raakvlakken zijn en of we vrienden kunnen 
worden. Ze is in ieder geval aantrekkelijk en ik heb wel 
geleerd dat wanneer je een eisen- en wenslijstjes gaat 
maken je er weleens behoorlijk naast kunt komen te zitten.' 
'Ik ben benieuwd,' zegt ma Hoek. 
 
Meteen de volgende dag neemt Jasper contact op met 
Engelina en ze spreken af dat Jasper haar ophaalt en dat ze 
gaan eten in restaurant Hertog Jan in Veghel. 
                  
    --- +++ --- 
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Een paar dagen later..... 
 
Als Jasper de straat indraait ziet hij Engelina al staan. 
 
'Stond je me al op te wachten?' 
'Ja, zo kon ik meteen zien of je een man van de klok bent en 
die test heb je glansrijk doorstaan.' 
'Zo, daar ben ik blij om. Hoe deed je dat met je vriend / 
collega?' 
'Hij haalde me ook meestal op en stond eigenlijk altijd op de 
afgesproken tijd voor de deur en dan gingen we naar Den 
Bosch of Veghel en ook wel eens naar Eindhoven.' 
'Ben jij zo'n uitgaanstype dan?' 
'Eigenlijk niet, maar ik vind lekker bomen onder het genot 
van een glaasje wel ontspannend.' 
Jasper kijkt opzij en vraagt: 'Disco?' 
'Nee, liever niet.' 
'Maar dat zijn toch de ontmoetingsplaatsen voor jonge 
mensen om te kijken naar de mogelijkheden voor de 
toekomst?' 
'Bedoel je een legale vleeskeuring?' 
'Meestal is het er zo donker dat je het vlees nauwelijks kunt 
onderscheiden, maar je bent er wel onder de mensen.' 
'Kom jij er dan vaak?' 
'Nee, ook niet. Op TV zie je dat wel eens en vooral in series 
zie je jonge mensen vaak dat soort gelegenheden 
bezoeken.' 
 
Even later bereiken ze Veghel en zoeken ze een mooi 
plekje in het restaurant dat al behoorlijk begint vol te lopen 
en nadat het eerste drankje wordt geserveerd en de 
bestelling is opgenomen, begint Jasper het gesprek. 
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'Hoe ben je bij Orpharmion terecht gekomen?' 
'Orpharmion is nu onderdeel van MSD dat in Amerika zit, 
maar ik noem het ook nog altijd Orpharmion omdat die 
naam wat bekender klinkt. Toen ik op school zat zocht ik 
een stageplek en het was daar meteen raak. Ik heb een 
tijdje gewerkt aan een onderdeel in het productieproces van 
de pil. Daarvan werden steeds monsters genomen en het 
was mijn taak om die monsters op kwaliteit te analyseren. 
Kennelijk heb ik dat goed gedaan, want toen ik er ging 
solliciteren werd ik gelijk aangenomen en nu analyseer ik 
heel veel insulinepreparaten.' 
'Vind je dat nog uitdagend om te doen?' 
'Hoezo, nog? Als je mensen in laboratoria bezig ziet met al 
die flesjes, pipetjes enzovoort zou je denken dat het 
eentonig is en dat zou zo zijn als je niet weet wat er achter 
steekt, maar door mijn opleiding zit ik ook vaak in 
vergaderingen waar strategieën worden besproken en 
ideeën worden aangedragen om bestaande technieken te 
verbeteren. Daar zit voor mij een uitdaging en verder 
probeer ik aan de iets lager opgeleiden uit te leggen wat we 
doen en waarvoor. Er is niets zo erg dan dat je het idee hebt 
dat een gedresseerde aap het ook kan. Naast de kwaliteit 
bewaking van de productie doen we aan borging van het 
proces volgens ISO 2000.' 
'Dat is toch die papieren tijger waarin je alles moet 
vastleggen wat je doet en hoe?' vraagt Jasper. 
'Ja, maar bijna alle apparatuur is verbonden via een netwerk 
en alle data wordt opgeslagen, zodat we in feite alleen 
aangeven waar we wat kunnen vinden, maar ik neem aan 
dat jij ook dat soort dingen vast moet leggen.' 
'Ja, daar heb je wel gelijk in, maar ik zit op een 
accountantskantoor in Veghel waar ik verantwoordelijk ben 
voor de belastingaangifte van kleine ondernemers en om 
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mijn kennis op peil te houden moet ik zo nu en dan op 
cursus, zoals afgelopen week en dat leggen we ook vast. 
Wij moeten ons in ieder geval verantwoorden bij de 
belastingdienst.' 
'Hoe ben jij daar terechtgekomen.' 
'Eerst heb ik HAVO gedaan en toen Moderne Bedrijfs 
Administratie op een HEAO en ook via een stage kon ik na 
de uitreiking van mijn diploma meteen aan de slag.' 
'Zo, nu wat anders,' zegt Jasper. 'Heb je hobbies, interesses 
of zo?' 
'Ja,' zegt Engelina, 'ik houd van knutselen en ik verzamel 
miniaturen in glas, maar de laatste tijd krijgt dat niet de 
aandacht die ik er aan zou willen geven.' 
'Oh, hoe komt dat?' 
'Ik woon niet zo groot en de hele verzameling staat in een 
vitrinekast bij mijn ouders en als ik weer wat wil gaan 
zoeken moet ik er alleen op af.' 
'Zal ik eens met je mee gaan dan?' 
'Dat zou ik leuk vinden, op een zaterdag of zo, naar 
rommelmarkten, braderieën, kringloopwinkels, enzovoort.' 
'Zo, dat klinkt ambitieus, maar het lijkt me wel leuk om te 
doen. Ik heb ook wel wat ambities in die richting, 
verzamelen dan.' 
'Glas?' 
'Nee, ik heb jarenlang kleine vliegtuigmodellen verzameld, 
bouwpakketten, vooral de verkeerstoestellen van na de 
oorlog. En op mijn PC heb ik een vluchtsimulator, die ik 
overigens al een paar jaar niet meer heb aangeraakt, maar 
als ik met jou die bazaars ga aflopen vind ik misschien ook 
weer eens iets leuks.' 
 
Het voorgerecht wordt opgediend en ineens staat er een  
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jongeman van een jaar of twintig naast hun tafeltje. Hij zegt 
niets maar staat vooral naar Engelina te staren. 
 
'Is er iets?' vraagt Jasper. 
'Nee, ik kijk even.' 
'Hoe bedoel je, even?' 
'Ze is zo mooi om naar te kijken.' 
'Werk je hier?' 
'Ja, ik help in de keuken.' 
'Waarom sta je dan nu hier?' 
'Ik mag altijd wanneer ik de vaatwasser heb ingeruimd even 
rondkijken en als er dan een mooi meisje in de zaak zit ga ik 
er naartoe.' 
'En vindt je baas dat goed?' 
'Ja, als ik ze maar niet lastig val zegt ie.' 
'Maar vinden die meisjes dat niet vervelend dan?' 
'Nee, want meestal glimlachen ze naar me. Oh, kijk daar 
heb je m'n baas en die wenkt dat ik moet komen. Daag.' 
 
'Nou', zegt Jasper, 'zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, jij?' 
'Nee, vreemd, maar hij lijkt me onschuldig en zo te oordelen 
verstandelijk beperkt. Je ziet dat wel vaker dat die mensen 
klusjes doen in restaurants, maar ze bemoeien zich nooit 
met de gasten en dan is dit wel weer een bijzondere 
ervaring, maar het had erger gekund.' 
'Nou, eet smakelijk dan maar.' 
 
Ze genieten van het eten en van elkaar en omdat ze aan 
een klein tafeltje tegenover elkaar zitten raken ze elkaars 
handen aan zo nu en dan met een welgemeende 
wederzijdse glimlach tot gevolg. 
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'Is dit ongeveer de setting waarin je met je collega ging 
eten?' vraagt Jasper. 
'Nee, dat is nauwelijks te vergelijken, want we waren 
collega's en alhoewel we eigenlijk over elk onderwerp uren 
konden bomen zag hij verder niets in mij.' 
'Heeft ie dat gezegd?' 
'Nee, maar het bleef altijd bij een afstandelijk contact en 
vanavond voel ik toch wel iets anders.' 
'Kun je omschrijven wat je voelt?' vraagt Jasper. 
'Ja, ik voel een spanning, maar dan in de goede zin van het 
woord. Even twijfelde ik of ik het woord zou gebruiken, maar 
ik voel een amoureuze spanning, gewoon een fijn gevoel. 
En jij?' 
'Ja', zegt Jasper, 'ik had het niet beter kunnen formuleren, 
want zo voelt het ook bij mij. Toen ik je daar op het station 
zag zitten kwam dat niet in me op, maar toen ik je thuis had 
afgezet maakte er zich wel een gevoel van me meester dat 
ik niet kende en dat gevoel wordt vanavond alleen maar 
sterker, maar had jij geen gevoelens voor die collega?' 
'Niet echt, tenminste niet dat wat jij nu in me losmaakt.' 
'Tjonge, hoe moet dat nu?' 
'Laten we eerst nog maar van het eten genieten', zegt 
Engelina. 
'Zullen we meteen zaterdag op stap gaan om wat glaswerk 
op te sporen en dat jij uitzoekt waar dat kan?' 
'Prima, lijkt me leuk en dan kunnen we met mijn wagen 
gaan.' 
'Heb je zelf ook een auto dan?' 
'Ja', die staat in een garagebox een paar straten van mijn 
huis. Daar mag hij gratis staan van de vader van weer een 
andere collega. Hoe dat gekomen is, is een heel verhaal en 
misschien vertel ik je dat nog wel eens, maar dat is nu niet 
belangrijk.' 
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'OK. Wat doen we na het toetje? Koffie?' 
'Ja, maar als we naar mijn flat gaan kan ik ook een kopje 
koffie zetten en eerlijk gezegd vind ik dat toch wel wat 
gezelliger en kunnen we wat rustiger praten en elkaar wat 
beter leren kennen.' 
 
Niet lang daarna lopen ze hand in hand naar de 
parkeerplaats en bij de flat aangekomen wordt de afstand 
tussen hen nog wat korter, zodat ze nauwelijks de trap 
opkomen omdat ze voor elkaar niet de eerste willen zijn om 
een zoensessie in te zetten. Beiden trillen van de spanning 
en binnengekomen zegt Engelina: 'Ik laat je eerst even zien 
hoe ik woon' en in de slaapkamer merkt Jasper op dat het 
bed behoorlijk breed is voor één persoon. 
 
'Ja, het is een twijfelaar, gekregen van een tante, maar 
goed, eerst koffie.' 
 
Jasper gaat op een tweepersoons bankje zitten en 
constateert dat Engelina smaak heeft. Er is niets teveel en 
alles ziet er keurig onderhouden uit. In de hoek staat een 
kleine eettafel met twee stoelen en voor het bankje een 
kleine salontafel met daarachter twee gemakkelijke stoelen. 
Een paar minuten later komt Engelina binnen met de koffie 
en een paar gevulde koeken. 
'Die heb ik vanmiddag voor alle zekerheid nog maar even 
gehaald,' zegt ze met een kleine trilling in haar stem. 
Dat ontgaat Jasper niet en tot zijn verrassing komt ze naast 
hem zitten, dicht tegen hem aan. Hij laat zich niet onbetuigd 
en neemt haar hoofd zachtjes in zijn handen en zoent haar 
voorzichtig op de mond. Engelina beantwoordt zijn initiatief 
en ze zoenen elkaar minutenlang totdat Engelina zich een 
beetje losmaakt en zegt dat de koffie koud wordt. 
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'Wie had dat nu gedacht', zucht Jasper, 'dat wij hier nu zo 
zitten.' 
'Nee, het gaat wel heel vreemd deze week, maar ik vind het 
wel fijn met jou.' 
'Ja, maar dat is wederzijds, dat had je wel begrepen denk ik. 
Ik zie het helemaal zitten om je beter te leren kennen. Hier 
heb ik altijd van gedroomd.' 
'Hoe bedoel je?' 
'Zowel jij als ik zijn niet van die uitgaanstypes en dat we 
elkaar dan zo zijn tegengekomen mag wel een wonder 
heten of is het voorzienigheid?' 
'Voorzienigheid is een mooi kerkelijk woord', zegt Engelina, 
'ben je kerkelijk opgevoed?' 
'Ja, Nederlands Hervormd, maar na de fusie in 2004 is er 
niet veel meer van over; nu heet het PKN.' 
'Toevallig! Ik ben gereformeerd opgevoed en heb ook 2004 
als breekpunt ervaren. Ik ben daarna een zwever geworden 
en ik kom er nog maar één à twee keer per jaar vanwege 
een begrafenis of trouwerij.' 
'Zo is het bij mij ook, niet gelovig, maar ook niet ongelovig 
en volgens de leer in de kerk kan dat niet, maar bij mij is dat 
gewoon zo.' 
'Dat hebben we in ieder geval gemeen', zegt Engelina, en je 
ouders? Gaan die nog wel?' 
'Mijn vader heeft zich er nooit mee kunnen verzoenen dat de 
fusie van Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen van 
boven werd opgelegd en hij is van lieverlee gestopt met de 
kerkgang en mijn moeder niet lang daarna ook.' 
'Dat lijkt wel een kopie van wat er bij ons thuis gebeurde', 
zegt Engelina, 'mijn vader heeft tot 2003 jarenlang als 
ouderling in de kerkenraad gezeten, maar na 2004 leek het 
kaarsje uit te gaan. Na het gestaag stoppen van de 
kerkgang merkte je het ook aan tafel waar eerst altijd 
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gebeden, bijbel gelezen en gedankt werd, zijn we nu even 
stil voor wie dat wil.' 
'Zo ging dat bij ons ook ongeveer', zegt Jasper, 'mijn vader 
heeft nooit in enig bestuur gezeten, want hij kon dat niet 
combineren met zijn werk, maar ging in mijn ogen wel door 
het leven als een diepgelovige man en hoewel 2004 wel als 
een markeringspunt kan worden gezien denk ik dat het niet 
alleen daarin heeft gezeten, want het SamenOpWeg proces 
heeft geloof ik zo'n veertig jaar geduurd en dus had men 
kunnen verwachten dat dit een keer zou gebeuren.' 
Engelina kijkt hem aan en zegt: 'Veertig jaar? Ik had de 
indruk dat SOW een jaar of tien aan de gang was, maar het 
kan zomaar veel langer hebben geduurd. Ik heb daar geen 
zicht op en was te jong om het bewust mee te maken.' 
'Dus', zegt Jasper, 'we hebben allebei een christelijke 
achtergrond maar doen er niets meer mee, of nemen we het 
mee in de afweging bij ethische kwesties, zoals abortus, 
euthanasie, homofilie enzovoort?' 
'Ja, ik denk dat het zo gaat. Ik probeer er objectief naar te 
kijken, maar in mijn onderbewustzijn speelt mijn achtergrond 
wel mee, denk ik.' 
 
En zo gaat de avond voorbij met gesprekjes over koetjes en 
kalfjes, soms letterlijk, over liefhebberijen zo van: waar houd 
je van en waarvan niet. Waar maak je je wel druk over en 
wat is volgens jou 'Ver van mijn bed', enzovoort. En tot 
beider verrassing zijn er heel veel overeenkomsten en 
spreken ze af dat ze zaterdag naar Zutphen gaan voor een 
grote braderie met daaraan gekoppeld een soort ruilbeurs. 
Ze nemen innig afscheid alsof ze elkaar weken niet meer 
zullen zien en zwaaien elkaar nog enige tijd na. 
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Moeder Hoek begint meteen tegen Jasper over z'n 
opgewekte binnenkomst en zegt: 'Wat zie je er opgetogen 
uit. Was het zo leuk?' 
'Nee, veel leuker! Wat een prachtmeid en wat een overeen-
komsten. Ik kan er nog niet over uit. Op de terugweg ging ik 
slingerend door de landerijen alsof ik dronken was en ik heb 
niets op, maar wat me nu overkomt heb ik nog nooit 
meegemaakt.' 
'Ben je verliefd?' 
'Daar lijkt het op. Anders zou ik het ook niet weten. Zaterdag 
ga ik met haar op stap.' 
 
 
 
   - - -   + + +   - - - 
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De Braderie 
 
'Man van de klok! Kom je eerst nog even boven voor een 
kopje koffie? Roept Engelina vanuit het kamerraam. 
'Ja, ik kom boven.' 
Door het enthousiasme dat zich van hen meester maakt 
struikelen ze de kamer binnen waar de geur van versgezette 
koffie hen al tegemoet komt. 
 
'Vertel eens,' zegt Jasper, 'hoe was het op je werk? Kon je 
je hoofd er nog bij houden?' 
'Waarom vraag je dat?' 
'Omdat ik het nauwelijks kon. Op de terugweg naar huis 
reed ik bijna de berm in en mijn moeder zag meteen dat ik 
helemaal 'over the moon' was. En toen ik de volgende dag 
op m'n werk kwam werd er achter me gegiecheld en toen ik 
omkeek stopte het meteen. Kennelijk hebben de dames van 
de receptie iets gezien wat normaal gesproken ontbreekt bij 
mij en ik weet zeker dat ze het over mij hadden.' 
'Ik doe veel routinewerk en dat kan ik op de automatische 
piloot, maar toen ik een testmethode moest doornemen had 
ik toch wel heel veel moeite en werd me door een goede 
collega gevraagd of het wel goed met me ging. Ik vroeg 
haar: 'hoezo?' 'Je bent anders dan anders', zei ze en het 
was anderen ook al opgevallen.' 
'Ja', zegt Jasper, 'dan denk ik dat we verliefd aan het 
worden zijn of zijn we het al?' 
Engelina zegt: 'Laat ik voor me zelf spreken en dan kom ik 
tot de conclusie dat ik het gevoel van de laatste week nog 
nooit heb gehad; dat zijn de zogenaamde buikvlinders. Altijd 
heb ik gedacht dat zoiets moet groeien en als het zich zo 
abrupt aandient is het meer een bevlieging wordt beweerd,  
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maar zoals ik het voel is het meer dan een bevlieging. En bij 
jou?' 
'Precies zo! Ineens komen er gedachten bij me op die ik 
heel lang heb weggestopt.' 
'Zoals?' 
'Plannen maken voor de toekomst, kijken wat mogelijk is, 
misschien toch iets in de agrarische sector.' 
'Is je behoefte om boer te worden groter geworden door 
onze ontmoeting?' 
'Dat gaat een beetje te ver en ook te snel, want stel dat wij 
met elkaar door zouden willen gaan, dan is het maar de 
vraag of jij het ziet zitten om op een boerderij te gaan 
wonen, nog afgezien van het werk dat het met zich 
meebrengt, maar ineens flitste het door m'n gedachten dat 
het op termijn mogelijk zou kunnen zijn. Niet moeten, maar 
kunnen.' 
'Dus het zou zo maar kunnen dat ik binnen een jaar of tien 
boerin word?' 
'Ik ben blij dat je niet meteen roept: 'Over m'n lijk! Maar laten 
we eerst maar eens zien waar we uitkomen en intussen 
kunnen we er wel eens wat over brainstormen.  
En .... dat je boerin kunt worden is niet bij voorbaat 
uitgesloten.' 
 
Dan is het tijd om in de benen te komen voor de reis naar 
Zutphen, waar de Walburgiskerk hen al statig staat op te 
wachten. Honderden jaren oud en elke keer weer een 
bezienswaardigheid. Engelina neemt het initiatief en in 
plaats van een hand slaat ze haar arm om Jasper heen die 
dat op zijn beurt op dezelfde manier beantwoordt. Ze 
genieten zichtbaar van elkaar, maar ook van de schoonheid 
van de omgeving, de prachtige rivier de IJssel en bereiken 
de braderie waar van alles te doen is.  
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Zo staat er een echte klompenmaker die volgens het oude 
principe een paar klompen op maat weet te maken uit een 
stuk hout. Er is een scharensliep, die goede zaken doet, 
want hij had van tevoren via een flyer aangekondigd dat hij 
er zou zijn en men zou op deze dag voor een schijntje 
geholpen worden. Dan komen ze bij een kraampje met 
snuisterijen en Engelina, die daar een neus voor heeft, roept 
enthousiast: 'Kijk, glas!' 
'Glas? Ik zie geen glas.' 
'Ja, kijk daar rechts in dat blauwe bakje; dat zijn de 
miniaturen die ik spaar.' 
'Zo, nou, die zijn wel erg mini als je het mij vraagt.' 
'Dat maakt het zo leuk, want ze nemen maar weinig ruimte 
in en dan te bedenken dat ik bij mijn ouders een hele 
vitrinekast vol heb, maar daar zitten ook wat grote stukken 
bij zoals een paar olifanten, paarden en zelfs een kameel.' 
'Zie je hier nog iets bij wat je nog niet hebt?' 
'Ja, dag meneer, mag ik even in dat bakje kijken?' 
'Ga uw gang mevrouw.' 
'Kijk Jasper, een typemachine en ik zie ook een antieke 
petroleumlamp, en daar nog een koffiemolen.' 
Jasper kijkt ongelovig naar de kleinoden en merkt op: 'Wat 
zijn ze klein, die typemachine is niet groter dan een 
dobbelsteen, maar wel heel erg gedetailleerd.' 
Engelina heeft haar keus gemaakt en vraagt naar de prijs. 
'Vijf euro per stuk, mevrouw.' 
'OK, ik wil graag die drie stuks maar dan voor negen euro.' 
'Dat kan niet mevrouw; als u er drie neemt krijgt u ze voor 
twaalf euro.' 
'Tien! En ik heb het briefje al in mijn hand.' 
'Nou meneer, uw vriendin kan zo achter een kraam staan, 
handelen kan ze als de beste. Goed mevrouw tien euro.' 
'Heel fijn, bedankt en nog een fijne dag.' 
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'Insgelijks!' 
Jasper kijkt haar bewonderend aan. 'Ben jij zo'n handelaar?' 
'Ik probeer altijd af te dingen, want ik weet hoe die marktlui 
werken. Zo hoorde ik niet zo lang geleden dat zo'n man voor 
honderd euro tienduizend tandenborstels kocht en op de 
markt voor één tot twee euro verkocht en geïnteresseerde 
collega's kregen ze voor tien eurocent zodat zij ook nog wat 
konden verdienen.' 
'Oh, werkt dat zo?' 
'Dit is maar een voorbeeld, wel wat extreem misschien, 
maar het gebeurt.' 
 
Zo lopen ze alle kraampjes af, kopen  nog iets warms voor 
de maag en tot z'n verrassing weet Jasper nog twee bouw-
pakketten van naoorlogse verkeersvliegtuigen te bemach-
tigen, een DC8 en een DC9. 
 
'Had je die nog niet?' 
'Net als bij jouw glas zijn deze nog wat gedetailleerder.'  
Ineens trekt Engelina Jasper aan z'n mouw en zegt op 
gedempte toon: 'Niet meteen kijken, maar ik heb het idee 
dat we al een tijdje gevolgd worden door een griezel. Als je 
iets naar links kijkt zie je hem naast die groene bestelbus 
staan. Hij volgt ons al zolang we hier zijn en toen we hier 
naartoe reden viel het me al op dat iemand achter me 
dezelfde beweging uitvoerde.' 
'Hoe bedoel je?' 
'Als ik ging inhalen, deed hij dat ook en hij zorgde steeds dat 
hij zo'n vijftig meter achter me bleef.' 
'Waarom heb je dat niet eerder gezegd?' 
'Ik zocht er niets achter, maar zoals ik al zei vind ik het een 
griezel en dat vond ik ook van die achtervolger op de weg 
en als ik daaraan terugdenk is het dezelfde persoon.' 
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Jasper toont z'n heldenmoed. 'Moet ik op hem aflopen.' 
'Laten we het maar even in de gaten houden en niet te 
opzichtig kijken en als we Zutphen verlaten is het vroeg 
genoeg om hem aan te spreken als hij ons dan nog volgt.' 
'Dat is dan al de tweede of derde keer deze week.' 
'Tweede keer?' 
'Ja, die jongen in het restaurant in Veghel, bijvoorbeeld. Dat 
was heel onschuldig natuurlijk, maar mijn ouders vertelden 
dat er een verzekeringsagent had aangebeld die heel 
vertrouwd en bekend oogde, maar het uiteindelijk niet was. 
Maar intussen zie ik hem niet meer, jij?' 
'Ja, ik heb hem natuurlijk al een tijdje in de smiezen en op 
het moment dat ik zijn kant opkijkt weet hij zich zo te draaien 
dat het lijkt alsof hij de kraampjes bekijkt, maar nog niet één 
keer heb ik gezien dat hij echt interesse toonde in welk 
product dan ook. Hij blijft heel afstandelijk en kijk, hij staat 
daar links.' 
 
Ze lopen nog een halfuurtje op de braderie rond en gaan 
vervolgens naar het centrum waar ze een heel gezellig 
cafeetje vinden om wat te drinken. De griezel laat zich niet 
meer zien, maar heeft er wel voor gezorgd dat Jasper vaker 
om zich heen kijkt. Ineens zien ze bordjes met de tekst 
'Ruilbeurs' bij een grote hal staan en dat waren ze al bijna 
vergeten. 
Binnen is het warm en druk met allerlei kraampjes met de 
meest uiteenlopende collecties, zoals munten, postzegels, 
ansichtkaarten, landkaarten, balpennen maar ook nog glas. 
Daar kijken ze nog wel even naar, maar het is niet de 
moeite waard om nog wat aan te schaffen. 
Het weer is zo lekker en de stad zo aantrekkelijk dat ze nog 
een lange wandeling maken voor ze weer richting Brabant 
gaan. 
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Op het parkeerterrein ziet Engelina de bewuste auto van 
Griezel nog staan. 
 
'Kijk, het is die blauwe Escort maar ik zie Griezel nergens.' 
'Goed, dan rijden we rustig weg en kijken of hij nog opduikt.' 
 
Onderweg zien ze geen verdachte dingen en besluiten om 
in Den Bosch te gaan eten en spreken af dat ze elkaar 
zondagmiddag weer zullen opzoeken. 
 
 
 
            - - -    + + +   - - - 
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Zondag 
 
De zondagmiddag wordt besteed aan een wandeling door 
Oss en daarna een kopje thee en dan stelt Jasper voor om 
Engelina mee te nemen naar zijn ouderlijk huis. 
Dat had Jasper al min of meer aan z'n moeder beloofd 
omdat ze verging van de spanning, zei ze. 
 
'Zo, dus jij bent Engelina,' zegt moeder Hoek glimlachend. 
'Je brengt Jaspers hoofd op hol en wij vinden het fijn, want 
hij wordt er vriendelijker door.' 
'Is hij dat normaal dan niet?' 
'Jawel hoor, maar hij ziet er sinds deze week heel gelukkig 
uit.' 
'Dat is wel genoeg ma. Hoi Els, nu leer je Engelina kennen 
en waar is jouw lief?' 
'Het is m'n lief nog niet, maar wat niet is kan nog komen en 
wij doen het heel rustig aan, want ik ben nog niet zo zeker 
van hem.' 
Jasper: 'Oh, hoe komt dat?' 
'Hij, Evert, is heel stil en ik moet de woorden uit hem 
trekken, maar ik vind hem wel heel lief, aandoenlijk zelfs.' 
'En hij praat niet. Vind je dat niet ongemakkelijk?' 
'Soms.' 
'Ja, maar als je wat met elkaar hebt of wilt hebben is een 
gesprek toch een eerste vereiste?' 
'Ja, maar kunnen we dit onderwerp nu even laten rusten? 
Dan kunnen jullie vertellen hoe de zaterdag is verlopen.' 
 
Het bezoek aan Zutphen wordt besproken en ook komt die 
griezel aan bod, waarop moeder Hoek vraagt hoe hij er 
uitzag. Engelina kan heel wat details opsommen en moeder 
Hoek valt van de ene verbazing in de andere, want alles 
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wijst erop dat de volger dezelfde is als de verzekerings-
agent. 
 
Engelina vraagt: 'Weet u nog hoe hij heette?' 
'Ja, iets met Sweed, Sweit, oh wacht ik heb een kaartje van 
hem gehad toen hij wegging. Dat heb ik in de la van het 
dressoir gelegd. Hier heb ik het.  
Arnold Schweitzer van Brouwers Assurantiën. Telefoonnum-
mer en zelfs een emailadres staat erbij. Neem het maar 
even mee. Dan gaan we nu eten.' 
 
Mevrouw Hoek heeft extra haar best gedaan en er werkelijk 
een feestmaal van gemaakt, zodat zelfs vader Hoek 
verbaasd uitroept dat hij in tijden niet zo lekker heeft 
gegeten; niet dat het op andere dagen slecht is, maar 
vandaag is het wel heel bijzonder en dat wordt meteen door 
Jasper, Els en Gerrit beaamd. 
Na het eten worden nog wat wetenswaardigheden 
gewisseld over en weer, loopt Jasper nog even met 
Engelina door de stallen en dan is het tijd om haar thuis te 
brengen. 
 
'Wat een heerlijke dag,' zegt Engelina, 'en wat een fijne 
ouders heb je. En Gerrit en Els zijn ook wel OK. Jammer dat 
verhaal van die vriend van Els, maar dat is toch een kwestie 
van afwachten. Zoals het bij ons gaat is wel uitzonderlijk.' 
'Ja, dat is het. En ik wil je niet overvallen, maar alleen 
vragen of je de pil gebruikt.' 
'Die vraag had ik al eerder verwacht, dus met die overval 
valt het wel mee en het antwoord is nee, want daar is nooit 
een aanleiding toe geweest. Ik ben nog maagd.' 
'Echt? Ik ook.' 
'Bedoel je dat jij ook nog nooit....?' 
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'Ja, jij zou de eerste zijn. Moet ik deze week even langs de 
drogist gaan?' 
'Ja, doe dat maar. Dan ga ik langs mijn huisarts om te kijken 
wat voor mij het handigst is.' 
'Maar je hebt toch aan de pil gewerkt?' 
'Ja, maar dat gaat over de samenstelling. Gewoon het 
controleren van de specificaties en dat werk heeft niets te 
maken met seks of hoe zo'n pilletje precies werkt. Dat hoor 
ik dan liever van mijn huisarts.' 
'Spannend. Dus je bent niet tegen seks voor het huwelijk?' 
'Van een huwelijk is toch nog lang geen sprake? En ik zou 
niet willen dat wanneer we ons in elkaar verliezen dat het 
misgaat en we daardoor in ongewenste situaties terecht 
komen, want dat kun je maar beter voor zijn. Jij bent de 
eerste en enige waar ik zo openhartig mee kan praten, want 
anders had ik de boot wel wat meer afgehouden.' 
'Heb je geen vriendin dan, waar je dit soort dingen mee kunt 
bespreken?' 
'Nee, niet echt. Op mijn werk heb ik wel een paar goede 
collega's waar ik vertrouwelijke dingen mee kan bespreken, 
maar dat gaat dan meer over ziektes in families die ze met 
me delen in de hoop dat ik er iets verstandigs over kan 
zeggen. Oh ja, ze vertellen me ook wel over avontuurtjes 
met vriendjes en dat ze soms weken in de rats zitten, maar 
van mij weten ze niets, ze vragen er ook niet naar omdat ik 
dat kennelijk niet oproep. De manlijke collega's zijn of 
getrouwd of wonen al samen en een echte hartsvriendin heb 
ik niet. Ook nooit gehad.' 
'Oh, maar je maakt niet de indruk van een zonderling, die 
alleen gaat en staat en niets van anderen moet hebben. 
Daarbij komt dat je in mijn ogen onweerstaanbaar 
aantrekkelijk bent en dan vind ik het onbegrijpelijk dat je niet 
eerder een relatie hebt gehad.' 
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'Ik heb het nooit gezocht, ben gelukkig in m'n werk en heb 
best een leuk leven ook in m'n eentje, maar ik had geen 
idee wat ik miste totdat jij in m'n leven kwam.' 
Jasper zucht en zegt: 'Dan komt het erop neer dat wij een 
paar buitenbeentjes in de maatschappij zijn waar heel wat 
tieners druk aan het experimenteren zijn, zijn wij nog zo 
groen als gras. Natuurlijk heb ik op de boerderij vanalles en 
nog wat gezien vanaf de bevruchting tot en met het kalven, 
maar dat was het dan. De rest is theorie.' 
'Gaan jullie nog met de koeien naar de stier of laat je de 
stier komen of is het tegenwoordig alleen nog maar 
kunstmatige inseminatie?' 
'Mijn vader deed het om en om. Het ene jaar liet hij onze 
eigen stier dekken en het jaar daarop paste hij kunstmatige 
inseminatie toe. Mijn broer Gerrit is meer van de rietjes en 
laat geen stier meer komen en heeft ook geen stier meer.' 
 
Het wordt tijd om afscheid te nemen en na een paar minuten 
van innige verbondenheid stapt Engelina uit de wagen en ze 
spreken af dat Jasper woensdagavond weer bij haar komt. 
 
 
 
 
   - - -   + + +  - - - 
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Woensdagavond 
 
'Heb je nog iets leuks meegemaakt?' vraagt Jasper, nadat 
ze elkaar op een niet mis te verstane wijze hebben begroet. 
'Wat je leuk noemt.' 
'Oh?' 
'Ja, maandagmorgen zat er een email in mijn inbox waar 
mijn oren van klapperden. Je moet weten dat ons bedrijf 
onderdeel is van het Amerikaanse MSD en in feite hebben 
zij alle touwtjes in handen. Er gaan geruchten dat ze de 
research activiteiten hier willen afbouwen of overplaatsen 
naar de States en ze weten natuurlijk wel dat er maar een 
handjevol medewerkers mee zou gaan en dus wordt het een 
afslankexercitie. Die afdeling maakt zich ernstige zorgen.' 
'Heb ik daar al iets van in het nieuws gezien?' 
'Als het goed is nog niet, maar het zal me niet verbazen dat 
het wel op korte termijn in het journaal komt, want het zou 
weer arbeidsplaatsen kosten van specialisten, die niet 
zomaar ergens anders kunnen worden ingezet.' 
'Ging die email daar over?' 
'Nee, in België hebben we ook enkele activiteiten en naar 
het schijnt ook in Japan. En nu komt het: er is een Japanner 
geselecteerd die onderzoek gaat doen in Europa. Hij kwam 
een paar maanden geleden naar België en daar konden ze 
niets met hem beginnen omdat hij geen Engels sprak. Dus 
hebben ze hem in een klooster ondergebracht in Ierland en 
na drie weken kon hij het, want er werden daar geen 
concessies gedaan. Eten bestellen doe je in het Engels, 
want anders krijg je niets en geloof het ook niet; daarna 
sprak hij Engels. In België vond men dat hij hier beter op z'n 
plaats zou zijn, terwijl wij geen idee hebben wat ze daar 
doen, maar het komt er op neer dat ik mijn kantoor nu met 
hem deel en dus moest ik een telefoon, computer en een 
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bureaustoel voor hem regelen; het bureau stond er al. 
Dinsdagmorgen was hij er en omdat ik verantwoordelijk ben 
voor de veiligheid op de afdeling moest ik meteen beginnen 
met een veiligheidsrondje en vertelde ik hem waar de 
vluchtwegen, de brandblussers etcetera te vinden zijn en 
toen ik m'n rondje gedaan had stelde hij mij vragen in het 
Engels en ging hij zelfs nog even in op wat ik gezegd had. Ik 
was verbluft, want ik had nooit gedacht hij dit in zo'n korte 
tijd zou kunnen.' 
Jasper hoort het allemaal geduldig aan en vraagt: 'hoe heet 
ie en wat gaat hij bij je doen?' 
'Hij heet Shikara Iwasaki en hij moet een paar maanden 
onderzoek doen naar de snelheid van celdeling; tenminste 
daar begint hij mee en dan moet hij na een half jaar een 
voorstel hebben geformuleerd om een middel te ontwikkelen 
dat de celdeling kan vertragen. Ikzelf heb me daar nooit zo 
in verdiept, want voor mij ligt de prioriteit op het gebied van 
de analyses en de technieken die daar bij horen, zoals gas-
chromatografie, massaspectroscopie, infrarood, NMR 
enzovoort.' 
'Duizelingwekkend al die termen en het enige dat me 
bekend voorkomt is MR' 
'Ja, je bedoelt NMR, dat is kernspinresonantie en wordt nu 
in ziekenhuizen toegepast als MRI, waar de I voor image 
staat, dus kunnen we nu uit die techniek ook beelden halen. 
De theorie die er achter zit is behoorlijk ingewikkeld, maar ik 
gebruik maar een klein deel daarvan.' 
'Mijn oren tuiten nu al en ik had niet gedacht dat je zulk 
ingewikkeld werk zou doen, maar dat van die celdeling lijkt 
me wel interessant, maar ik heb daar nog geen beeld bij.' 
'Dat kan ik me voorstellen, maar op het moment dat er bij 
mens of dier een bevruchting plaatsvindt beginnen allerlei 
biologische klokken te lopen. Denk dan in de eerste plaats 
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maar aan het feit dat er een embryo ontstaat dat in negen 
maanden moet zijn uitgegroeid tot een levensvatbaar 
mensje met alles erop en eraan en niet te vergeten alle 
erfelijke eigenschappen die weer aan een volgende 
generatie moeten kunnen worden doorgegeven. De eerste 
geluidjes, tandjes, later het wisselen van de tanden, de 
puberteit met de daarbij de veranderingen in de 
hormoonhuishouding. Al die facetten hebben hun eigen klok 
en nu is het niet de bedoeling om die klokken  te 
beïnvloeden, maar als  we de  klok van een ziekteverwekker 
zouden kunnen afremmen of zelfs stil zetten dan heb je iets 
in handen waarmee je heel veel narigheid terug kunt 
dringen. Je kunt denken aan kanker, maar ook verschillende 
spierziektes. Het is allemaal nog in een beginstadium en 
heel complex omdat heel veel factoren met elkaar verweven 
zijn. In de natuur komt het al heel vaak voor dat klokken 
sneller of langzamer gaan lopen. Denk aan 
groeistoornissen. Verstandelijk beperkte mensen hebben 
naast de psychische elementen ook vaak van lichamelijke 
stoornissen.' 
Jasper weet niet wat hij allemaal hoort en zegt: 'Waren dat 
de gesprekken waar je met je collega over zat te bomen.' 
'Meestal wel en wij vonden het heel interessant om zo 
onderwerpen af te pellen.' 
'Dat kan ik me voorstellen en je mag mij er zo nu en dan ook 
wel mee bombarderen, maar ik heb er nu even genoeg over 
gehoord denk ik.' 
Engelina glimlacht en zegt: 'Er zijn maar weinig mensen 
waar ik dit soort dingen mee kan delen en als het je 
interesseert wil ik er nog wel eens over uitwijden, maar je 
moet zelf aangeven wanneer en of je het wilt horen en 
beslist niet moet veinzen dat je het geweldig vindt, want 
daar prik ik op een gegeven moment wel door heen.' 
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'Nee, dat beloof ik. Ik vind het heel interessant wat je doet 
en over die Japanner moet je me maar een beetje op de 
hoogte houden, maar door al die termen en theorieën is het 
snel teveel.' 
'OK. Dan doen we dat. Heb jij nog iets spannends mee 
gemaakt?' 
'Toeval of niet, maar die auto van afgelopen zaterdag, van 
meneer Griezel stond zomaar bij ons op de parkeerplaats.' 
'Wanneer?' 
'Maandagmorgen om een uur of elf en toen we gingen eten 
zag ik hem niet meer.' 
'En heb je die man ook gezien?' 
'Nee, en ik weet ook niet wat hij kwam doen of met wie hij 
heeft gesproken, maar daar kom ik nog wel achter.' 
'Weet je zeker dat het dezelfde auto was?' 
'Ik heb niet het hele kenteken kunnen lezen, maar wat ik er 
van zag kwam overeen met wat ik had opgeschreven 
zaterdag en de kleur, merk en opmerkelijke details, zoals 
een veeg over de deur kwamen me zo bekend voor dat hij 
het wel zou moeten zijn.' 
'Maar jullie hebben toch een receptie waar mensen worden 
opgevangen?' 
'Ja, stom, zal ik morgen maar eens rondvragen.' 
'Heb jij nu enig idee wie en wat daarachter zit? Het is toch 
wel toevallig allemaal dat die man eerst bij je ouders zit, 
vervolgens in Zutphen opduikt en nu zelfs bij jou op het 
werk.' 
'Nee, geen idee, maar ben je nog bij je huisarts geweest?' 
'Zo, dat banjert met het grootste gemak door de 
onderwerpen heen. Waarom doe je dat?' 
'Ja, sorry, dat schoot ineens door mijn hoofd, omdat ik het 
onderwerp over die griezel even wilde laten rusten.' 
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'Je hebt gelijk. Een antwoord hebben we toch nog niet en 
we zullen er zeker nog wel over doorbomen en op je vraag 
kan ik zeggen: ja ik was bij de huisarts en hij heeft me 
Marvelon, de opvolger van Lyndiol, voorgeschreven, de pil, 
maar ik moet nog wel een tijdje uitkijken zei hij omdat nog 
niet duidelijk is hoe ik er op reageer. Had je iets in 
gedachten dan voor vanavond?' 
Jasper wordt helemaal rood en stamelt: 'Nou nee, nou ja, 
eh, ik had er wel op gehoopt dat we een stapje zouden 
kunnen maken en dan bedoel ik niet dat we meteen het bed 
gaan delen, maar gewoon een beetje verkennen.' 
'Ja, weet je, als we nu eerst alles verbaal uit gaan spinnen 
dan is de spanning er af en het woord verkennen was ook 
bij mij opgekomen, gewoon heerlijk van elkaar genieten en 
als je dan vrijdagavond komt zou je hier kunnen blijven 
slapen en dan zien we wel hoe het gaat en waar we 
uitkomen.' 
En nog voor Jasper antwoord kan geven trekt ze hem naar 
zich toe en zoent hem hartstochtelijk. Ze geven zich 
helemaal aan elkaar over en het bankje waarop ze zitten 
krijgt het zwaar te verduren, maar houdt stand. 
Van enige vorm van discussie komt niets meer en daarom 
drinken ze nog wat en gaat Jasper voldaan naar huis.  
 
 
 
 
   = = =  + + + = = = 
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Vrijdagavond 
 
Op vrijdagavond komt Jasper met een prachtige bos 
bloemen bij Engelina aan en door het gebrek aan ervaring in 
dit soort situaties houdt Jasper de bos tussen hen in en wil 
net beginnen met de begrijpelijke ontmoetingszoen, maar 
Engelina heeft de tegenwoordigheid van geest en weet de 
bos van de verfrommeldood te redden. 
'Prachtig, wat een mooie bos, laat ik die eerst even 
wegleggen en dan kan ik je bedanken en beantwoorden wat 
jij al bijna had ingezet.'  
 
De beantwoording duurt minuten en ineens zegt Jasper: 'Ik 
geniet met volle teugen, maar ik ruik koffie en de avond 
duurt nog lang, hoop ik.' 
'Daar heb je gelijk in.' 
Snel pakt Engelina de koffie en ze nestelen zich op het 
bankje waar de kopjes al op de salontafel klaar staan. Nog 
wat beduusd probeert Jasper het hoofd weer wat af te 
koelen en zegt: 'Wat ik je nog vragen wilde, jij zit toch op 
een productieafdeling waar je analyses doet en je vertelde 
dat de research activiteiten misschien zouden stoppen. Hoe 
kan het dan dat ze toch die Japanner, Kwaki, onderzoek 
laten doen in jouw omgeving?' 
'Zo, ik ben verbaasd dat je dit vraagt en je hebt gelijk. Er zijn 
geruchten dat MSD alle onderzoek wil verplaatsen en om de 
mensen van die afdeling niet op stang te jagen hebben ze 
bedacht om hem bij ons onder te brengen, want dat is 
minder confronterend. Daar komt bij dat celonderzoek wel 
iets anders is dan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, 
de pharmacologische tak zal ik maar zeggen. En hij heet 
niet Kwaki, maar Iwasaki en z'n voornaam is Shikara. Hij 
spreekt al behoorlijk goed Engels, want het kost geen  
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enkele moeite om een goed gesprek met hem te voeren; 
voorlopig alleen over werk. Ik weet niet waar hij verblijft, uit 
welk deel van Japan hij komt, of hij getrouwd is, enzovoort. 
Als ik in die richting een beetje hint blijft het stil en die 
onderwerpen zijn ook wel moeilijk om in een vreemde taal te 
bespreken en ze houden niet van directe vragen, zoals ben 
je getrouwd of zo. Het leuke is wel dat er nu op zijn bureau 
allemaal boeken staan over chemie, biologie, wiskunde met 
begeleidende teksten in het Japans. Achter hem op de muur 
wilde hij een wereldkaart ophangen en ik had daar geen 
bezwaar tegen, maar zo'n kaart heeft een heel andere lay-
out dan waaraan wij gewend zijn. Als wij zoiets ophangen 
ligt Japan aan de rand en in zijn geval precies in het 
midden. Heel apart. 
Ben je nog iets over die griezel te weten gekomen?' 
'Ja en nee, donderdagmorgen heb ik bij de receptie 
gevraagd of er een lijst met bezoekers is en of ze kunnen 
zien wie er zich op maandagmorgen om een uur of elf had 
aangemeld. Op dat tijdstip stond alleen het kenteken van de 
auto en dat kwam inderdaad overeen met dat wat ik had 
opgeschreven, maar geen naam. Toen vroeg ik of ze zich 
nog konden herinneren met wie hij had gesproken en dat 
bleek de hoofdaccountant Jo Peeters te zijn, maar ik ben nu 
niet zo close met Jo Peeters dat ik daar zo even naar toe 
kan stappen en vragen wat die snuiter hier kwam doen. Dat 
blijft nog even een raadsel.' 
'Werk je op zo'n groot kantoor dan dat je niet gemakkelijk 
met de baas kunt praten?' 
'We zitten met een man of vijftien, maar Jo is nogal 
afstandelijk. Het enige gesprek dat ik met hem heb gehad 
was het sollicitatiegesprek en op de dag dat ik in dienst 
kwam zei hij: Welkom, en verder zie ik hem nooit.' 
'Vijftien man en dan een receptie met meerdere dames?' 
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'Je moet weten dat we in een kantoorgebouw zitten van zes 
verdiepingen en er zijn wel tien ondernemingen in onder 
gebracht. De bovenste verdieping is voor de verschillende 
directies, waaronder ook onze Jo. Op de tweede verdieping 
zit de catering. Wij zitten op één. Die dames van de receptie 
horen bij het cateringbedrijf en zorgen ook voor de 
werkplekken, zoals jij dat voor Shikara moest doen.' 
'En? Ken je de mensen van die andere bedrijven ook?' 
'Nee, wij beperken ons tot de eigen club. Daar eten we ook 
mee en meer niet.' 
'Ik neem aan dat er nog andere dames in het gebouw zitten 
waar je wel een oogje op had of hebt.' 
'Je zult het gek vinden, maar dat oogje veranderde altijd 
weer in staar, want er was altijd wel iets dat me dan weer 
afstootte en dat heb ik bij jou niet.' 
'Niet? Of bijna niet of helemaal niet?' 
'Jij wilt het naadje van de kous weten hè? En aangezien de 
dames tegenwoordig bijna allemaal panty's dragen is het 
naadje bijna niet meer te vinden, maar op je vraag is het 
antwoord NIET.' 
'Gebruikte je dan een soort checklist voor de keuring?' 
'Bah, nee, ik maakte zo nu en dan wel eens een praatje met 
deze of gene, maar merkte meestal wel snel dat de klik 
wegviel. Dat lag dan aan mij omdat ik toch wel een 
buitenbeentje ben en het zal bij jou niet veel anders zijn 
denk ik zo.' 
Engelina kijkt hem glimlachend aan en zegt: 'Ik zat je maar 
wat te plagen om je uit de tent te lokken en je hebt gelijk. Ik 
ben ook een buitenbeentje. Mensen om me heen vinden me 
saai en ik heb daar geen moeite mee. Jij bent ook saai op 
jouw manier, maar ik heb nog niet de minste aanleiding 
gevonden om jou saai te vinden en daarom is er die klik 
denk ik.' 
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En zo wordt de avond besteed aan allerlei spitsvondigheden 
waar ze beiden enorm van genieten, maar naarmate de 
nacht nadert worden ze beiden toch wat anders. Niet zozeer 
zenuwachtig, maar er maakt zich een gezonde spanning 
van hen meester en ze wachten beiden af wie de eerste 
stap zal zetten tot het grote avontuur waar ze zich zo op 
verheugd hebben. De wereld die voor de meeste mensen 
op die leeftijd bijna geen geheimen meer heeft en diezelfde 
wereld is voor deze jonge mensen hooguit theorie. 
 
Ineens zegt Engelina: 'Deze week hadden we min of meer 
afgesproken dat jij hier zou blijven slapen vannacht, maar 
heb je wel een toilettasje bij je en iets voor de nacht en was 
je nog bij de drogist geweest?' 
'Toe maar, wat een vragen ineens. De antwoorden zijn: ja, 
ja en ja.' 
'Maar ik heb niets gezien van een tasje of zo.' 
'Die heb ik om het hoekje van de deur van de slaapkamer 
gezet.' 
'Goed', zegt Engelina, 'als jij je in de badkamer even gaat 
omkleden dan sluit ik de boel hier af en als je klaar bent ga 
je maar vast in bed liggen, dan kom ik er zo aan.' 
 
Jasper ligt in no time in de twijfelaar, maar Engelina weet de 
spanning zo op te voeren, dat de vijf minuten die ze hem 
laat wachten uren lijken te duren. 
Opeens gaat de deur open en het grote licht uit, zodat een 
lampje boven het bed deze taak kan overnemen. 
 
'Die heb ik deze week maar aangeschaft voor de onmisbare 
romantische touch.' 
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Jasper kijkt z'n ogen uit, want hij had zich een heel ander 
scenario voorgesteld en daarbij komt dat hij zo in de war is 
dat hij niet eens in gaten heeft dat Engelina zich in een 
doorzichtig wijnrood negligé heeft gehuld. Dat ziet hij pas 
wanneer ze zich naast hem nestelt en daarmee is aan alle 
voorwaarden voldaan om een onvergetelijke nacht in te 
gaan. 
 
   
 
 - - -   +  +  +  - - - 
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De volgende morgen. 
 
Na een weldadige rust wordt Jasper wakker en strijkt met 
z'n vingers door haar haar. Engelina doet een beetje 
verdwaasd haar ogen open en zegt heel slaperig: 'Oh, ben 
jij het?' 
'Wie zou het anders moeten zijn dan?' 
'Ik heb geen idee, maar ik ben eigenlijk nog in dromenland 
en heb altijd even tijd nodig om terug te keren in de 
werkelijkheid. Wat een nacht en wat een ervaring.' 
'Ja, dat kun je wel stellen en het was nog veel mooier dan ik 
me ooit had voorgesteld.' 
'Ja, inderdaad', zegt Engelina, 'zullen we eerst ontbijten en 
ons daarna aankleden of andersom?' 
'Het lijkt me goed om nog even in de stemming te blijven en 
dat aankleden kan straks wel. Overigens wil ik na het ontbijt 
nog wel even onder de warme stralen.' 
'Goed, dan ga ik een ontbijtje maken; beschuitje erbij?' 
'Lekker!' 
 
Beiden zijn 's morgens niet op hun best blijkt. Ze eten en 
kijken elkaar van tijd tot tijd wel heel tevreden aan maar 
zeggen niets. 
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Een tijdje later 
 
Na het eerste weekend samen hebben beiden toch wel 
enige concentratieproblemen op hun werk want ze kunnen 
hun geluk niet op en genieten van elke minuut die ze bij 
elkaar zijn. Weken later is die spanning wel wat gezakt en 
blijven ze beter bij de les en intussen is Jasper ook 
voorgesteld aan de ouders en broer van Engelina. De 
griezel heeft zich niet meer laten zien en Jasper gaat elke 
woensdag- en vrijdagavond naar Oss en blijft dan het 
weekend en wanneer Jasper nog maar net binnen is op een 
woensdagavond is Engelina heel opgewonden. 
 
'Wat is er met je aan de hand?' vraagt Jasper. 
'Oh, is het zo duidelijk? Ga maar even zitten. Ik heb de 
koffie al klaar en als ik het heb ingeschonken zal ik het 
vertellen.  
Vanmorgen kwam een collega, Jaap Peenstra, langs die ik 
al een tijd niet had gezien, maar ik ken hem van de tijd dat ik 
op zijn afdeling stage liep. Hij vroeg me hoe het met me ging 
en ik vertelde wat ik zoal deed en vroeg hem toen hoe het 
hem verging, maar toen hij de gewone dingen had verteld 
over werk en gezin zei hij dat hij nog helemaal in de ban 
was van wat hij die morgen had gehoord. Hij vertelde dat er 
een jaar of tien geleden een medewerker helemaal door het 
lint was gegaan vanwege de zoveelste reorganisatie. Op 
een dag liep hij kwaad het kantoor van z'n baas binnen die 
in plaats van geduldig aan te horen wat er aan de hand was 
hem begon uit te lachen; tenminste dat dacht hij. In 
werkelijkheid had de man al een naam opgebouwd van Kort 
Lontje en de baas lachte niet maar wachtte, zei niets en 
glimlachte. Dat werd dus verkeerd opgevat, waarna Lontje 
hem bij de keel greep, vervolgens het kantoor uitrende en in  
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de gang vanalles en nog wat omtrok. Hij schopte en sloeg 
zich een weg naar zijn eigen kantoor. 
Intussen had de baas de beveiliging gebeld en Lontje werd 
afgevoerd. Niemand wist waar naartoe en tot op de dag van 
vandaag weet Jaap Peenstra het niet, maar wat bleek? 
Lontje was overgeplaatst naar een kantoor van MSD in 
Londen. Hij werkte daar al een aantal jaren en kreeg elk jaar 
z'n beoordeling, niets bijzonders, maar een jaar of drie 
geleden zag hij voor de zoveelste keer dat collega's met 
dezelfde status en hetzelfde werk salarisverhogingen 
kregen en met bonussen naar huis gingen en hij had 
constant op de nullijn gezeten. 
Nu is het zo dat werknemers in die hogere regionen niet 
graag over hun salaris praten, want dat wekt nogal eens 
jaloezie op. Wij op de werkvloer zijn daar veel gemakkelijker 
in, enfin, Lontje zag dat zijn kamergenoot ineens een 
drinkstel kreeg. Een serveerster kwam daarmee het kantoor 
binnen en Lontje vroeg haar waar het voor was. Ze schijnt 
gezegd te hebben dat het voor kamergenoot Mr. Grey was 
en Lontje vroeg later aan Grey wat de bedoeling was. 
 
'Vanwege mijn groepsverhoging heb ik nu een hogere status 
en daar hoort die karaf met drinkglazen bij.' 
Lontje liet het er niet bij zitten en ging verhaal halen bij z'n 
baas, die hem geruststelde en zei dat hij het zou uitzoeken. 
Een paar dagen later had die baas Lontje bij zich geroepen 
en zei hem dat er een logische verklaring voor was dat 
Lontje geen verhogingen kreeg, want zo zei hij: 'Je zit in de 
WAO.' 
'Hoezo WAO?' had Lontje gevraagd, 'ik weet niets van een 
WAO en ben kerngezond.' 
'In je dossier staat dat je voor 40% bent afgekeurd; 
vandaar.' 
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Dus wat deed Lontje? Die regelde een dienstreis naar 
Nederland en ging op bezoek bij een keuringsarts die zei 
dat hij niets kon vinden en Lontje ging blij en tevreden terug 
met een mooi document op zak dat hij voor 100% was 
goedgekeurd. 
De volgende dag ging hij meteen naar z'n baas en 
overhandigde het document. 
Een paar dagen later moest hij weer opdraven en kreeg hij 
een brief van personeelszaken waarin stond dat hij meteen 
naar huis kon omdat het bedrijf niet langer verplicht was om 
hem in dienst te houden. Hij werd in feite op staande voet 
ontslagen. 
Toentertijd werd hij niet volledig toerekeningsvatbaar geacht 
waardoor hij gedeeltelijk in de WAO was beland zonder dat 
hij het wist. En... iemand in de WAO kun je niet ontslaan. 
Dus toen hij naar de keuringsarts ging, riep hij zelf dat 
vonnis over zich af.' 
'Bizar, ontoelaatbaar zou ik zeggen,' zucht Jasper. 'Ik dacht 
dat het zo'n fatsoenlijk bedrijf was.' 
'Dat hangt af van het land waar je zit, want in Nederland had 
dit waarschijnlijk niet zomaar gekund, maar in de UK 
blijkbaar veel gemakkelijker. Het vervelende bij dit soort 
incidenten is dat naar het bedrijf wordt gekeken, maar het 
zijn soms je eigen mensen die je onderuit halen. Jaap 
vertelde dat Lontje hier niet populair was en ook in Londen 
had hij geen vrienden, maar het werk dat hij daar deed zette 
ook geen zoden aan de dijk.' 
'Kwam die Jaap daarvoor speciaal naar jou toe om het te 
vertellen?' 
'Nee, hij moest bij Richard, mijn baas, zijn en zag in het 
voorbijgaan dat ik hier werkte. Hij had gevraagd of hij me 
even mocht spreken; vandaar. Hij zei dat ik een opgeruimde 
indruk maakte. Ik heb hem verteld dat ik verliefd ben....' 
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'Verliefd?' 
'Ja, had je dat nog niet gemerkt? En meteen vroeg hij of we 
gingen samenwonen.' 
'Oh, wat zei je?' 
'Dat we daar nog niet aan toe zijn.' 
'Waar hangt het van af?' vraag Jasper. 
'Ja, waar hangt dat van af? Zou jij nu al willen gaan 
samenwonen?' 
'Ik zie geen reden waarom niet.' 
Engelina kijkt Jasper aan en zegt: 'Ik houd enorm van je en 
voel dat het wederzijds is en ik zou ook geen reden kunnen 
bedenken waarom het niet zou kunnen, maar ik zou eerst 
met je op vakantie willen in een tent om te zien of de klik die 
we hebben is om te zetten in een match die voldoende basis 
biedt om een ingrijpende stap te zetten als samenwonen en 
als ik nog even bedenk dat jij plannen in je hoofd hebt om 
boer te worden wil ik het zekere voor het onzekere en dan is 
een tentvakantie een uitgelezen test om te zien hoe 
stressbestendig we zijn, op welk vlak we elkaar altijd vinden 
en waar disconnects ontstaan.' 
'Wanneer heb je dit bedacht?' 
'Ik loop er al een tijdje mee en denk dat het goed is om niet 
meteen overal aan toe te geven. We zijn al behoorlijk ver 
gegaan als je bedenkt hoe groen we waren toen we elkaar 
voor het eerst ontmoetten.' 
'Ja, dat is waar. Ik vind het ook wel een goed plan en heb je 
ook al bedacht waar je die tentvakantie zou willen 
doorbrengen?' 
'Wat dacht je van een rondreis van een dag of tien door 
Schotland? Dan heb je verschillende mogelijkheden. We 
kunnen met zo'n minicruise van IJmuiden naar New Castle 
varen en dan verder rijden. We kunnen vliegen naar 
Glasgow en daar een auto huren en die weer inleveren in  
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Edinburgh en daar vandaan weer terugvliegen of met de 
Ferry van Europoort naar Hull.' 
'Volgens mij heb je het allemaal al uitgezocht.' 
Engelina glimlacht. 'Ja, toen ik me dit zo zat in te beelden 
heb ik meteen maar even de mogelijkheden op een rij gezet, 
maar zie je er wat in?' 
'Ja, ik zei al dat ik het een goed plan vind, maar vliegen en 
een auto huren is duur. Ik heb geen kampeerspullen.' 
'Mijn broer Joop ging altijd met vrienden kamperen en ik wil 
hem wel vragen of ik wat kan lenen; tenminste als dit is wat 
we willen.' 
'Dus het komt er op neer dat wanneer ik de test doorsta dat 
ik dan bij je mag komen wonen?' 
'Bah, nee, dat is te plat en te ongenuanceerd. Zo bedoel ik 
het niet en zo heb ik het ook nooit bedoeld, maar je weet 
zelf ook wel dat wanneer je zo op elkaar aangewezen bent 
als tijdens een kampeervakantie er wrijving kan ontstaan en 
we kunnen beiden leren om met die moeilijkheden om te 
gaan, want die zullen zich echt wel voordoen, direct of 
indirect. Het is geen test voor jou of je er door komt, maar 
het is een test voor ons beiden om te zien hoe ons dat 
afgaat, want misschien zie jij het daarna niet meer zitten om 
met mij door te gaan. Dat kan toch ook?' 
'Ja, maar daar moet ik niet aan denken, want tot nu toe heb 
je mijn leven alleen maar verrijkt.' 
'Dat is wederzijds. Dus wat doen we?' 
'Als jij je broer vraagt om spullen zal ik een rondreis 
uitstippelen en zo te horen wil je beginnen in Glasgow en 
eindigen in Edinburgh? 
'Ja, in grote lijnen.' 
'Goed, dan ga ik morgenavond het plaatje invullen en vrijdag 
met jou bespreken en intussen zal ik ook kijken welke 
maand het beste uitkomt. Als jij dat ook doet hebben we  
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vrijdagavond al vast een mooi onderwerp waar we nog wat 
tijd aan kunnen besteden en ik denk dat mijn auto het meest 
geschikt is omdat de achterbank plat kan.' 
'Uitstekend, ik ga Joop morgen bellen.' 
 
Om de tijd samen door te komen hebben ze ontdekt dat ze 
beiden van kwissen en puzzelen houden; vooral Sudoku 
blijkt de ideale manier om elkaar uit te dagen om zo snel 
mogelijk dat cijfertje te vinden dat de sleutel vormt om de 
vierkantjes op te vullen. Ze spelen het daarom ook op het 
hoogste niveau en ook de logische puzzels doen het goed. 
Zo krijgen ze een paar aanwijzingen (Voorbeeld: Mekano 
had een hoger cijfer dan degene met de blauwe schoenen) 
en kruisen ze aan wat klopt en zo komen ze stapje voor 
stapje verder. Ze blijken elkaar heel goed aan te vullen en 
vormen zo een perfect team en... ze houden elkaar scherp. 
 
 
 
    - - -   + + +  - - - 



    Kantoor of boerderij              46        AM 2016 / 2018                              

Plannen maken 
 
Zowel Jasper als Engelina hebben hun huiswerk gedaan en 
op de vrijdagavond maken ze samen het plan compleet. Zo 
spreken ze af dat ze in juni de boot nemen van Europoort 
naar Kingston upon Hull en vandaar in één ruk zullen 
doorrijden naar Aberfoyle in de buurt van Glasgow. Verder 
zullen ze de oostkant van Schotland bekijken en hier en 
daar een nacht op een camping doorbrengen. De bedoeling 
is om na een dag of vijf de plaats Inverness te bereiken en 
dan in de rest van de tijd weer af te zakken via de westkant, 
waarbij ze de stad Edinburgh met het beroemde kasteel 
zullen bezoeken. Engelina mag de tent van haar broer Joop 
gebruiken, een oudje, een Adelaar, ooit gekocht bij V & D, 
maar nog steeds prima, een beetje verschoten, maar niet 
lek. Hij heeft ook luchtbedden, slaapzakken, een luxe 
Camping Gaz toestel met twee pitten en verder de nodige 
pannen, bordjes, mokken, bestek enzovoort. 
Zowel Jasper als Engelina heeft er werkelijk zin in, maar ze 
besluiten nog wel om de tent op te zetten bij de boerderij om 
te controleren of alles compleet is.  
Intussen groeien ze steeds meer naar elkaar toe en ook de 
verschillen van mening worden heel volwassen uitge-
sproken, zodat er nog geen vervelende spanning is 
ontstaan. Ze besluiten om nog dezelfde avond bij Joop 
langs te gaan voor de campingspullen en zaterdag naar de 
boerderij. Daar komen ze er achter dat er te weinig rubber 
ringen zijn, maar degenen die er wel bij zitten blijken 
helemaal gaar en dus moeten ze op  
stap om de zaak compleet te krijgen. 
Tevreden keren ze terug naar de flat waar al menig uurtje in 
paradijselijke vrede is doorgebracht. 
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Na het eten wordt Jasper door zijn moeder gebeld.  
'Zeg Jasper, kun jij je nog herinneren dat hier een 
verzekeringsagent is geweest? Diezelfde die Engelina de 
Griezel noemde, weet je nog?' 
'Ja, wat is daarmee?' 
'Een paar uur geleden werd ik gebeld door tante Gerda. Ik 
heb haar dat verhaal ook een tijdje geleden verteld en zij 
heeft dat eens met je neef Hans besproken. Vanmiddag was 
Hans bij haar op bezoek en zei dat er in het programma 
'Opgelicht' aandacht was geweest voor die meneer. Het 
schijnt dat hij helemaal geen Zwetser heette.' 
'Je bedoelt Schweitzer zeker. Wij hebben dat kaartje nog.' 
'Oh, ja, nu weet ik het weer. Maar hoe dan ook; hij gebruikt 
verschillende namen en papt met mensen aan om geld los 
te krijgen en het ergste is dat hij een dubbelleven leidt met 
twee gezinnen met kinderen. Hij is met twee vrouwen 
tegelijk getrouwd.' 
'Vertelde tante Gerda dat?' 
'Ja, maar je vader en ik hebben meteen op Uitzending 
gemist gekeken naar de uitzending van afgelopen dinsdag 
en daarom bel ik je. Je moet het maar even bekijken dan zie 
je het hele verhaal langskomen.' 
'Dat gaan we zeker doen en ik ga die gegevens van dat 
kaartje ook nog checken. Bedankt en tot morgenavond.' 
'Heb je dat gehoord?' 
 
Engelina had wel enkele flarden van het gesprek 
opgevangen, maar miste de essentie en dus werd ze snel 
bijgepraat. Meteen bellen ze het nummer op het kaartje en 
horen de bekende piepjes van een ongebruikt nummer. Een 
emailtje resulteert in een terugmelding met als onderwerp: 
Undeliverable mail en dan is het duidelijk. Ze nestelen zich  
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op het bankje en kijken op de laptop naar het programma 
van dinsdagavond. 
Ze vallen van de ene verbazing in de andere, want Arnold 
Schweitzer heet ook Sjaak Kerenstein, of Sjuul Botani, hij is 
al een aantal jaren getrouwd met ene Hannie waar hij een 
zoon bij heeft en hij heeft twee dochtertjes met Klazien. Hij 
kon die twee huwlijken prima combineren met zijn werk als 
verzekeringsagent (wat hij niet was), want hij was altijd op 
stap, sloot nepverzekeringen af en incasseerde de premies 
voor niet bestaande polissen. Hij werd ontmaskerd doordat 
hij ziek werd bij Hannie. Toen hij daar lag te slapen werd er 
gebeld op z'n mobiel en Hannie wilde hem niet wakker 
maken. Het was Klazien die meteen vroeg waarom Hannie 
de telefoon van haar man opnam. Nogal logisch had Hannie 
gezegd. Het is de mobiel van mijn man, die ziek is. Hij kan 
zelf niet opnemen. Van uw man? Had Klazien geroepen. 
Van mijn man zul je bedoelen. Geef hem maar even. Zo 
kwam de zaak aan het rollen. Hannie wilde hem niet roepen 
en toen de dames wat rustiger werden bleek de man Sjaak 
te heten bij Hannie en Sjuul bij Klazien. Ze spraken over de 
trouwerijen, over de geboorte van de kinderen, legden 
verschillende datums naast elkaar en zagen tot hun 
verbijstering dat er ineens een hele grote onbekende puzzel 
voor hun ogen werd opgelost. Beide trouwerijen hadden 
plaatsgevonden op maandagmorgen, zonder familie en als 
getuigen twee wildvreemde mensen die van de straat 
werden geplukt in ruil voor tien euro voor een kopje koffie. 
Voor beide vrouwen werd heel veel duidelijk. Hannie ging 
naar de slaapkamer en maakte Sjaak wakker, confronteerde 
hem met wat haar ter ore was gekomen, waarop Sjaak 
helemaal overstuur raakte en zei dat hij heel veel spijt had 
en zich meteen zou gaan aangeven. Hij kleedde zich aan en 
zou naar het politiebureau gaan. Hannie had meegewild,  
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maar Sjaak vond dat ze al genoeg had meegemaakt in dat 
laatste uur en ze moest ook om hun zoontje denken, had hij 
gezegd. 
Hannie kon niet veel anders zei ze en was helemaal in de 
war door het verhaal van zowel Klazien als Sjaak en in 
plaats van zich te melden bij de politie was de vogel 
gevlogen en heeft niemand een idee waar hij nu is. 
 
'Wat een verhaal zeg,' zucht Jasper. 
'Ik zit helemaal te trillen,' zegt Engelina met een betraand 
gezicht. 
'Dat je zo belazerd kunt worden. Ik heb dat moedergevoel 
nog niet, maar wat zullen die moeders het daar moeilijk mee 
hebben en wat moeten ze tegen hun kinderen zeggen later. 
Je zou toch niemand meer onder ogen durven komen als je 
er zo bent ingestonken?' 
Jasper kijkt haar verdwaasd aan en mompelt: 'Ik kan niet 
bevatten hoe laag je gezonken zou moeten zijn om zoiets te 
doen. Die man heeft geen geweten, maar volgens mij moet 
je toch ook weer behoorlijk slim zijn om er onafhankelijk van 
elkaar twee gezinnen op na te houden. Wat een organisatie 
en wat een leugens en daarnaast een niet bestaande baan 
in stand houden waar je geld uit steelt. Maar voorlopig is die 
Arnold, Sjaak of Sjuul voortvluchtig. 
Je zou denken dat ze die blauwe Escort toch snel zouden 
moeten kunnen vinden. Dinsdag toch maar weer eens naar 
dat programma kijken.' 
Nog helemaal confuus nemen ze de dag door en maken 
een lijstje van nog ontbrekende attributen voor de vakantie, 
lopen de route nog na en besluiten om even te wachten met 
het boeken van de reis met de veerboot. 
Op dinsdagavond wordt er nog even aandacht besteed aan 
de verdwijning van Griezel in het TV programma 'Opgelicht',  
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maar het is te onbelangrijk om Interpol er voor in te 
schakelen. Het heeft er alle schijn van dat de tweevoudig 
huisvader naar het buitenland is gevlucht al of niet met auto, 
die in Nederland nog nergens is aangetroffen. Jasper neemt 
een foto met z'n mobiel van het scherm als de man in beeld 
is. 
 
'Waarom doe je dat?' 
'Je weet nooit waar het goed voor is en zo'n beeldje neemt 
niet zoveel ruimte in.' 
 
Dan gaat de telefoon van Engelina en is haar moeder aan 
de lijn die vraagt of ze zondagmorgen naar Den Bosch 
kunnen komen. 
 
'Is er wat dan?' 
'Ja, er is wel wat, maar dat vertellen we morgen wel. Ik wil 
dat niet telefonisch bespreken, maar het heeft te maken met 
pa en het is op dit moment niet iets om je zorgen over te 
maken.' 
Engelina is ook niet helemaal wereldvreemd en vraagt 
meteen: 'Problemen met de waterleiding?' 
Aan de andere kant hoort ze een zucht en dan een zacht: 
'Kom nou maar morgen, dan vertellen we het.' 
'OK, tot morgen dan.' 
 
De volgende morgen komen ze aan bij de ouders van 
Engelina. Jasper kennen ze al van een vorige ontmoeting 
en de begroeting is allerhartelijkst. Nog voor ze zitten kijkt 
Engelina naar haar vader en zegt bezorgd: 'Nou Pa, voor de 
draad ermee.' 
'Wacht nog even lieverd, dan schenk ik eerst iets in.' 
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Engelina ziet haar moeder naar de keuken dribbelen en 
binnen een minuut zitten ze aan een geurig kopje koffie, 
waarop Pa Paardekooper de stilte verbreekt en zegt: 'Ja, je 
moet weten, dat ik al een tijdje rondloop met het gevoel dat 
het lichaam niet meer zo flexibel is. Dat wil zeggen dat ik 
soms alles aankan, maar dan ineens heel erg moe word en 
kortademig en ik had het Ma ook niet verteld maar vorige 
week donderdag ben ik naar de huisarts geweest en die 
stuurde me naar het ziekenhuis voor een checkup. Je kent 
dat wel: bloeddruk, bloedafname enzovoort. Gisteren kwam 
er een brief met resultaten. Ze hadden me gevraagd of ik 
eerst een gesprek zou willen hebben of eerst de resultaten 
en dan een gesprek. Ik heb voor het eerste gekozen en de 
internist heeft me verteld wat het vervolg traject zou zijn als 
dit of dat aan de hand zou zijn. Er werd wel bij verteld dat in 
geval van acute zorg de arts contact zou opnemen. 
In de brief stond dat het merendeel goed is, maar ik heb een 
verhoogde PSA waarde. Niet verontrustend maar toch. Daar 
zal iets aan moeten gebeuren.' 
'Dat gaat toch over je prostaat?' vraagt Engelina. 
'Inderdaad, maar toen ik bij die internist zat heeft hij even 
naar mijn hart geluisterd en hij heeft een ruisje gevonden in 
mijn hart. Vandaar die moeheid soms. Het blijkt dat er een 
klep zo nu en dan op hol slaat waardoor hij niet voldoende 
pompt en met moeheid als gevolg. Ze hebben geadviseerd 
om een nieuwe hartklep te implanteren en dat schijnt routine 
te zijn.' 
Jasper zit geduldig te luisteren en vraagt: 'Moet dat op korte 
termijn gebeuren? Ik bedoel, is het verantwoord dat wij op 
vakantie gaan of kunt u het uitstellen tot laten we zeggen juli 
/ augustus?' 
'Dat is nu juist de moeilijkheid. Het moet niet te lang meer 
duren, want ik heb nu wel pilletjes gekregen die de zaak wat  
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stabiliseren, maar ik mag me niet te druk maken en het liefst 
zouden ze me in juni willen opereren en ik heb begrepen dat 
jullie dan op vakantie zijn. Nu hoef je van mij je vakantie niet 
uit te stellen hoor, maar ik zou ook niet willen dat jullie je 
elke dag zorgen over me maken, maar je weet nooit hoe 
dingen gaan lopen in zo'n situatie.' 
Jasper vraagt: 'Kunnen ze die operatie hier uitvoeren?' 
'Ze hebben me geadviseerd om naar Nieuwegein te gaan, 
omdat ze daar het best zijn uitgerust op het gebied van 
cardiologie.' 
Engelina kijkt toch wel een beetje vreemd en vraagt: 'Dus je 
hebt al een gesprek gehad met een specialist en wat heeft 
dat dan met die brief van gisteren te maken?' 
'Meteen na het onderzoek bij de internist werd ik naar de 
cardioloog gestuurd en daar heb ik gesproken over een 
eventuele operatie. Die brief laat de bloedwaarden zien en 
behalve de PSA waarden lijken die dus in orde.' 
We waren vrijdagavond bij Joop en die heeft er niets over 
gezegd', zegt Engelina. 
'Dat kon ook niet, want we hebben het hem gistermiddag 
pas verteld toen hij hier langskwam en begrijp je nu waarom 
ik dat gisteren niet over de telefoon wilde zeggen?' 
'Ja Ma, maar je had toch wel iets kunnen zeggen, want toen 
ik de waterleiding erbij haalde zei je niets.' 
'Misschien is het onwennigheid, want wij komen nooit in 
aanraking met de zorg of ziekte. Tot nu toe.' 
'En je prostaat? Wat gaan ze daar aan doen? 
'Als de operatie van het hart achter de rug is krijg ik een 
onderzoek bij de uroloog en dan gaan ze kijken of bestralen 
nodig is.' 
'Weet je dat nu al?' 
'Ja, want onze huisarts was vrijdag al op de hoogte en belde 
me gisteren op, want hij heeft weekenddienst en hij vond het  
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wel zo aardig om me pas te bellen als ik de brief had 
ontvangen. In dat gesprek heeft hij me het tijdpad een 
beetje uitgelegd.' 
Engelina vat het samen en zegt: 'Als ik het goed begrijp 
moet je binnenkort onder het mes en krijg je een nieuwe 
hartklep en als alles goed gaat krijg je daarna een 
onderzoek aan je prostaat.' 
'Daar komt het op neer ja,' zegt pa Paardekooper. 
Jasper kijkt Engelina aan en zegt: 'We hebben nog niets 
besproken, tenminste niet definitief, dus zouden we 
misschien een paar weken later kunnen gaan?' 
Engelina kijkt bedrukt en zegt: 'Ja, dat kan misschien bij jou 
op het werk, maar ondanks dat wij nog niets definitief in 
gang hebben gezet qua boeking en zo heb ik op mijn werk 
al twee weken vastgezet om te zorgen dat het normale werk 
gewoon door kan gaan. Als ik het nu zou veranderen zou 
dat inhouden dat iemand anders ook moet ruilen en als het 
moet kan dat misschien, maar ik heb nog niet de indruk 
gekregen dat het zou moeten.' 
Pa Paardekooper mengt zich erin en zegt: 'Nee, het moet 
zeker niet en daar is ook geen aanleiding toe. Gaan jullie 
gewoon op vakantie en ik laat me opereren en je kunt toch 
even bellen hoe het er voor staat? En laten we wel zijn, er 
kan ons toch allemaal iets overkomen? Laten we niet in 
paniek raken en gewoon doen.' 
'Fijn dat je er zo over denkt, Pa. Natuurlijk zullen we 
regelmatig bellen.' 
'Goed,' zegt ma Paardekooper, 'nu geen zware 
onderwerpen meer en dan kunnen we nog een glaasje 
drinken.' 
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Op vakantie 
 
Het is juni, de zon schijnt en Jasper en Engelina hebben 
zich helemaal voorbereid op hun tiendaagse reis door 
Schotland. Om tien uur staat Jasper voor de deur met een 
halfvolle auto en meteen komt Engelina met de tent naar 
beneden. De hele checklist wordt afgewerkt: camping-
spullen, fotoapparatuur, kleren, laptop, enzovoort. 
De laptop was nog wel een punt van discussie geweest, 
want zo zei Engelina: 'We hebben toch onze telefoon bij 
ons?' 
Jasper wierp tegen dat de laptop niet zoveel ruimte inneemt 
en altijd handig kan zijn voor het geval dat... 
Na enige minuten van getouwtrek zijn ze het eens geworden 
en dus gaat de laptop mee. 
Ze hebben een slaaphut voor de heen- en terugreis geboekt 
op een veerboot die vanuit Europoort vertrekt en aankomt in 
Hull. Ze moeten er om vijf uur zijn terwijl de boot pas om 
zeven uur vertrekt. 
Vanwege het mooie weer is het nogal druk op de weg en 
terwijl ze ruim tijd hebben genomen komen ze net om vijf 
uur aan, sluiten achteraan in de rij die rustig naar binnen 
rijdt. Meteen nadat de wagen stilstaat krijgt iedereen 
instructie om de handrem aan te trekken en de wagen te 
verlaten. Engelina had een tasje meegenomen met spullen 
voor de nacht en dus checken ze in en zoeken hun hut op. 
Bij de boeking hadden ze niet goed opgelet en in plaats van 
een tweepersoonsbed hadden ze een hut met een 
stapelbed.  
Ze kijken elkaar verbaasd aan en vragen zich af hoe die fout 
was ontstaan, maar verzoenen zich met de gedachte dat ze 
in de tent wel naast elkaar kunnen slapen. 
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Intussen is het al zes uur en krijgen ze een seintje dat de 
eerste groep passagiers kan gaan eten. 
Aangekomen in een enorme eetzaal met buffet merken ze 
op dat er nauwelijks kinderen zijn, maar al snel wordt 
duidelijk dat er gescheiden wordt gegeten. Dat wil zeggen 
dat de volwassen twintig minuten krijgen om de warme 
maaltijd naar binnen te werken in twee groepen en daarna 
kunnen ouders met kleine kinderen aan tafel.  
Engelina wil perse kijken waarom er gescheiden gegeten 
moet worden en ze besluiten om kwart voor zeven nog even 
terug te gaan. Door een glazen wand kunnen ze zien wat er 
zich in de eetzaal afspeelt. 
Op dat moment wordt duidelijk waarvoor dat is, want de 
fruithapjes, stukjes vlees enzovoort vliegen in het rond. 
Vaders en moeders schreeuwen tegen de kinderen, zodat 
hun vakantie al onvergetelijk begint... 
'Duidelijk!' zegt Engelina en geeft Jasper een arm en ze 
nestelen zich in een lounge waar een TV aanstaat. Een 
kwartiertje later merken ze beweging van de boot en na een 
uurtje varen is het gedaan met de tv-ontvangst. Er is 
voldoende vertier aan boord, zoals een bioscoop, een 
zangeres, een casino, maar daar hebben ze geen trek in en 
ze besluiten om in de hut nog wat te gaan lezen en er dan 
maar vroeg in te kruipen. 
De volgende morgen worden ze al vroeg wakker en tot hun 
verbazing zitten ze al op de rivier de Humber met aan 
weerskanten veel industrie. Het gaat langzaam en er is 
voldoende tijd voor een uitgebreid ontbijt. 
Wanneer de boot is afgemeerd wordt de auto opgezocht en 
niet lang daarna rijden ze via de douane Engeland binnen. 
Grote pijlen op de weg geven aan dat er vooral links moet 
worden gereden en een klein stukje verder is al een rotonde 
die dus ook linksom genomen dient te worden.  
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Na een reis van ongeveer zes uur met een paar tussenstops 
komen ze aan in Aberfoyle op een camping, maar waar in 
ons land alles mooi vlak is loopt de grond hier nogal af en is 
het zaak om de tent zo te plaatsen dat ze met het hoofd 
omhoog komen te liggen. Er is niemand op dat grasland en 
aan de rand staan een paar boompjes en wordt een stukje 
gevonden dat aan de wensen voldoet. 
De tent is snel opgezet en terwijl Jasper de jerrycan met 
water vult, ontfermt Engelina zich over het gasstel en het 
eten dat alleen maar opgewarmd hoeft te worden. 
Als Jasper terugkomt zegt hij: 'Heb je dat gezien? Wij zitten 
hier op een talud en daar boven staan een stuk of tien 
caravans.' 
Engelina kijkt om en na enig turen ziet ze inderdaad de 
contouren van caravans die net boven de struiken uitkomen. 
'Ik vond het al zo vreemd dat het zo leeg was, maar het is 
eigenlijk een caravanpark en dit hier is voor 
kortkampeerders. Je moet er niet aan denken dat het hier 
gaat stortregenen, want dan komt het water niet alleen van 
boven, maar ook van die terrassen waar die caravans op 
staan,' zegt Engelina. 
'Volgens de weersberichten zou het hier nog een paar 
dagen droog zijn en tegen de tijd dat het gaat plenzen zijn 
wij alweer weg.' 
Het Engelse landschap is sowieso fascinerend, maar zowel 
Jasper als Engelina vergapen zich aan de enorme verschei-
denheid die ze hier zien in heuvels, vegetatie, beekjes, 
meertjes en Romeinse resten zoals muurtjes en bruggetjes. 
Hier en daar zijn de wegen behoorlijk steil met helling-
percentages van 20% of meer en steeds weer is het een 
verrassing wat zich achter de volgende bocht verbergt. 
En zo verplaatsen ze zich van camping naar camping, 
maken foto's, en filmen alles wat ze interessant vinden  
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waardoor de gemiddelde snelheid vaak niet boven de vijftig 
kilometer per uur uitkomt. Dan weer is het Jasper die roept 
dat Engelina moet stoppen omdat hij iets moois heeft gezien 
en dan weer is het Engelina die aan de noodrem trekt. 
Wanneer ze het plaatsje Oban hebben bereikt blijkt er een 
opstootje te zijn. Er ligt een auto op de kop en de bestuurder 
wordt er net uitgehaald, bewusteloos. Niet lang daarna komt 
er een ambulance en nieuwsgierig als ze zijn staat zowel 
Jasper als Engelina naast de brancard. Engelina slaat de 
hand voor haar mond, een begrijpelijke reactie vanwege de 
verschrikkelijke aanblik van een gewonde man met het 
hoofd onder het bloed, meer dood dan levend. De 
bestuurder had een rotonde te laat opgemerkt en gaf een 
ruk aan het stuur, waardoor hij op het dak belandde. 
Als ze teruglopen naar de wagen fluistert Engelina: 'Zag jij 
wat ik zag? Die man had dezelfde trekken in het gezicht als 
die griezel met dat dubbelleven.' 
'Meen je dat nou?' En onwillekeurig pakt Jasper z'n 
mobieltje en zoekt in de foto's, want het schiet door z'n 
hoofd dat hij nog een foto van de man zou moeten hebben. 
Het duurt niet lang of hij toont Engelina de foto, waarop zij 
een gil geeft. 
'Het is em, het is em, roept ze uit. Wat moeten we nu doen?' 
'We gaan nog even terug en maken een paar foto's van de 
situatie en daarna naar de politie.' 
'Er liep daar een politieman; die kunnen we even aanspre-
ken, toch?' 
'Ja, om te vragen waar het politiebureau is, maar het verhaal 
achter deze man is veel te ingewikkeld om hier op straat te 
vertellen. De agent zal ons wegsturen, want hij moet hier 
van alles regelen.' 
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En zo lopen ze terug en maken foto's van de situatie, de 
auto, het kenteken, maar het wordt de bobby te gortig en hij 
vraagt waarom ze dat doen. Precies zoals Jasper het had 
gewild. 
 
'We know that man.'  
'Are you sure?' 
'Definitely.' 
Nu hebben ze de volle aandacht van de agent, die hen 
doorstuurt naar het bureau. Hij vertelt dat er geen 
identificatie op het lichaam van het slachtoffer was 
gevonden, dus alle info is welkom. 
Ja, hier hadden ze natuurlijk niet op gerekend. Eerst de 
confrontatie met een crimineel waar ze niets meer over 
hadden gehoord en nu zitten ze op een politiebureau in een 
plaatsje op de breuklijn die gerelateerd is aan het ontstaan 
van het eiland Wight dat duizenden jaren geleden aan 
Engeland vastzat, maar door opstuwing en de bijbehorende 
druk van het Peninisch gebergte is afgebroken waardoor het 
eiland is ontstaan. Het vaste land van Engeland gedroeg 
zich daardoor als een waterbed en door die beweging is een 
deel van Schotland ook afgebroken waardoor er een soort 
waterweg is ontstaan tussen Oban en Inverness, verbonden 
door verschillende rivieren en Lochs, waaronder het 
wereldberoemde Loch Ness. Dat mijmeren over dit lesje in 
aardrijkskunde kan niet uitblijven omdat er aan de muur een 
grote kaart hangt met de beschrijving erbij. Zowel Jasper als 
Engelina zijn hogelijk verbaasd over deze onthulling en ze 
zouden bijna vergeten dat ze op een agent zitten te wachten 
die hun verklaring moet komen opnemen. 
Na een kwartiertje komt er inderdaad iemand, maar het is 
een hooggehakte ambtenaar in een mooi zwart uniform met 
bijbehorend hoofddeksel, die zich voorstelt als Joan  
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Sullivan. Ze gedraagt zich heel informeel, waardoor Jasper 
zich al snel op z'n gemak voelt en Engelina nog enige 
reserves heeft. 
Joan stelt allerlei vragen die meer het karakter hebben van 
het invullen van een checklist, maar zodra dat is afgewerkt 
krijgen ze de gelegenheid om in eigen woorden uit te leggen 
hoe ze het slachtoffer kennen. 'Kennen' is natuurlijk niet het 
juiste woord, maar door de TV uitzending hebben ze wel het 
idee dat ze hem beter hebben leren kennen. Joan valt van 
de ene verbazing in de andere en vraagt zich af waarom er 
geen opsporingsbevel is uitgevaardigd in de omringende 
landen van Nederland. Plotseling wordt Joan geroepen door 
een telefoniste die in een naastgelegen kamer zit te werken. 
Joan komt terug en kijkt een beetje sip. 'Helaas,' zegt ze, 'de 
man is op weg naar het ziekenhuis overleden. En ik had me 
na jullie verhaal al voorgenomen om hem een bezoekje te 
brengen in het ziekenhuis, want ik had nog wel een paar 
vragen voor hem.' 
'OK,' zegt Jasper, 'wat wil je nu nog van ons? Volgens mij 
hebben we alles verteld en is het nog een kwestie van de 
Nederlandse politie inlichten.' 
Joan kijkt hen aan en zegt: 'Wanneer dit in Nederland 
bekend wordt zullen ze hier naartoe komen en jullie willen 
spreken misschien. Zitten jullie hier in de buurt?' 
Engelina lijkt haast te hebben en zegt: 'Nee, we trekken 
door Schotland en als de Nederlandse politie ons wil 
spreken kan dat wel als we weer thuis zijn. Mag ik een 
papiertje, dan schrijf ik onze mobiele nummers op.' 
Terwijl ze weer naar de auto lopen vraagt Jasper waarom ze 
zo'n haast had. 
Zichtbaar geïrriteerd zegt Engelina dat ze zich enorm had 
gestoord aan het gedrag van Joan die de indruk had gewekt 
dat ze Jasper wilde imponeren. 
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'Daar heb ik niets van gemerkt.' 
'Hoe kan dat nou? Het lag er toch dik bovenop en zeker 
toen jij zo vriendelijk en aardig tegen haar deed. Had je niet 
door dat ze je probeerde in te palmen?' 
'Oh jee, je bent jaloers. Nou maak je geen zorgen schat van 
m'n hart, want vòòr jou was er nooit iemand en tot op de dag 
van vandaag ook niet en eerlijk is eerlijk; die Joan is best 
een aantrekkelijke vrouw, maar zo onweerstaanbaar als jij, 
nee, dan heeft ze nog wat bij te leren. Kom hier.' 
Engelina weet niet wat haar overkomt zo midden op straat 
en Jasper knuffelt en zoent haar zo dat ze bijna flauw valt.` 
'Gek hè? Nog nooit eerder heeft me zo'n gevoel van jaloezie 
meester gemaakt, maar deze actie maakt alles weer goed.' 
'Friends?' 
'Friends!' 
'Mooi', zegt Jasper, dan moeten we nu maar eens naar huis 
bellen.' 
'Bedoel je dat ik mijn vader moet bellen?' 
'Die zal nog wel liggen uit te puffen in Nieuwegein. Nee, je 
kunt beter je moeder bellen en omdat we hier in de 
bebouwing zijn zul je wel een beter bereik hebben dan in de 
heuvels.' 
 
Wanneer Engelina het gesprek heeft beëindigd komt ze 
lachend naar Jasper toe en zegt ze dat haar vader de 
operatie goed heeft doorstaan en dat hij al op een stoel 
heeft gezeten. Over een weekje kan hij weer thuis zijn. 
 
Intussen is het al een uur of drie in de middag en omdat hun 
gegevens bij de lokale autoriteiten bekend zijn, besluiten ze 
om nog even door te rijden in noordelijke richting waarbij ze 
aan hun linkerkant zelfs nog het vliegveld van Oban zien en  
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via de A82 bereiken ze de plaats Fort William waar ze een 
mooie camping vinden. 
Ze hebben gemerkt dat de sfeer steeds gemoedelijker wordt 
als ze verder naar het noorden rijden. In de kleine plaatsen 
zijn nog ouderwetse kruideniers te vinden en de wat grotere 
plaatsen bedienen zich van supermarkten als Sainsburys. 
Het gasstel bewijst goede diensten, evenals de pannenset 
en zo koken ze beiden in de voortent die niet dieper is dan 
een halve meter. De tent is eigenlijk voor drie personen 
zodat er voldoende ruimte is om deze tijd door te komen. 
Nadeel is het weer dat heel wisselvallig is in deze contreien. 
Elke dag valt er wel een buitje, maar het is nog niet 
voorgekomen dat ze de tent vanwege het natte weer niet 
konden opzetten. 
Na het eten zegt Jasper: 'Ik zou het liefst even naar de 
kantine lopen, want daar zag ik bij aankomst een TV scherm 
en het zou me niet verbazen dat het ongeluk van Griezel op 
het nieuws komt.'' 
'Denk je dat? Ja, waarom ook niet. Dan ga ik met je mee.' 
'Goed, dan neem ik ook de laptop mee.' 
'Waarvoor?' 
'Als het niet op het nieuws komt kunnen we misschien het 
Hollandse journaal zien via WiFi, want het prachtige G3 
netwerk dat wij hebben, werkt hier nog niet.' 
'En ik maar denken dat ik degene van de techniek ben.' 
'Ja, maar jij bent toch meer van de analysetechniek en ik 
heb me sinds ik jou ken wel wat meer in dit soort zaken 
verdiept, want anders voel ik me zo'n Dodo.' 
'Dat is toch nergens voor nodig?' 
'Nee, dat kun jij wel vinden, maar zoals jij vanmiddag 
zomaar jaloers kon worden omdat iemand anders aandacht 
aan me schonk, zo word ik jaloers als jij onderdelen van je 
werk uitlegt en volgens mij kun je daar uren aan besteden,  
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terwijl over mijn werk niet veel meer is te vertellen dan dat 
het met geld te maken heeft. Voor de meeste mensen heel 
saai.' 
'Oh, zie je het zo. Nou ik houd enorm van mijn werk, maar ik 
heb niet het idee dat ik daardoor waardevoller ben in het 
leven omdat het wat ingewikkelder is dan bijvoorbeeld 
achter de kassa zitten. Dat werk moet ook worden gedaan 
net als stratenmaken. Ik denk dat wanneer we ons gaan 
afzetten tegen bepaalde beroepen we niet veel verder 
komen. Ik moet denken aan een documentaire die ik eens 
zag over iemand in de WAO. Die man ging 's morgens om 
acht uur naar de schuur waar hij niets anders deed dan 
gebaksdozen vouwen. Hij kwam daar binnen, zette de radio 
aan op een muziekzender, ging om tien uur koffie drinken in 
huis en van half elf tot twaalf werkte hij weer aan de dozen. 
Na het eten ging hij weer van half twee tot vijf en dat had hij 
al vijfentwintig jaar lang gedaan; vandaar die documentaire. 
En wat deed de verslaggeefster? Die vroeg of het niet te 
eentonig werk was, waarop de man haar vertelde dat hij ook 
wel eens andere kleuren had. En ... zei hij, ook wel eens 
met vensters. Hij genoot zichtbaar van zijn eigen antwoord 
en toen bedacht ik me dat mensen met heel eenvoudig werk 
ook heel gelukkig kunnen zijn in dat werk.' 
'Wat een verhaal', zegt Jasper, die z'n oren bijna niet kan 
geloven. 'Vijfentwintig jaar dozen vouwen en de variatie zit 
in de kleur en soms een venster. Ongelofelijk.' 
'Ik heb het hem zelf horen zeggen', zegt Engelina. 
 
Dan gaat de telefoon van Jasper over. Z'n moeder belt met 
de mededeling dat Arnold, Sjaak of Sjuul is gevonden en dat 
hij een ongeluk heeft gehad in Schotland. Jasper vertelt 
haar dat ze het bijna hebben meegemaakt en dat ze hem 
nog net in leven hebben gezien. Ma Hoek weet niet wat ze  
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hoort en zegt dat ze eerst niets in de gaten had, totdat men 
de foto van de man liet zien. Jasper vertelt waar ze zitten en 
wat de verdere plannen zijn en stopt het gesprek. 
 
'Heb je dat gehoord? Het was in Nederland op het nieuws 
om zes uur. Dan ben ik benieuwd of het ook hier wordt 
uitgezonden, maar ik heb geen cameraploeg gezien.' 
'Ik wel', zegt Engelina, 'weliswaar geen ploeg, maar vanuit 
de huizen die op de rotonde uitkijken zag ik wel een aantal 
bewoners met een camera op het balkon staan. Dan 
inderdaad maar even terugkijken in de kantine.' 
 
Tegen de tijd dat het nieuws zal worden gepresenteerd 
gaan ze verstrengeld naar de kantine. De verstrengeling 
komt voort uit wat ze vandaag allemaal hebben 
meegemaakt inclusief het intieme samenzijn tijdens het 
koken en eten. 
 
In de kantine blijken zelfs twee TV's aanwezig voor ouderen 
en kinderen. Ineens wordt er met de stoelen geschoven en 
zet men zich voor het scherm om niets van het nieuws te 
missen. Ze hoeven niet lang te wachten of Oban komt in 
beeld met rotonde, ziekenauto en politie. En tot hun 
verrassing komen beiden ook nog in beeld op het moment 
dat ze naast de brancard staan. Er wordt gewag gemaakt 
van 'a Dutch couple' dat mogelijk connecties heeft met het 
slachtoffer. Het duurt nog een paar minuten tot zich een 
echtpaar tot hen richt en vraagt of zij op de TV waren. 
Zonder in details te treden vertelt Jasper dat ze de man niet 
kenden, maar wel wisten dat het een Hollander was. 
Ze vragen het wachtwoord voor de WiFi en kijken naar het 
Nederlandse nieuws waarin zelfs een flashback zit van een 
uitzending van Opgelicht met de beide gedupeerde  
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vrouwen. En tot hun schrik wordt er verteld dat een 
Nederlands stel bij het ongeluk aanwezig was, die mogelijk 
banden heeft met het slachtoffer. 
 
'Heeft je moeder daar niets over gezegd?' 
'Nee', zegt Jasper, 'dat is haar kennelijk ontgaan.' 
Ze kijken nog naar een paar uitzendingen en vinden het dan 
tijd om de tent weer op te zoeken, maar beiden kunnen de 
slaap maar moeilijk vatten. 
De volgende dagen zetten ze hun reis voort in noord-
oostelijke richting en zo belanden ze in Plockton waar ze 
ook een nacht doorbrengen en een dag later in Ullapool, 
een heel rustiek dorpje, aan een brede inham, die we net als 
de Noren fjorden zouden noemen; deze is zo'n twee à 
driehonderd meter breed. 
Nu zijn ze wel gewend aan wat hardere ondergrond met 
steentjes, maar op deze camping met zicht op de fjord blijkt 
dat de grond ronduit rotsig is. De haringen zijn eigenlijk niet 
geschikt om de tent mee vast te zetten. Maar de helft kan 
worden benut en het kost heel veel moeite om de grond in 
te komen. En dus laten ze de tent staan, want ze zijn wel 
tevreden over de plek en rijden naar het dorp. Er zijn maar 
een paar winkelstraten en daar zien ze een Rolls Royce bij 
een supermarkt staan op de parkeerplaats en even 
verderop komen ze bij een winkel met kampeerspullen. 
Jasper begint over 'herrings' en de winkelier snapt er niets 
van, maar is zelf ook nauwelijks te verstaan door de 
Keltische tongval die noch Jasper, noch Engelina ooit 
hebben zo gehoord. De man loopt naar achteren en komt 
terug met zijn zoon die 'normaal' Engels spreekt. Jasper 
doet weer een poging en legt uit dat ze de grond niet in 
kunnen, waarop de zoon zegt: 'do you mean a tent pin?' 
Jasper kon zich wel voor z'n kop slaan, omdat hij dat zelf  
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had kunnen bedenken. Ze nemen een heel stel dunne 
pennen mee, doen gelijk nog wat boodschappen bij de 
super en komen tevreden weer bij de tent, die daarna snel 
stabiel staat. Intussen zien ze een veerboot voorbij varen. 
Ze hadden al gemerkt dat het in Schotland langer licht is 
dan bij ons, maar hier valt het wel erg op zo aan zee. Na het 
avondeten wordt er gebeld. Het is Joan uit Oban, die vertelt 
dat in de auto stapeltjes met verschillende visitekaartjes zijn 
gevonden in een leren tasje, maar omdat de namen steeds 
verschillen weten ze niet met wie ze te doen hebben. De 
auto was gehuurd in York op naam van Sjaak Kerenstein, 
maar hij had ondertekend met de naam Botani. De politie 
van Oban snapte er niets meer van en dat terwijl Jasper en 
Engelina die details hadden uitgelegd toen ze daar waren. 
Jasper legt in het kort nog uit hoe het zit en vraagt naar de 
naam van het verhuurbedrijf, want zo zegt hij: 'wij komen er 
langs als we terug gaan en dan zouden we daar ook nog 
een praatje kunnen maken.' 
Na dit gesprek vraagt Engelina: 'Wil je zelf die zaak 
onderzoeken?' 
'Nee, dat niet, maar als we hier toch zijn kunnen we dat wel 
meenemen, dacht ik.' 
'Wat denk je dan te bereiken bij dat verhuurbedrijf?' 
'Geen idee, maar misschien laat ik het ook wel varen, maar 
York staat wel op ons lijstje voor de laatste dag en ik wil er 
geen uren aan besteden, maar laten we er nu maar geen 
punt van maken.' 
Als ze opkijken naar het water zien ze een heel apart 
fenomeen: aan de overkant is een heuvel en daar regent het 
pijpenstelen. Er komt een hele zware bui over de heuvel en 
vlak voor dat de bui het land bereikt stopt het. Dus zitten ze 
nog droog. Ze kijken naar hun reisschema en komen tot de 
ontdekking dat ze achterop zijn geraakt en daardoor  
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besluiten ze om niet verder noordelijk te gaan. Ze waren van 
plan geweest om naar de plaats Thurso te rijden, het 
noordelijkste stukje van Schotland, maar ze gaan de 
volgende dag richting Inverness. Dat betekent steile 
binnenweggetjes met hellingpercentages van 25% en soms 
zelfs boven 30%. Bang zijn ze niet maar wanneer je met 15 
km per uur het gevoel hebt dat je naar beneden zeilt is het 
wel spannend. Inverness is prachtig en schoon en ligt aan 
het Loch Ness en dus rijden ze langs dit meer en komen zo 
bij een ruïne van het Urquart castle, een toeristische 
trekpleister. Na de bezichtiging rijdt Jasper, maar beiden zijn 
niet zeker welke kant ze op moeten en ze komen erachter 
dat er gedraaid moet worden. Jasper doet dat op de 
Hollandse manier en komt daardoor op de rechterbaan 
terecht en luttele seconden later oog in oog met een 
tegenligger. Dat gaat maar net goed. Volgens het reislijstje 
zouden ze een camping moeten zoeken in het nabijgelegen 
Drumnadrochit, maar op het moment dat ze daar aankomen 
begint het te plenzen en de enige plek die beschikbaar is ligt 
net achter een heuveltje waar het water als een rivier van af 
stroomt. Ze besluiten om naar Inverness te rijden en daar 
maar wat te eten en dan zien ze wel verder. 
En zo belanden ze in een omgebouwde 'Wimpy', een 
eettent die in de zeventiger jaren heel populair was, ook in 
Nederland, een beetje vergelijkbaar met de tegenwoordige 
hamburgerketens. Na het eten is het al negen uur en door 
het slechte weer ook behoorlijk donker zodat ze besluiten 
om geen camping meer op te zoeken, maar een plek waar 
ze in de auto kunnen slapen. Ze rijden de heuvels in ten 
westen van Loch Ness. Ze hebben geen idee waar ze zitten, 
want het is aarde donker en in de kofferbak is het een 
enorme puinhoop door de tent die uit de zak is gehaald 
maar waarvan ze hadden afgezien om hem op te zetten. 
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Door de forse maten van de slaapzakken zijn die wel te 
vinden evenals de jerrycan met water die nu goed van pas 
komt, al was het alleen maar voor het poetsen van de 
tanden en het wassen van de handen. 
Jasper vraagt: 'heb je wel eens eerder zo in het wild 
geslapen?' 
'Nee, jij?' 
'Nee, dit is de eerste keer.' 
Ze zetten de stoelen in de slaapstand en leggen de slaap-
zakken er overheen. 
Om een uur of elf zijn ze klaar voor de nacht, kruipen in de 
slaapzak en tegen elkaar aan, maar wat valt dat tegen. De 
versnellingspook zit danig in de weg en liggen op de 
handrem is ook niet fijn, zodat ze min of meer gedwongen 
zijn om op hun eigen helft te blijven. Slapen is niet 
gemakkelijk onder deze omstandigheden, zeker als ze 
merken dat het behoorlijk tocht door de ventilatiegaten in de 
auto en de ramen zitten de volgende morgen helemaal dicht 
van de condens. Als ze om een uur of zeven wakker worden 
horen ze bellen en geblaat van schapen. Ze kijken naar 
buiten; tenminste dat is de bedoeling, maar ze zien niets. 
Alles is grijs en dus stapt Jasper uit en ziet om zich heen 
wel honderd schapen, een herder en een border collie. 
Engelina stapt ook uit en dan is de nieuwsgierigheid van de 
herder gewekt, want de combinatie van een Nederlands 
kenteken en die jonge mensen zetten hem aan het denken. 
Hij neemt het stel op en vraagt of hij ze deze week op de TV 
heeft gezien. Jasper bevestigt het en de herder vertelt dat 
hij een week daarvoor de man op deze plaats was 
tegengekomen, die in het nieuws was omdat hij in Oban 
verongelukt was. Jasper wordt ook nieuwsgierig en vraagt 
op welke datum dat was. Dat betekent dat Griezel al een 
hele tijd in Schotland heeft rondgetoerd, misschien wel  
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meteen nadat hij de benen had genomen na de confrontatie 
met zijn vrouwen. Gek dat er nog geen spoor van de blauwe 
Escort is gevonden, of had men alleen in Nederland 
gezocht? 
 
Omdat het nu weer lekker droog is en het een mooie dag 
belooft te worden, wordt er een soort picknickplaats 
ingericht achter de wagen die mooi kan drogen met de 
deuren open, de slaapzakken over dak en motorkap. Met 
een klein tafeltje en twee stoeltjes zetten ze zich aan het 
ontbijt. Daar nemen ze de tijd voor maar ze komen er achter 
dat ze elkaar nog niet eens begroet hebben door de 
afleiding van herder en schapen. Dat doen ze nu dan maar 
uitvoerig en ook zien ze nu pas waar ze terecht zijn 
gekomen. Ze staan op een heuvel met heide, midden op 
een zandpad. 
 
Ze doen het allemaal rustig aan, wassen zich provisorisch 
en rijden om een uur of tien in zuidelijke richting helemaal 
om het Loch Ness heen om zo weer in Inverness uit te 
komen. Door de tijdsdruk en de regen van de vorige dag 
hadden ze daar niet veel kunnen fotograferen, maar nu zien 
ze echt hoe mooi die plaats er bij ligt. 
 
Nadat ze de nodige foto's hebben gemaakt besluiten ze om 
via 'The Highlands' door te rijden naar Perth waar een 
prachtige luxe camping ligt en van waaruit er nog wel een 
paar tochtjes zijn te maken. Wanneer ze aankomen is de 
kampwinkel nog open en terwijl Engelina de nodige artikelen 
haalt voor bij het avondeten begint Jasper zich een weg te 
banen door de puinhoop die nog veel groter is dan 
vanmorgen op de heide. 



    Kantoor of boerderij              69        AM 2016 / 2018                              

'Waarom hebben we dat vanmorgen niet geordend', vraagt 
hij zich hardop af. 
'Omdat je er geen zin in had en dat het nog de hele dag 
kon.' 
'Ben je nu al terug? Ik was nog maar net begonnen voor m'n 
gevoel, maar waar zijn die tentstokken nu weer gebleven?' 
 
Tot groot vermaak van de mede kampeerders wordt de hele 
achterbak leeggemaakt en nee, geen tentstokken. Toch 
beginnen ze maar vast met een plekje af te bakenen met 
het extra grondzeil dat nog maar één keer z'n dienst heeft 
bewezen toen ze in Aberfoyle waren. Daarna vonden ze het 
niet nodig, maar omdat ze hier een paar dagen zullen 
verblijven en het weer onbetrouwbaar is, weliswaar minder 
wisselvallig dan aan de westkant, maar toch. Engelina geeft 
een gil, want ze vindt de tentstokken onder de slaapzakken 
achter de stoelen. 
 
'Wie heeft die daar nu neergelegd?' vraagt Jasper. 'Ik niet!' 
'Ik ook niet.' 
'Kabouters?' 
'Je zou het haast denken, maar toen jij gisteravond in het 
donker die slaapzakken zocht ben je ze misschien 
tegengekomen en heb je ze daarom achter de stoelen 
gelegd', zegt Engelina.' 
'Ik denk dat je gelijk hebt en ik ben blij dat je ze gevonden 
hebt.' 
 
Het duurt niet lang of ze zitten weer in de picknickstand aan 
het warme eten dat Engelina heeft bereid en omdat ze een 
behoorlijke afstand hebben afgelegd gaat het er goed in, 
gadegeslagen door de buren die een meter of tien van hen 
afzitten. Aan de kentekens te zien zijn het allemaal  
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Engelsen om hun heen, maar die tonen wel een 
eigenaardige interesse in hun handelen en zo nu en dan 
hoort Engelina wat geroezemoes en als ze haar oor te 
luisteren legt blijkt het om het Oban nieuws te gaan.  
 
'Snap je dat nou? We worden door heel veel mensen hier 
herkend of zou er wat anders spelen?' 
 
Ze heeft het nog niet uitgesproken of een buurman komt 
naar hen toe en zegt dat hun foto gisteravond op het nieuws 
was. Het ongeluk in Oban van een week geleden was in een 
blokje terechtgekomen waar de highlights van de week 
worden getoond en de beelden in Oban waren zodanig 
uitvergroot dat zowel Engelina als Jasper duidelijk in beeld 
kwamen. Ze leggen aan de man uit dat het een toevallige 
samenloop van omstandigheden is. Dat ze de man wel 
maar eigenlijk ook niet kennen en dat ze net op dat moment 
in Oban waren toen de man op z'n dak was beland.  
'We hebben alles wat we toen wisten aan de politie verteld 
en als we terug zijn in Nederland zullen we daar ook nog 
wel wat moeten vertellen', zegt Jasper. 
 
De buurman lijkt tevreden met dit relaas en druipt af. 
 
De volgende dag wil Jasper eerst naar een oude vliegbasis 
in Strathallan. Jarenlang heeft het gediend als basis en  
vliegtuigmuseum, maar het schijnt een paar jaar geleden 
verplaatst te zijn. Pure nieuwsgierigheid, had hij tegen 
Engelina gezegd en na nog geen half uur rijden komen ze 
aan bij wat lang een belangrijke airstrip was geweest. 
Starten en landen met kleine Pipers en Cessna's zou nog 
wel kunnen, want er staan een stuk of vijf voor de hangar. 
Er is zo te zien niemand aanwezig en als ze de hangar  
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binnenlopen zien ze grote posters van wat ooit de glorie van 
de vliegerij in dit gebied was. Ze lopen nog wat rond en 
rijden dan via Perth terug naar Dundee, waar ook gevlogen 
wordt. De natuur in deze omgeving is bijna Nederlands vlak 
en weinig inspirerend en daarom gaan ze de volgende dag 
toeren in de Highlands waar ze zelfs nog bij een feest 
terechtkomen met doedelzak muziek en Schotten in kilts die 
palen werpen. 
De volgende morgen is het weer afbreken geblazen en 
gelukkig is de tent droog, zodat die compact kan worden 
opgeborgen. Ze nemen er de tijd voor om de achterbak 
netjes te organiseren, zodat ze zonder veel moeite alles 
weer terug kunnen vinden en gaan dan richting Edinburgh 
over een enorme brug met daarnaast een spoorbrug, een 
wereldbouw-werk van een soort buizenframe voor de 
treinverbinding; indrukwekkend en zo groots. 
 
In de stad aangekomen lopen ze over Princess street langs 
een groot park waar aan de andere kant een open 
luchttheater is gesitueerd en heel hoog daarboven op een 
heuvel het beroemde kasteel. Het kasteel is ook van binnen 
interessant met de beroemde koninklijke kroon volbezet met 
juwelen, achter glas, en ervoor een bewaker in vol ornaat. 
Wapenkamers, uniformen door de eeuwen heen van 
verschillende legeronderdelen, prenten, foto's, de hele 
verzameling voor de liefhebber van de vroegere oorlogs-
geschiedenis. In de middag gaan ze naar de Camera 
Obscura, een observatorium en één van de oudsten in de 
wereld. Ze komen daar in een donkere kamer en voor hen 
zien ze een soort ronde pan (wok) met een voorstelling. De 
conservator vertelt er wat bij en beweegt een stok door de 
lucht die een lenzenstelsel bedient, waardoor de voorstelling  
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in de pan verandert. Je ziet zelfs mensen lopen door de 
straten.  
 
Dan is het weer tijd voor de maag en moeten ze nog een 
slaapplaats regelen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want er 
zijn natuurlijk voldoende hotels, maar dat staat wel heel ver 
af van een kampeervakantie en zo komen ze na het eten in 
een hamburgertent terecht in de haven van Edinburgh waar 
heel wat jongeren sleutelen aan oude auto's en vervolgens 
crossen over het grote terrein. Die jongens zijn om een uur 
of tien weg en daar staan ze dan met de auto in de haven 
en uitzicht op zee. Ze besluiten om hier de nacht door te 
brengen, maar ze hebben nog wel enige problemen met de 
sanitaire voorzieningen. Een plastic bakje wordt gebombar-
deerd tot opvangbak en het grondzeil tot schaamschot dat 
Jasper netjes vasthoudt als Engelina tussen zeil en auto 
plaatsneemt. En weer een ervaring rijker pakken ze de 
slaapzakken en een paar plaids tegen de tocht en zo 
installeren ze zich weer op de slaapstoelen voor de nacht. 
 
De volgende morgen gaat de reis naar York, een ommuurde 
stad waar ook menig TV-serie is opgenomen uit de 
riddertijd.  
Ze parkeren achter de kathedraal van York en ineens roept 
Jasper: 'Dat is hem, dat is hem, daar staat de blauwe Escort 
van Griezel.' 
'Waar dan?' 
'Daar links, in dat hoekje bij die oude bestelwagen.' 
'Weet je het zeker?' 
'We lopen erop af en dan weten we het.' 
 
En inderdaad een blauwe Escort met Nederlands kenteken, 
op slot natuurlijk. Ze overleggen en bellen met de politie in  
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Oban of zij de persoonlijke bezittingen van het slachtoffer 
hebben en of daar sleutels bij zitten. Ze krijgen te horen dat 
er een Nederlandse rechercheur onderweg is die morgen de 
persoonlijke bezittingen komt ophalen in Oban en hij kan 
daarna de auto openmaken. Jasper geeft door waar de auto 
staat en vervolgens lopen ze naar het National Railway 
museum om te kijken wat er op het gebied van railvervoer in 
Engeland jarenlang was te zien. Ze kijken hun ogen uit en 
zien hoe luxe paarden werden vervoerd, hoe de koninklijke 
trein er honderd jaar geleden uitzag, welke materialen 
werden gebruikt, opengewerkte stoommachines, uniformen 
van stokers, machinisten, attributen als wissels, seinen, 
rode lantaarns. Je kan het niet zo gek bedenken of het is er. 
Ze lopen door naar het station, kopen een perronkaartje en 
kijken naar de verschillen in het materieel dat varieert van 
heel oud en ouderwets tot hagelnieuw met de modernste 
snufjes. 
Dan wordt het tijd om koers te zetten naar Kingston upon 
Hull waar de veerboot weer om zeven uur vertrekt. 
 
En zo komen ze de volgende morgen weer aan in Europoort 
waar ze nota bene weer moeten wennen aan rechts rijden. 
Jasper zet de sokken erin en ze gaan regelrecht naar het 
huis van Engelina, ze laten de auto voor de deur staan en 
zien tot hun tevredenheid dat de flat nog net zo opgeruimd 
is als op de dag van hun vertrek. Ze kleden zich uit, gaan 
samen onder de douche, vinden het niet nodig om na het 
afdrogen nog iets aan te trekken en vinden elkaar in de 
twijfelaar, die toch weer heel wat comfortabeler is dan de 
luchtbedden; laat staan de slaapstoelen. Na een paar 
uurtjes slaap die ze echt nodig hadden, halen ze de auto 
leeg en bellen met de wederzijdse ouders. De vader van 
Engelina is alweer thuis en maakt het goed. Jasper blijft een  
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paar dagen bij Engelina en ze spreken af dat ze zich 
tussendoor even zullen laten zien bij de familie en als ze 
toch in Volkel zijn kan de tent daar drogen in de schuur en 
maken ze een mooi pakketje dat ze zo kunnen afleveren bij 
broer Joop. 
Ze gaan weer naar Oss en ze zijn nog niet binnen of de 
mobiel van Jasper gaat af. 
 
'Spreek ik met Jasper Hoek? Ik ben Hannie.' 
'Moet ik je kennen dan? Ik ken geen Hannie.' 
'Ik ben één van de vrouwen van Sjaak Kerenstein of Sjuul 
Botani.' 
'Nou breekt m'n klomp. Wacht, ik zet je even op de luidspre-
ker, dan kan mijn vriendin ook meeluisteren.' 
'Engelina?' 
'Ja, hoe weet je dat?' 
'Wij, Klazien en ik zijn op de hoogte gebracht door de politie 
dat jullie bij het ongeluk aanwezig waren. Van hen kregen 
we jullie naam en nummer die ze van de politie uit 
Schotland hadden gehad.' 
'Oh, ja we kwamen aanrijden toen het net was gebeurd.' 
'Wij hebben begrepen dat jullie daar ook gefotografeerd 
hebben. Zouden wij die foto's ook mogen hebben?'' 
'Natuurlijk.' 
'Klazien en ik moeten dinsdag naar het programma 
Opgelicht om nog een paar vragen te beantwoorden en het 
schijnt dat daar ook nieuws wordt verteld. Zouden jullie daar 
ook naartoe willen.' 
'Ik kijk even naar Engelina en die schudt van nee en zelf ben 
ik daar ook niet zo kapot van omdat je maar een paar 
minuten de tijd krijgt om te vertellen hoe het zit, maar als 
jullie het op prijs stellen kunnen we wel iets afspreken.' 



    Kantoor of boerderij              75        AM 2016 / 2018                              

'Oh, dat zou fijn zijn. Ik woon in Hilversum en Klazien woont 
in Naarden. Zijn jullie bereid om woensdagavond naar Motel 
de Witte Bergen bij knooppunt Eemnes op de A1 te komen? 
Dan kunnen jullie met ons een vorkje prikken op onze 
kosten en dan kunnen we zien waar we staan.' 
'Engelina ziet het zitten en ik ook, maar als ik dit zo hoor 
hadden jullie dat al min of meer voorbereid?' 
'Inderdaad, en ik ben blij dat jullie het zo sportief opvatten.' 
'Ja, natuurlijk, we zijn er in gerold en een paar dagen 
geleden toen we in York waren hebben we de auto 
gevonden.' 
'Waaat? Daar hebben we nog niets over gehoord, maar wel 
fijn om te weten dat ie niet is verbrand of verdonkeremaand.' 
'Binnenkort zullen we weten wat er is gevonden, want een 
politieman heeft de persoonlijke bezittingen opgehaald. Zijn 
jullie nog betrokken bij een eventuele begrafenis?' 
'Nee, nog niet, want het lichaam is nog in Engeland of 
Schotland en niet vrijgegeven. De afhandeling ligt in handen 
van justitie vanwege de complexiteit.' 
'Zullen we het hier dan even bij laten?  Dan kijken we 
dinsdag naar Opgelicht en zien we elkaar woensdag in het 
motel om een uur of zes?' 
'Prima!' 
 
Engelina zit intussen trillend op het bankje helemaal 
confuus. 
 
'Wie had dat nu gedacht dat wij betrokken zouden worden 
bij zo'n bizar dubbelhuwelijk', zegt ze vertwijfeld. 
 
Jasper had zich deze dagen wel iets anders voorgesteld, 
maar durft in deze situatie nog niet te beginnen over 
samenwonen. Hij is al blij dat hij tot en met het weekend  
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mag blijven. De vuile was heeft hij al bij moeder Hoek 
ingeleverd, die steeds naar hem knipoogde alsof ze er van 
overtuigd was dat het allemaal goed zou komen. 
 
Op zaterdag leveren ze de spullen in bij Joop vergezeld van 
een aantal cadeaubonnen. Ze vertellen wat ze hebben 
meegemaakt, kijken even bij pa Paardekooper, die zichtbaar 
gezonder oogt dan een maand geleden. Hij heeft z'n 
vertrouwde kleur terug en voelt zich 'senang'. Als hij zich 
goed voelt en dat wil uitdrukken bedient hij zich van 
Indonesisch taalgebruik. Ma Paardekooper is ook meer 
relaxt  als anders en zo keren ze weer terug op het vaste 
honk in Oss, waar ze eten, slapen, lezen, ontspannen en 
beminnen.  
 
Maandag begint het 'gewone' leven weer, maar ze 
verzoenen zich met de gedachte dat ook deze dag weer 
snel om zal zijn zodat ze elkaar weer snel zullen zien. 
 
Op dinsdagavond zitten ze gespannen uit te kijken naar het 
programma Opgelicht en al snel worden de beide dames 
aan het publiek voorgesteld. Ze vertellen in het kort wat hen 
is overkomen en ze vragen zich nog steeds af met wie ze nu 
eigenlijk getrouwd waren.  
 
Antoinette Hertsenberg neemt het gesprek over en 
introduceert Dirk Krijnspol, de neef van Sjaak, Sjuul. Hij 
krijgt het woord en zegt: 'Sjaak of Sjuul bestaat niet. Hij was 
mijn neef, geboren in Boekelo, enig kind en zoon van de zus 
van mijn moeder, zijn ouders zijn een jaar of zeven geleden 
vlak na elkaar overleden aan kanker. Zijn echte naam was 
heel Hollands, namelijk Hans de Boer.' 
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Een schok van verontwaardiging gaat door de zaal en 
vervolgens komt er iemand bij Antoinette aan tafel die de 
rechercheur blijkt te zijn, die de auto heeft onderzocht.  Hij 
vertelt dat de kofferbak vol lag met de hele administratie op 
verschillende namen. Al die zaken liggen bij het Openbaar 
Ministerie en worden onderzocht evenals een paar 
geheugensticks en de laptop die in de huurauto werd 
gevonden enzovoort. 
De rechercheur bedankt Jasper en Engelina voor hun 
aandeel in de oplossing van een aantal losse eindjes 
waardoor er een grote vooruitgang in het onderzoek is 
geboekt. 
Antoinette licht nog toe dat Jasper en Engelina in Oban 
aanwezig waren en ze kijkt de dames aan en zegt dat er al 
contact is geweest, maar dat ze niet veel meer bij te dragen 
hebben dan wat er vanavond wordt onthuld. De dames 
knikken en zeggen dat ze elkaar de volgende dag zullen 
ontmoeten. 
 
De volgende dag is het raak voor zowel Jasper als Engelina, 
want hij is nog niet binnen of de receptioniste vraagt hem of 
hij betrokken is bij een dubbele moordzaak in Schotland en 
hoe dat dan kan. Lastig, want het is weer de klok en de 
klepel en Jasper zegt toe om een toelichting te schrijven en 
die via de receptie te distribueren, zodat elke belang-
stellende  hetzelfde verhaal krijgt. Dat is na een half uurtje 
geregeld met als gevolg dat er een vijftal nieuwsgierigen uit 
verschillende bedrijven langskomt om nog wat vragen te 
stellen, maar Jasper bijt van zich af door te zeggen dat hij 
niets heeft toe te voegen aan wat hij heeft geschreven. Alles 
wat er nu wordt bijgehaald is speculatie, zegt hij. 
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Bij Engelina ging het bijna net zo en wanneer ze weer thuis 
zijn zeggen ze tegen elkaar blij te zijn dat ze niet op de 
landelijke TV waren, want dit is al erg genoeg. En omdat ze 
al vroeg in de avond in het motel willen zijn hebben ze een 
paar uurtjes vrij genomen. 
 
'Goed', zegt Jasper, 'Ben je zover dat we kunnen 
vertrekken?' 
'Helemaal!' 
  
'Om zes uur zien ze de aanduiding van knooppunt Eemnes 
en niet lang daarna komen ze binnen waar de dames aan 
een tafel bij het raam zitten. De herkenning is niet moeilijk 
omdat de dames al op TV te zien en te horen waren. De 
ontmoeting is allerhartelijkst en er ontstaat een geanimeerd 
gesprek ondanks de trieste aanleiding. De dames vertellen 
dat ze de eerste weken na de coming out van Hans de Boer 
in shock waren, maar dat er eigenlijk een gevoel van 
opluchting was ontstaan toen ze hoorden dat het definitief 
voorbij was. Niet dat ze blij waren dat Hans dood was of dat 
hadden gewild, maar het leven wordt er een klein stukje 
simpeler van, want ze kunnen beiden moeilijk leven met het 
idee dat Hans zomaar weer bij hen op de stoep zou kunnen 
staan. 
 
Op de vraag hoe de kinderen reageerden antwoorden 
beiden dat ze eerst verteld hebben dat hun vader op reis 
moest voor z'n werk en vorige week hebben ze verteld dat 
hij in het buitenland een ongeluk heeft gehad. De drie 
kinderen zijn nog te jong om daar over door te vragen, ze 
zijn wel verdrietig maar hun wereld stort niet in omdat ze 
geen levendige band met Hans hebben gehad, want hij was  
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veel weg en als hij thuis kwam waren de kinderen al naar 
bed in de meeste gevallen. 
Jasper heeft nog wel een aantal vragen over de weekenden, 
vakanties en Engelina wil graag weten hoe Hannie tegen 
Klazien aankijkt en omgekeerd. 
Heel openhartig gaan de dames op de laatste vragen in en 
vertellen dat ze eerst kwaad op elkaar waren door de 
machteloosheid, maar toen ze elkaar ontmoetten in 
Naarden sloeg de woede om in diep medelijden en 
empathie voor elkaar. Uren, dagen en weken hebben ze 
met elkaar gesproken en ze zagen meer en meer dat hun 
gezinnen echte kopieën van elkaar waren. Zo was het elk 
weekend onduidelijk of Hans aanwezig zou zijn of niet. Als 
excuus zei hij dat hij betrokken was bij de organisatie van 
beurzen en dat er veel in het weekend vergaderd moest 
worden, meestal in het buitenland. In werkelijkheid zat hij 
dan of bij Hannie of bij Klazien. Vakanties duurden nooit 
langer dan een week, altijd een huisje op de Veluwe en voor 
degene die het moest doen met z'n smoesje was hij een 
week in Duitsland, Frankrijk of België. 
Gelukkig heeft de TROS hulp aangeboden bij de afwikkeling 
van deze misère. Een medewerker zal bemiddelen om voor 
beide dames een weduwe-uitkering uit het vuur te slepen. In 
de wet is dat natuurlijk niet geregeld in zo'n geval, maar ze 
missen wel een substantieel deel van hun inkomen door het 
wegvallen van hun 'partner'. Ook heeft de medewerker 
aangeboden de begrafenis te regelen. 
 
Hun huizen worden gehuurd en de dames hebben elk een 
baan achter de kassa en Hannie daarnaast ook nog in de 
zorg. Financieel redden ze het net, maar het houdt niet over.  
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Spaargeld is er voor zover ze weten niet en alles werd 
beheerd door Hans en het vreemde was dat ze gewoon zijn 
ingeschreven als Kerenstein en Botani en tot op de dag van 
vandaag is het onduidelijk hoe zowel de gemeente 
Hilversum als Naarden het huwelijk heeft kunnen laten 
doorgaan met een officiële akte en trouwboekje met 
vermelding van de ouders die in geen enkele gemeentelijke 
basisadministratie voorkomen. Dat is dus niet gecontroleerd. 
Jasper vraagt hoe ze dan in ondertrouw zijn gegaan, want 
daar wordt toch al wat gedaan. Hans schijnt heel veel 
voorwerk gedaan te hebben waardoor de trouwerij een 
formaliteit is geweest. Maar vreemd blijft het wel dat het 
twee keer mogelijk is geweest om de zaak zo te belazeren 
en ook nog in een betrekkelijk korte tijd, want de huwelijken 
zijn twee maanden na elkaar voltrokken.  
 
Jasper en Engelina hebben tot nu toe niet veel hoeven 
vertellen, maar in grote lijnen leggen ze uit wat er in Oban 
gebeurde, maar ook dat ze die herder hebben gesproken 
die Hans ook had ontmoet. Ze wisselen e-mailadressen en 
telefoonnummers uit en zullen elkaar op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen.  
 
Helemaal vol van wat ze vanavond hebben gehoord rijden 
ze terug naar Oss. Onderweg bespreken ze wat ze gehoord 
en gezien hebben en als ze zich thuis weer op het 
vertrouwde bankje genesteld hebben, trekt Jasper nu toch 
de stoute schoenen aan en vraagt: 'En hoe moet het nu met 
ons?' 
'Hoe bedoel je?' 
'Voor we op vakantie gingen zei je dat ik eerst de test moest 
doorstaan.' 
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'Wat een gek ben jij', schatert Engelina. 'Het was natuurlijk 
geen test, maar we hebben beiden van elkaar geleerd en 
elkaars nukken, humeur enzovoort leren kennen. En ... wat 
mij betreft hebben we een prachtige tijd gehad met 
ontwikkelingen waar we niet op zaten te wachten en als ik 
de avond overzie ben ik blij dat we er samen zaten, want ik 
voelde ongemerkt toch steun, terwijl dat niet echt nodig was. 
We vullen elkaar goed aan, ik ben dol op je en wat mij 
betreft trek je zo snel mogelijk bij me in.' 
'Pfff, pak van m'n hart.' 
'Had je daaraan getwijfeld dan?' 
'Niet echt, maar dat akkefietje met Joan in Oban speelde 
wel door m'n hoofd.' 
'Dat akkefietje had je al afgezoend en was ik al weer 
vergeten, want dat lag niet aan jou maar aan haar.' 
'Ik ben blij dat je er zo over denkt en dan zou ik eigenlijk 
morgen al bij je willen blijven. In het weekend wil ik dan 
enkele spulletjes uit Volkel halen en misschien moeten we 
morgenavond een rolverdeling maken; ik bedoel 
taakverdeling.' 
'Je blijft vannacht toch ook al?' 
'Ja, daar had ik min of meer op gerekend.' 
'Goed, tevreden?' 
'Ja, maar je hebt me wel laten lijden.' 
'Niet bewust.' 
 
En zo trekt Jasper bij Engelina in, maar ook al denken ze 
elkaar te kennen; telkens weer zijn het die kleine dingetjes 
die verrassen. 
Hun leven wordt nu een beetje huisje, boompje, beestje met 
de bijborende bezoekjes aan de wederzijdse familie. Pa 
Paardekooper is alweer bijna de oude tot ieders tevreden-
heid en door de operatie ook wat toegankelijker. 
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De perikelen rond Hans de Boer, de oplichter, zijn wat 
geluwd en Engelina heeft zo nu en dan nog wel contact met 
Hannie en Klazien, die nog steeds op de weduwe-uitkering 
wachten, maar ze proberen een zo normaal mogelijk leven 
te leiden. Wel klagen ze beiden over het feit dat ze door de 
TV vaak te pas en te onpas worden herkend op straat. 
Herkenning is niet erg, maar ze worden ook nogal eens 
aangesproken. Vaak bemoedigend, zo van: Veel sterkte, 
maar soms ook: Hoe heb je zo stom kunnen zijn. Daar 
worden ze moe van omdat ze meestal geen zin hebben om 
er op in te gaan, want de wond in hun hart is nog steeds een 
gapend gat. 
Intussen zijn ze wel dikke vriendinnen geworden en vinden 
veel steun bij elkaar en daarbij zijn ze ook blij dat ze 
Engelina en Jasper hebben leren kennen. Er is nog geen 
tweede ontmoeting geweest, maar dat zal over niet al te 
lange tijd wel gebeuren. 
 
Een maand of drie na de vakantie zegt Engelina: 'Jasper, 
mag ik je iets vragen?' 
'Altijd!' 
'We zijn nu al een tijdje bij elkaar en ik zit wel eens te 
denken aan de toekomst. Wil jij nog steeds boer worden?' 
'Eh? Ja, ik moet je zeggen dat ik het een tijdje verdrongen 
heb, maar waarom vraag je dat?' 
'Omdat ik zo nu en dan wel eens aan de toekomst, 
eventueel onze toekomst, zit te denken en als er in je 
onderbewustzijn speelt dat je toch boer zou willen worden, 
dan moet je zo langzamerhand wel weten wat je wilt.' 
'Mag ik dan eerst eens vragen wat jij wilt?' 
Engelina zucht: 'We hebben best een leuk leventje zo, maar 
we zijn een beetje doelloos heb ik het idee. Ik zou graag 
naar iets toewerken waar we beiden zin in hebben en als jij  
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nog steeds boer zou willen worden en je ziet het zitten om 
dat met mij te doen, dan kunnen we plannen ontwikkelen en 
uitwerken.' 
'Laat ik beginnen te zeggen dat ik me niemand kan 
voorstellen waarmee ik liever plannen wil ontwikkelen dan 
met jou, maar wanneer ik er meer over nadenk word ik 
onzeker, lijkt het.' 
'Word je onzeker van mij dan?' 
'Nee, liefje, de onzekerheid zit 'm in de weg die ik moet 
afleggen om uiteindelijk boer te worden. Ik weet nog niet 
hoe ik zou willen boeren. Mijn vader en ook mijn broer heeft 
altijd melkkoeien gehad, maar misschien is het houden van 
varkens ook wel wat, of geiten, of struisvogels...' 
'Struisvogels?' 
'Ja, je ziet er niet zoveel van, want het is even een hype 
geweest en daarna weer wat ingezakt, maar ik denk in dat 
verband aan exportmogelijkheden. Daar zouden we dan 
onderzoek naar moeten doen en dat geldt eigenlijk voor al 
die mogelijkheden. Ik wil geen akkerbouwer worden, nog 
afgezien van de mogelijkheden hier in Brabant, maar met 
dieren moet je erg uitkijken voor ziektes en ik wil ook niet in 
het kleine pluimvee.' 
'Dus koeien of varkens?' 
'Ja, daar komt het op neer, maar laten we maar eens 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en of er een 
normaal bestaansinkomen uit te halen is.' 
 
Engelina glimlacht: 'Mijn doel is al bereikt vanavond: we 
gaan onderzoek doen naar de haalbaarheid van boeren met 
varkens of koeien, maar heb je ook al bedacht hoe het 
allemaal betaald zou moeten worden?' 
'Ja, dat is nog wel even een puntje. Mijn vader is nog steeds 
eigenaar van de boerderij, maar hij helpt alleen zo nu en  
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dan. Gerrit zorgt voor de inkomsten. Toen Gerrit het werk op 
de boerderij overnam is er een taxateur ingeschakeld die 
gebouwen, grond, vee en machines heeft beoordeeld. Al 
met al zou je, als je het nieuw zou willen opzetten ongeveer 
vier en een half miljoen euro op tafel moeten leggen. Gerrit 
kan dat natuurlijk niet en dus zijn we aandeelhouder, maar 
Els en ik kunnen nooit meer krijgen dan een derde, dus 
anderhalf miljoen. Op dit moment is het weer veel meer 
waard, want Gerrit heeft heel wat gemoderniseerd en het 
zou niet fair zijn om daar ook een deel van te willen hebben.' 
'Dus jij bent miljonair.' 
'Nou, voorlopig heb ik niet meer dan mijn eigen spaargeld 
en alleen wanneer de zaak verkocht zou worden heb ik 
recht op maximaal die anderhalf miljoen en als de opbrengst 
minder is niet meer dan een derde deel, maar voorlopig 
staat alles nog op mijn vaders naam.' 
'Goed dat je in ieder geval weet waar je aan toe bent.' 
 
In de dagen hierna zijn ze druk bezig met het verzamelen 
van informatie en zo stuiten ze op een uitgebreid artikel dat 
in het blad 'De Boerderij' heeft gestaan. Het gaat over boer 
De Wijn die varkens wilde houden in Brabant. Hij kon bijna 
alles overnemen van een boer die met pensioen ging, maar 
die boer, Veensma, bleef daar wonen en de gemeente van 
die plaats wilde daar geen varkens meer hebben. Zolang 
Veensma nog niet gestopt was werd het gedoogd, maar het 
bedrijf mocht niet worden voortgezet. Wel kreeg hij daarvoor 
een flink schadebedrag, waardoor zijn pensioen gewaar-
borgd was. 
Jasper valt van de ene verbazing in de andere als hij dit 
leest en zegt: 'Engelina, moet je dit nu eens lezen. Gek, dat 
we dat niet eerder hebben gezien, want dat blad ligt altijd bij 
mijn ouders in de lectuurbak.' 



    Kantoor of boerderij              85        AM 2016 / 2018                              

Samen lezen ze verder en zien dan dat De Wijn een stuk 
bos heeft aangewezen gekregen van de gemeente met de 
suggestie om het bedrijf daar voort te zetten. Hij zou dan 
niemand last bezorgen, maar moest wel een hele infrastruc-
tuur opzetten. De gemeente zou hem tegemoet komen met 
een behoorlijke vergoeding. Na enige aarzeling zag De Wijn 
er wel wat in en ging met een architect in zee om een 
boerderij met varkensstal te ontwerpen. Bij het houden van 
varkens heb je naast voldoende grond geen landerijen 
nodig. De mest werd in een grote gierput verzameld, die van 
tijd tot tijd geleegd zou worden. 
 
De boerderij zou aan een bospad komen te liggen en dat 
betekende een paar kilometer asfalt. Dat werd geheel door 
de gemeente betaald, want die trok de weg nog een stukje 
door waardoor de waarde toenam. De Wijn moest nog wel 
een kabel laten trekken voor electra en ook het water moest 
apart worden aangelegd. Afvalwater kon lokaal worden 
behandeld door middel van een filtratiebak. 
 
Al met al was het een enorm project, maar De Wijn was zo 
ambitieus dat hij het helemaal zag zitten. En zodra de 
gemeente de weg had aangelegd kon hij beginnen met 
bouwen. Na een half jaar kon hij al op kleine schaal 
beginnen met het mesten van varkens. En zo bouwde hij in 
een jaar of vijf een goed en florerend bedrijf op waar de 
varkens ook nog een redelijk leven hadden. 
 
Maar wat gebeurde er? Een zakenman die geregeld gebruik 
maakte van de nieuwe weg had z'n oog laten vallen op het 
bos tegenover de boerderij en vroeg aan de gemeente wat 
de mogelijkheden waren om daar een villa neer te zetten. 
Bouwen was geen bezwaar, maar aan die kant was geen  
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stroom of water en dus ging de man naar De Wijn en bood 
hem tienduizend euro aan als hij een aftakking mocht 
maken voor water en stroom. De Wijn dacht er over na en 
bedong het dubbele. 
 
De zakenman kwam echter niet alleen; er werden vier villa's 
neergezet op grote kavels, die ze voor een prikje van de 
gemeente hadden gekocht. Eerst was alles prima in orde. Er 
was een goede sfeer, maar na een jaar of drie begonnen de 
zakenmensen te klagen tegen de gemeente dat die boer 
stonk. 
Er kwam een milieu-inspecteur aan te pas die tot de 
conclusie kwam dat je geen varkens kon houden in een 
woonwijk. Die legde een mooi rapport bij de gemeente neer 
met het advies om de boer uit te kopen. 
Dat ging allemaal achter De Wijns rug om, die dan ook 
helemaal van z'n stoel viel toen er een brief op de mat 
belandde met de mededeling dat hij binnen zes maanden 
weg moest zijn.... 
De Wijn was een echte ondernemer, maar zag wel dat hij dit 
niet kon winnen, ook omdat er in de loop va de tijd een heel 
ander college van B & W aan het bewind was. Hij accep-
teerde de schadevergoeding, die nooit toereikend was. Hij 
verkocht de machines en gebouwen aan een jong stel die 
de varkensstal ombouwden tot caravanstalling. De Wijn 
wilde met Nederland niets meer te maken hebben en vertrok 
met z'n gezin naar Canada waar hij tot op de dag dat dit 
artikel verscheen heel gelukkig is met een schapen-
fokkerij.... 
 
'Dit verzin je toch niet', roept Engelina, 'Wat een smerige 
streek om iemand zo te belazeren.' 
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'Ja, het begon natuurlijk al met die vier villa's in plaats van 
één. Ik kan me die zakenman wel voorstellen dat het 
allemaal veel goedkoper wordt wanneer je de kosten met 
elkaar kunt delen, maar ten opzichte van De Wijn had hij 
eerlijker moeten zijn. En het schortte ook wel aan de 
ethische moraal van de gemeente. Maar het is ook wel weer 
een bekend patroon. Denk aan een kruitfabriek, ik dacht een 
paar kilometer buiten Muiden, waar een hele woonwijk 
omheen werd gebouwd. Maar toen de ramen er in de wijk 
na een explosie uitvlogen was er opstand. Zo van: wie zet er 
nu zo'n fabriek in een woonwijk....' 
 
Engelina heeft voor vanavond wel genoeg gezien, gelezen 
en gehoord over een toekomst op de boerderij en stelt voor 
om het hier maar bij te laten en na een glaasje de twijfelaar 
op tijd op te zoeken. Dat is niet tegen dovemansoren 
gezegd en op weg naar de sponde stelt Engelina meteen 
voor om een afspraak met Hannie en Klazien te maken. 
Jasper vindt het goed, maar merkt wel op dat hij zelden 
iemand meemaakte die zo gemakkelijk de meest 
uiteenlopende onderwerpen in zo'n korte tijd kan laten 
passeren. Engelina zegt niets en glimlacht alleen maar, 
waardoor Jasper zich prettig opgelaten voelt. 
 
De volgende avond, wanneer ze het knusse bankje weer 
aan een stresstest onderwerpen, zegt Engelina ineens: 'Oh, 
ik zou het bijna vergeten, maar ik moet je wat vertellen.' 
'Toch niets ernstigs, hoop ik?' 
'Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar laat ik bij het begin 
beginnen. Vanmorgen heb ik Hannie gebeld voor een 
afspraak. Ze klonk opgetogen en timide tegelijk, maar zei 
dat we beter naar Hilversum zouden kunnen rijden, want 
weer een etentje in een restaurant werd te duur. Ik heb toen  



    Kantoor of boerderij              88        AM 2016 / 2018                              

aangeboden om dat te betalen, maar dat wilde ze niet. 
Klazien schijnt een klein autootje te hebben en zij zou 
gemakkelijk naar Hilversum kunnen rijden en dan zal 
Hannie lekker koken. Ze stelde voor dat we zaterdagmorgen 
komen om een uur of tien, half elf. Dus vroeg ik of ze dat 
niet met Klazien zou moeten overleggen. Ze zei dat ze het 
meteen ging doen en een half uurtje later belde ze me al 
terug met de mededeling dat het goed was. En ze voegde 
eraan toe dat ze heel wat te vertellen hadden, maar dat hoor 
je zaterdag wel, zei ze. Ik vroeg of het niet bezwaarlijk was 
allemaal en of Klazien gemakkelijk bij de kinderen weg kan, 
maar ze schijnt een zus of buurmeisje vlakbij te hebben, dat 
is me nog niet helemaal duidelijk geworden, en die past 
vaak op. En ze schijnen het beiden fijn te vinden als we 
langskomen.' 
'Dus zaterdag naar Hilversum? En vrijdagavond de bood-
schappen dan maar?' 
'Ja, zo had ik het ook bedacht.' 
'Ze hebben heel wat te vertellen', zegt Jasper, 'Ik ben 
benieuwd wat dat moet zijn en het zal zeker met die Hans 
de Boer te maken hebben, want anders had ze het vast wel 
verteld.' 
 
En ongemerkt zijn ze bezig met het spelletje 'Ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet', want het houdt hen behoorlijk bezig en ze 
bedenken los van elkaar verschillende scenario's over wat 
er nog boven water gekomen zou kunnen zijn. Na een tijdje 
komen ze tot de conclusie dat ze het zaterdag zullen horen 
en dat ze nu niet verder zullen komen. 
 
    - - -  + + +  - - - 
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Naar Hilversum 
 
Hannie woont in een mooi hoekhuis aan de rand van de 
mediastad en Klazien is er ook al. Als ze goed en wel aan 
de koffie zitten zegt Engelina: 'Je hebt ons wel nieuwsgierig 
gemaakt toen je zei dat je veel te vertellen hebt.' 
'Ja', zegt Hannie. 'Zal ik het vertellen of doe jij het?' 
Klazien knikt en zegt: 'Doe jij het maar, want jij bent emotio-
neel sterker.' 
Jasper en Engelina kijken elkaar verbaasd aan en Engelina 
zegt:  'Door deze opmerking begrijp ik wel waarom je het 
niet door de telefoon wilde vertellen.' 
'Nee', zegt Hannie. 'Dat kon ik op dat moment ook niet, 
maar het zit zo: We zouden geholpen worden door een 
medewerker van het programma Opgelicht en dat is ook ten 
dele gebeurd. Er is gekeken of en in hoeverre wij in 
aanmerking kunnen komen voor een weduwe-uitkering. Die 
meneer is zowel in Hilversum in Naarden bij de gemeente 
geweest met ons verhaal en wat blijkt? We zijn niet eens 
getrouwd! Beide huwelijken waren nep!' 
'Nep?' 
'Nep, ja. We hebben in het gemeentehuis gezeten in de 
trouwzaal met willekeurige getuigen, een nepambtenaar en 
een bode waarvan we nog niet weten of zij ook in het 
complot zat. De akte die daar werd voorgelezen is nooit 
teruggevonden en dus sta ik, staan wij, bij de beide 
gemeenten gewoon ingeschreven met onze meisjesnamen 
en niks getrouwd.' 
'Hoe kan dat nou?' vraagt Jasper. 
'Hoe het precies zit weten we niet, maar het lijkt alsof die 
ambtenaar door Hans de Boer is omgekocht of zo, maar hij 
droeg wel een toga met het gemeentewapen.' 
'Maar je hebt toch ook een trouwboekje gekregen?' 
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'Ja, maar dat heeft ook geen waarde.' 
'En je kinderen dan? Die zijn toch ook bijgeschreven?' 
Jasper is helemaal op de toer van de onderzoeksjournalist 
die het naadje van de kous wil weten. 
'Onze kinderen heten Kerenstein en Botani van hun 
achternaam en zo zijn ze ingeschreven in het trouwboekje. 
We hebben nog gevraagd of dat veranderd kan worden, 
maar dat is nog niet zo eenvoudig. Ik geloof dat daar een 
notaris aan te pas komt en misschien wel een kantonrechter 
en dan moet de gemeente ook meewerken en het is ook 
nog eens heel duur. Zowel Klazien als ik hebben besloten 
om het eerst maar zo te laten en de kinderen houden hun 
naam en als ze het ooit willen laten veranderen zien we 
verder.' 
'Dus', zegt Jasper, 'Als ik het goed begrijp heeft Hans 
iemand bereid gevonden om een huwelijk te sluiten, een 
akte op te stellen, een trouwboekje in te vullen, alles 
voorzien van de vereiste stempels en handtekeningen. 
Hebben jullie die trouwboekjes bij de hand?' 
'Ja, hier in een kast, maar ik moet even zoeken.' 
'Ik heb het bij me', zegt Klazien. 
 
Beide documenten worden met elkaar vergeleken en zoals 
Jasper al vermoedde komt de handtekening van de 
ambtenaar exact met elkaar overeen, maar het is niet 
mogelijk om een naam te achterhalen. 
 
'Dit is helemaal nieuw voor ons', zegt Hannie, die over haar 
hele lijf trilt. Klazien kan geen woord uitbrengen en zit op de 
stoel alsof ze murw is geslagen. 
Hannie herneemt zich en zegt: 'Kijk, dat Hans door en door 
verrot was, daar zijn we achter gekomen, maar wie laat zich 
nu strikken om zo'n schijnhuwelijk te sluiten?' 
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'Daar zullen we achter moeten zien te komen', zegt Jasper. 
'En die TV man heeft die niet meer uitgezocht?' 
'Nee, hij heeft gedaan wat hij kon, zei hij en toen bleek dat 
we niet eens getrouwd waren, was het voor hem afgelopen, 
want zijn doel was een uitkering voor ons te regelen en toen 
die kans verkeken was, is hij gestopt.' 
'Zullen Engelina en ik dan eens wat voor jullie snuffelen?' 
'Zouden jullie dat willen doen?' 
Engelina heeft nog niet veel gezegd, maar knikt nu wel 
instemmend. 
 
'Ja', zegt ze, 'maar ik moet het allemaal nog even op me 
laten inwerken. Je zei, dat er nieuws was, maar dit is 
ongelofelijk. Hebben jullie nog contact gehad met het TV 
programma?' 
'Nee, want we willen niet weer op TV en de nieuwswaarde is 
ook niet erg groot in tegenstelling tot de sensatie die het 
elke keer weer teweeg brengt over twee domme wichten die 
zich zo laten inpalmen en belazeren dat ze ook nog denken 
dat ze getrouwd zijn. Nee, we hebben voorlopig genoeg 
meegemaakt en als jullie nog wat willen uitzoeken dan 
graag, maar zonder TV,' zegt Hannie. 
Klazien knikt. 
Jasper vraagt nog of er foto's zijn gemaakt. 
'Bij mij wel', zegt Hannie, 'tenminste één en die heb ik op de 
laptop staan. De bode heeft 'm gemaakt, maar Hans heeft 
wel gesputterd dat het niet nodig was.' 
'Bij mij zijn geen foto's gemaakt', zegt Klazien ...' 
 
De laptop wordt tevoorschijn gehaald en Hannie gaat op 
zoek. Dat duurt niet erg lang en er komen zelfs twee foto's 
voor de dag. Één waarop het bruidspaar elkaar de hand 
geeft en één waarbij de ambtenaar het bruidspaar feliciteert.  
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Jammer alleen dat de ambtenaar er niet op staat. Dat wil 
zeggen dat alleen een deel van de toga zichtbaar is en de 
neus en mond van de man. Geen ogen, geen haar, maar 
Jasper is er opgetogen over, want zo hebben ze toch een 
indruk. 
 
Buiten lacht het weer hen toe en ze besluiten om nog een 
wandeling te maken. Het zoontje van Hannie is vandaag bij 
haar ouders en ze hebben de tijd aan zichzelf. Hannie 
woont een paar honderd meter vanaf de Bussumer heide en 
dus lopen ze daar naartoe, genieten van het uitzicht en zien 
in de verte te bebouwing van Bussum. Dit plaatje doet hen 
even de narigheid vergeten die ze een uurtje geleden 
hebben besproken. 
 
'Wat een schitterende omgeving', zegt Engelina, 'Komen 
jullie hier vaak?' 
'Eigenlijk nooit, want het lijkt zo gewoon, maar jullie hebben 
toch ook veel natuurschoon?' vraagt Hannie. 
'Ja, wij hebben de Drunense duinen, maar we zien ze 
eigenlijk ook nooit, maar laat ik voor mezelf spreken.' 
Jasper kijkt op en zegt: 'Ja, dat klopt wel, want het is voor 
mij ook al jaren geleden dat ik daar was.' 
 
Wanneer ze terugkomen zetten ze zich aan de maaltijd die 
niet onder doet voor wat ze in motel de Witte Bergen aten 
en dat fleurt Hannie helemaal op.  
Na het eten wordt het tijd om weer op te stappen, maar niet 
voordat Jasper foto's heeft gemaakt van de trouwboekjes. 
De beide foto's op de laptop worden per email verstuurd en 
na een welgemeend afscheid rijden Jasper en Engelina 
weer richting Oss. Onderweg wordt er niet veel gezegd en 
Jasper probeert het nog wel even, maar Engelina houdt het  
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af door te zeggen dat er al genoeg gezegd is en dat ze nu 
gewoon even stil wil zijn. Thuis aangekomen nemen ze 
beiden een boek, eten een broodje en houden zich verder 
heel rustig. 
 
Na het weekend gaan ze op onderzoek uit. Engelina neemt 
contact op met het gemeentehuis van Naarden en Jasper 
probeert informatie vanuit Hilversum te krijgen.  
Zondagavond hebben ze een plan bedacht hoe ze te werk 
zouden gaan. 
Bij thuiskomst, maandagavond, vraagt Jasper meteen hoe 
het is gegaan, maar Engelina wil eerst rustig eten en daarna 
verslag doen. 
 
Jasper zit te popelen en zegt terwijl hij net z'n eerste kopje 
koffie op heeft: 'Zal ik dan maar beginnen?' 
'Ja, dat is goed.' 
'Vanmorgen heb ik om een uur of elf gebeld met het 
gemeentehuis en gevraagd of er een lijst wordt bijgehouden 
van de trouwerijen. Ik werd meteen doorverbonden met de 
afdeling Burgerlijke Stand. Daar konden ze inderdaad 
bevestigen dat er zo'n lijst bestaat, maar de ambtenaar wist 
niet waar hij was. Toen heb ik gevraagd of ik een eigen 
trouwambtenaar kon meenemen. Dat kan alleen in 
uitzonderlijke gevallen en het moet wel iemand zijn die 
bekend is met dit soort zaken. Ik heb gezegd dat dat geen 
probleem is, maar kan de gemeente dan ook een toga te 
leen geven? Dat is niet gebruikelijk meneer. Bij enig 
doorvragen bleek dat het wel eens was voorgekomen. Ik 
heb gevraagd of ze met verschillende bodes werken en dat 
blijkt het geval. En toen ik vroeg of ze konden nagaan welke 
bode op de trouwdatum van Hannie dienst had werd me  
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gezegd dat dat wel ergens is te vinden, maar dat het niet zo 
voorhanden is. 
Ik vroeg of ik zelf dingen mocht opzoeken, maar daar 
kunnen ze niet aan beginnen, want dan loopt het storm zijn 
ze bang. Toen heb ik gevraagd of iemand het voor me kan 
uitzoeken eventueel tegen betaling. Dat kan wel, maar dan 
moet ik een formulier downloaden en dat invullen en 
opsturen. Op een speciaal vakje is er een mogelijkheid om 
aanvullende vragen te stellen. Dat formulier wordt dan 
beoordeeld en er wordt een soort offerte opgestuurd over 
haalbaarheid en kosten. Dus dat ga ik zo meteen doen. En 
nu ben jij aan de beurt.' 
 
'Ja, bij mij ging het wel iets anders. Ik kreeg een 
alleraardigste jonge dame aan de lijn. Ik zei dat ik graag 
informatie over trouwerijen wilde, waarop zij zei: Oh, gaat u 
trouwen, wat leuk! Ik zei: nee, ik ga niet trouwen, tenminste 
niet op korte termijn, maar hoop het wel. Ik realiseerde me 
ineens dat ik mijn zin gewoon verkeerd begonnen was en 
zei: Even overnieuw. Ik gaf haar de trouwdatum van Klazien 
door en zei dat ik graag wilde weten welke bode toen dienst 
had en of ze dat kon achterhalen. En dus werd ook ik 
doorverbonden met iemand van de Burgerlijke Stand, ook 
een vrouw, die weer vriendelijk was en die zelfs kon 
vertellen dat mevrouw Ruijsdaal op die dag de ambtenaar 
had bijgestaan. De trouwambtenaar was iemand uit de 
provincie Gelderland, de heer Karsthof uit Epe. Ik vroeg 
natuurlijk of het wel vaker voorkwam dat gasten een 
huwelijk konden sluiten en of er antecedenten werden 
gecontroleerd. Ja, zei ze, want dat zit in een bijlage die ik 
hier heb. Meneer Karsthof is zelf trouwambtenaar in Epe en 
bevriend met onze eigen trouwambtenaar, meneer 
Kreuning. Een beetje 'ons kent ons' zal ik maar zeggen. 
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Ik was verbaasd over de openhartigheid en zoveel 
informatie en zei dat ik niet had verwacht dat ze dat zo snel 
zou kunnen vertellen, maar die mevrouw was heel trots op 
haar computer systeem en de databank waar alles in zit. Ze 
mocht een jaar geleden een stagiaire aantrekken die bijna 
alles heeft gedigitaliseerd met deze snelheid als gevolg. 
En dus vroeg ik naar de akte. Die zit in het archief zei ze en 
vanwege de privacy kan daar niets over gezegd worden. 
Maar toen zei ik dat die aktes toch al digitaal worden 
opgesteld en dat de afdeling BS daar toch een kopie van 
heeft? Dat wel, maar daar kan ik niets over zeggen. Ik liet 
me niet met een kluitje in het riet sturen en vroeg toen of ze 
kon bevestigen dat die akte met daarin de naam Botani op 
de bekende datum bestond. Ze was gelukkig bereid om te 
kijken en zei na enkele ogenblikken dat er in het hele 
systeem geen Botani te vinden was. Dus wel een bode en 
een ambtenaar in het systeem en geen bruidspaar? Ja, 
vreemd, zei ze, maar ik kan u verder niet helpen. Ik heb 
haar vriendelijk bedankt met de mededeling dat ze me 
uitstekend geholpen had.' 
'En toen?' 
'Oh, verwacht je nog meer dan?' zegt Engelina met een 
triomfantelijk gezicht. 
'Jou kennende ben je verder gegaan.' 
'Inderdaad. Ik ben opnieuw gaan bellen en mijn stem werd 
meteen herkend met de opmerking: de vrouw die wel wil, 
maar niet gaat trouwen. Ik reageerde: Ja, maar ik zou graag 
mevrouw Ruijsdaal willen spreken, zij is toch bode bij u? Ja, 
inderdaad, maar ze is vandaag vrij. Toen vroeg ik om haar 
adres of telefoonnummer, maar nee, dat was teveel 
gevraagd en die ga ik dus morgen bellen. 
En ik heb gebeld met het gemeentehuis van Epe en 
gevraagd naar de heer Karsthof, maar die werkt daar niet.  
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De ambtenaar wist wel te vertellen dat er ooit een Karsthof 
had gewerkt op Burgerzaken, maar dat ie vertrokken was 
naar Nunspeet. Hij schijnt nog wel in Epe te wonen, maar in 
het telefoonboek is hij niet te vinden. En dus naar Nunspeet 
gebeld en daar kreeg ik te horen dat de heer Karsthof aan 
het herstellen is van een zware hartaanval in zijn 
vakantiehuisje. 
Zo, dat is het voorlopig.' 
 
'Ongelofelijk wat je boven water hebt gekregen. Misschien 
moeten we Hilversum even laten voor wat het is en met 
jouw info doorgaan. Laten we eens kijken of er in de buurt 
van Epe iets te doen is op het gebied van vakantieparken.' 
 
En na enig speurwerk vinden ze een vijftal parken. Ze 
besluiten om het gesprekje met mevrouw Ruijsdaal af te 
wachten en misschien dat ze dinsdag- of woensdagavond 
naar Epe kunnen rijden om te zien of ze daar die meneer 
Karsthof  aantreffen. 
 
Op dinsdagmiddag komt Jasper de trap van de flat op en de 
geur van lekker eten komt hem al tegemoet en nog voor hij 
de sleutel in het slot steekt valt hij in de armen van Engelina 
die de deur opentrekt. Ze vallen bijna de gang in en 
Engelina schokt door haar hele lijf van het lachen om dit 
komische tafereel. 
 
'Ik was vroeg thuis en ben meteen gaan koken, want als je 
het goed vindt gaan we vanavond op stap.' 
'Op stap? We zouden toch naar Epe?' 
'Ja, maar vanavond gaan we naar Utrecht voor een ontmoe-
ting met mevrouw Ruijsdaal. Ik heb vanmorgen gebeld en 
kreeg haar al snel aan de lijn en toen ik de trouwdatum van  
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Klazien noemde werd ze heel openhartig. Ze vroeg nog 
eens naar mijn naam en ze zei: Engelina en Jasper toch? Ik 
viel bijna van m'n stoel en vroeg hoe ze dat wist. Ze keek 
regelmatig naar het programma 'Opgelicht' en toen Hannie 
en Klazien in beeld verschenen was ze zich helemaal lam 
geschrokken. Ze had Klazien meteen herkend en voelde 
zich schuldig maar kon dat met niemand delen. Ze heeft ook 
de aflevering gezien waarin over ons werd gesproken en 
onze namen opgeschreven; vandaar dat ze dat wist. Ze 
woont in Utrecht en vroeg of we haar daar willen ontmoeten 
in een coffeecorner onder het stadion van FC Utrecht, de 
Galgenwaard. Zij zal ons staan opwachten bij haar auto. 
Hier heb ik het kenteken en merk.' 
'Hoe laat?' 
'Tegen achten.' 
'Dan moeten we opschieten.' 
'Vandaar dat het eten al klaar is.' 
 
Het stadion is snel gevonden en inderdaad staat er een 
rijzige vrouw van een jaar of vijftig naast een vrij nieuwe 
Ford Focus te wachten. 
Ze maken kennis en lopen af op een koffiegelegenheid en 
zetten zich bij het raam waar het nog rustig is.  
 
'Mevrouw Ruijsdaal, wat fijn dat u ons te woord wilt staan 
en....' 
'Wacht even Jasper. Noem mij maar gewoon Stien en het 
genoegen is geheel aan mijn kant, want ik loop hier al een 
hele tijd mee. Je moet weten dat ik mijn werk zo goed 
mogelijk probeer te doen, maar op die bewuste maandag 
was het allemaal wel heel vreemd wat er gebeurde.' 



    Kantoor of boerderij              98        AM 2016 / 2018                              

Intussen trekt ze haar jas uit, waarna ze er bijna deftig 
uitziet met haar mooie witte met kant afgewerkte blouse en 
donkergroene wijd uitlopende rok met brede beige ceintuur. 
Op de blouse draagt ze ook een glimmende ketting met om 
de centimeter een agaat steentje waar ze zo nu en dan 
zenuwachtig mee zit te tikken. 
 
'Opvliegers. De leeftijd.' 
 
Ze pakt een papieren zakdoekje en dept voorzichtig haar 
gezicht af zodat haar make-up nog mooi blijft zitten. 
 
'Waar was ik gebleven?' 
'Vreemd wat er gebeurde.' 
'Ja, ik maak wel vaker gekke dingen mee, maar dat hoort er 
dan bij, maar hier begon het al bij de ondertrouw. Ik hoorde 
van onze trouwambtenaar dat er een bruidspaar zou komen 
met hun eigen ambtenaar, een vriendje van me, had hij 
gezegd. Ik hoefde ze alleen maar binnen te laten en ik heb 
ze daarna niet meer gezien tot op de trouwdag. En op die 
dag geen trouwjurk of -pak, wel netjes, dat wel, en getuigen 
die elkaar en het bruidspaar niet kenden, maar wel een 
handtekening wilden zetten. De ambtenaar stelde zich aan 
mij voor als Philip Karsthof.' 
'Was dat op de trouwdag of eerder?' vraagt Jasper. 
Bij de ondertrouw heb ik hem niet gezien. Ik liet het 
bruidspaar plaatsnemen en ben daarna na naar mijn kamer 
gegaan. Op de trouwdag zag ik Karsthof voor het eerst. Hij 
trok een toga aan en ik vroeg hem of dat niet raar was om 
het toga van een collega aan te trekken, maar hij verweerde 
zich door te zeggen dat het tenslotte een huwelijk was dat in 
Naarden werd voltrokken en het is dan wel zo netjes om er 
ook de versierselen van de stad bij te hebben; in dit geval  
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de bijpassende toga, voorzien van het gemeentewapen. En 
ik vond het vreemd dat hij zich niet aan het bruidspaar en de 
getuigen voorstelde. Hij gaf hen een hand en zei alleen 
maar Goedemorgen. Hij overhandigde mij de map met de 
akte en na het jawoord heb ik die voorgelezen. Gewoon 
standaard. Na afloop lever ik die akte in bij de afdeling 
Burgerzaken, maar nu kreeg ik de kans niet, want na onder-
tekening door bruidspaar, getuigen en hij zelf, hield hij hem 
bij zich met de woorden dat hij ermee naar zijn vriend zou 
lopen. Ik heb hem daarna niet meer gezien, want ik liep met 
het bruidspaar mee en toen ik terug op mijn kamer kwam, 
hing de toga weer netjes aan het knaapje en was Philip 
gevlogen. En zoals ik al zei maak ik wel vaker gekke dingen 
mee en dacht er eigenlijk niet meer aan totdat ik die dames 
in de studio zag. Toen besefte ik dat ik onderdeel ben 
geworden van een complot. De eerste nacht na de 
uitzending heb ik niet geslapen en de volgende nachten 
heel slecht, maar ik schaamde me zo diep dat ik er op het 
gemeentehuis niet over durfde te praten, want we zitten zo 
dicht bij Hilversum en voor je het weet ben je onderwerp van 
gesprek, maar toen Engelina me vanmorgen belde kon ik 
het niet meer voor me houden en daarom zit ik nu hier.' 
'En heb je ook geen partner waar je dit mee kon 
bespreken?' 
Tranen schieten in haar ogen en ze zegt: 'Mijn man is twee 
jaar geleden overleden na een herseninfarct en we zijn 
kinderloos gebleven.' 
'Och wat erg', zegt Engelina, 'Wat zul je je eenzaam hebben 
gevoeld.' 
'Ja, maar ik moest verder en ik heb mijn werk al weer snel 
opgepakt.' 
Jasper kijkt bedrukt en vraagt: 'En je eigen trouwambtenaar, 
heb je daar dan ook niet mee gesproken?' 
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'Nee, niet over dit geval. Maar ik heb verder nog nooit iets 
onregelmatigs met hem meegemaakt en ik denk ook dat hij 
er in feite niets mee van doen heeft. Het komt wel vaker 
voor dat er een andere ambtenaar een huwelijk voltrekt 
maar altijd met medeweten van onze eigen man. En altijd 
zoals het hoort. 
Maar waar ik nu zo benieuwd naar ben, is hoe jullie bij deze 
zaak zijn betrokken.' 
 
Jasper vertelt en Engelina vult aan en zo komen al die 
dingen weer voorbij van Zutphen tot Oban en de Schaaps-
kudde bij Inverness, de auto in York en de ontmoetingen 
met Hannie en Klazien. 
'Wat een avond weer en wat een geschiedenis', zegt Jasper 
als ze weer op weg zijn naar huis. 'En als jij geen glas 
verzameld had....' 
'Hoe bedoel je? Heb ik ons in dit drama gemanoeuvreerd of 
had die Hans de Boer jou gevolgd?' 
'Ja, dat zou ook kunnen en ik wil je zeker geen schuldgevoel 
aanpraten.' 
'Nee hoor, maar feit is dat die griezel al meteen achter ons 
aan zat toen ik Oss uitreed.' 
 
Thuisgekomen pakt Jasper z'n mobieltje en begint wat te 
rommelen. Engelina ziet het en vraagt zich af wat hij aan het 
doen is. Ineens roept hij het uit: 'Je hebt gelijk!' 
'Wat?' 
'Toen op die zaterdag van de braderie in Zutphen  heb ik 
een foto van de straat gemaakt toen jij nog even in de 
keuken bezig was en door jouw opmerking in de auto over 
dat volgen heb ik net nog eens naar die foto gekeken en wat 
denk je? Hij staat erop. Kijk daar, gewoon achter in de 
straat. Hij moet ons ongemerkt zijn gevolgd toen we jouw  
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auto opgehaald hebben en daarna naar Zutphen. Dus je 
hebt gelijk. Het heeft niets met jouw glas te maken, maar 
met mij. Er zijn twee pijltjes in mijn richting, namelijk mijn 
ouders en mijn werk, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet 
plaatsen.' 
'Dan moet je toch nog eens met je baas praten, Jo Peeters 
toch?' 
'Ja, maar ik heb geen idee wat ik hem zou moeten vragen.' 
'Dan morgenavond eerst maar naar Epe?' 
'Goed idee.' 
 
 
 
 
   - - -   + + +   - - -  
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Naar Epe 
 
Ze hebben een vijftal recreatieparken geselecteerd en 
overal vragen ze bij de receptie naar de heer Karsthof, maar 
pas bij het park Wissel, annex dierentuin, lijkt het raak. Lijkt 
het, want de beheerder is er niet en het meisje die de 
gasten ontvangt weet alleen maar te zeggen dat ze die 
naam wel eens gehoord heeft hier op het park. Ze vragen of 
ze even mogen rondlopen. Dat is geen probleem als ze de 
wagen niet voor de slagboom laten staan. Dus 
parkeerplaats gezocht en lopen. Ze beginnen met wat op de 
hoofdlaan lijkt en zien aan weerskanten hele simpele 
huisjes, maar ook vrij nieuwe villa's en stoppen bij zo'n groot 
exemplaar waar iemand bezig is om onkruid te wieden. 
Jasper stapt op de man af. 
'Dag meneer, u woont hier mooi, maar wij zoeken meneer 
Karsthof.' 
'Philip?' 
'Ja, kent u hem?' 
'Ja, hij reed hier net voorbij en zou nog bij me langskomen, 
maar hij is even naar het dorp en het zal niet zo lang duren 
voor hij terug is, neem ik aan.' 
'Kan hij dan weer autorijden? Hij had toch iets aan z'n hart?' 
'Ja, dat was wel even schrikken, maar hij knapt hier ziender-
ogen op.' 
'Heeft hij ook zo'n mooie villa?' 
'Ja, daar met die vlaggenmast.' 
'Staat de gemeente dat toe, want ik neem aan dat u hier het 
hele jaar woont?' 
'Ja, eerst werd het verboden en toen gedoogd en een jaar of 
tien geleden is het gemeentebestuur drastisch veranderd en 
vond men dat je het of moest verbieden of toestaan met 
gelijke regels voor iedereen. Er waren toen al parkbewoners  
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die hier hun domicilie hielden en toen het tot een stemming 
kwam hebben ze het verbod laten varen. Toen ik dat hoorde 
heb ik mijn huisje afgebroken en dit huis erop laten zetten, 
want de kavels zijn mooi ruim bemeten.' 
'U treft het maar met zo'n mooie plek en zo te zien ook nog 
aardig wat zon.' 
'Ja, daarom komen er volgende week allemaal 
zonnepanelen op....  Ik zie daar een auto aankomen. Ja, het 
is Philip.' 
'Dan houden we u niet langer op en lopen langzaam die 
kant op.' 
 
Jasper en Engelina lopen richting villa met vlaggenstok, 
maar Karsthof stopt bij de onkruidwieder en blijft daar nog 
even staan. Jasper kijkt nog even om en ziet gebaren in zijn 
richting, zo van daar staan mensen op je te wachten en niet 
lang daarna komt de wagen aangereden. De man stapt uit 
en zegt: 'Zo jongelui, waarmee kan ik jullie van dienst zijn?' 
 
Nu is het de beurt aan Engelina en die windt er geen 
doekjes om en zegt:  'Wij zijn Jasper en Engelina en wij 
hebben via via vernomen dat u wel eens huwelijken sluit.' 
'Oh, komen jullie daar voor? Willen jullie dat ik je trouw?' 
'Nou meneer, het ligt wel iets ingewikkelder geloof ik, maar 
misschien wilt u ons binnen even te woord staan, want het 
gaat om twee huwlijken die door u in Naarden en Hilversum 
zijn gesloten een jaar of vier geleden.' 
'Nou, kom dan maar even binnen. Ik kan je niets aanbieden, 
want mijn vrouw is er niet.' 
'Dat komt goed uit', zegt Engelina, 'want we komen niet voor 
de koffie, maar voor informatie.' 
'Ga zitten. Wat voor informatie?' 
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En zo vertellen ze van het programma 'Opgelicht' dat hij nog 
nooit heeft gezien, van Arnold, Sjaak of Sjuul die in 
werkelijkheid Hans de Boer heette en die verongelukt is in 
Schotland. 
 
'En wat heeft dat met mij te maken?' 
'Het schijnt dat u die huwlijken hebt gesloten en dat er geen 
aktes van zijn en dat de vrouwen daardoor geen recht 
hebben op een uitkering. De eerste vraag die dan gesteld 
kan worden is hoe het kwam, dat u degene bent geweest 
die de huwlijken hebt gesloten.' 
'Ja, het sluiten van huwlijken was mij niet vreemd, want dat 
deed ik wel eens toen ik in Epe werkte, maar nu ik er over 
nadenk weet ik weer dat ik ben benaderd door een 
verzekeringsagent. Dat moet dan die Hans geweest zijn. Hij 
wilde trouwen en als stunt wilde hij zijn nieuwe vrouw 
verrassen met een ambtenaar die hij zelf uitgezocht had.' 
'Maar u weet toch dat bigamie strafbaar is?' 
'Ik had helemaal geen idee dat er sprake was van bigamie, 
want toen hij bij mij was noemde hij zich Kerenstein en hij 
wilde mij ook inzetten bij het huwelijk van zijn vriend Sjuul 
Botanie.' 
'Maar zag u dan niet dat Kerenstein en Botanie één en 
dezelfde persoon waren?' vraagt Engelina enigszins geïrri-
teerd. 
'Nee, want hoe hij het deed weet ik niet, maar ze leken wel 
op elkaar, maar hij heeft toch iets aan z'n uiterlijk veranderd 
waardoor het mij niet opviel en ik had hem ook niet goed in 
me opgenomen, want hij wist z'n hoofd zo te draaien dat ik 
ook geen goed beeld kreeg. Ik zocht daar niets achter, want 
ik kom wel vaker vreemde figuren tegen.' 
'En de aktes dan? Hoe ging dat?' 



    Kantoor of boerderij              105        AM 2016 / 2018                              

'Vlak voor de plechtigheid begon kreeg ik die van Kerenstein 
of Botanie met de mededeling dat hij ze van de reguliere 
trouwambtenaar had gekregen met de vraag om ze aan mij 
te geven, tezamen met het trouwboekje.' 
'En, bent u voor uw diensten betaald?' 
'Kerenstein bood aan om mijn onkosten te betalen, de twee 
dagdelen die ik er mee kwijt was en een bonus.' 
'Hoeveel was dat?' 
'Zo, het begint al aardig op een kruisverhoor te lijken, maar 
goed, ik kan het wel vertellen. Het was in totaal 2500 euro. 
Hij kwam eerst om een verzekering af te sluiten, maar 
gelukkig bleek dat niet nodig en toen begon hij over mijn 
werk. Ik had nog een paar weken te gaan in Epe en heb er 
nooit met iemand over gesproken, want in Nunspeet waar ik 
nu werk kende ik niemand en ik vond het ook niet zo 
verdacht als nu uitkomt.' 
'Dus', zegt Engelina, 'U kunt met de hand op uw hart 
verklaren dat u geen enkele blaam treft, ook al zijn er twee 
vrouwen al hun waardigheid kwijtgeraakt.' 
'Ja, dat kan ik en ik vind het vreselijk voor die dames dat ze 
zo zijn belazerd, maar ik deed gewoon mijn werk.' 
'Ja, maar volgens de bode gedroeg u zich nogal verdacht en 
nam u de akte mee, terwijl de bode daar normaal gesproken 
voor zorgt.' 
'Je spreekt over die dame van Naarden zeker. Dat was me 
toch een tang. Moeilijk doen over alles en Kerenstein had 
me gezegd waar ik de akte kon achterlaten, maar dat kon ik 
niet tegen die bode zeggen.' 
'Had u toen geen onraad moeten ruiken? Kerenstein was 
toch geen ambtenaar met die bevoegdheid?' 
'Daar heb je gelijk in en ik ben daar misschien wat te naïef in 
geweest, maar achteraf is het gemakkelijk praten en ik 
begrijp nu ook wel dat hij die aktes zelf heeft gemaakt en  
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achterover gedrukt. Hij heeft gewoon een voorbeeld 
geritseld en die trouwboekjes moet hij ook gejat hebben. Je 
moet weten dat ik niet elke dag huwlijken sluit en zag niets 
verdachts aan de stukken en Kerenstein deed alsof hij dikke 
maatjes was met de ambtenaren zowel in Hilversum als in 
Naarden, zodat het leek alsof alles goed geregeld was.' 
'En nu? Wat gaat u tegen die vrouwen zeggen?' 
'Hoezo? Moet ik nu iets zeggen? Het lijkt mij dat die 
gemeenten maar eens door hun ambtelijk apparaat moeten 
gaan om te zien waar lekken zitten, hoe het kan dat een 
willekeurige burger toegang krijgt tot officiële documenten 
als trouwaktes en trouwboekjes en ik vind het heel naar en 
vervelend voor de dames, maar ik heb naar eer en geweten 
gehandeld. Je denkt toch niet dat ik voor een fooi van 2500 
euro mijn naam en baan op het spel zet?'  
'Nee, dat lijkt me niet verstandig. Als mijn vriend niets meer 
te vragen heeft kunnen we dit gesprek afsluiten denk ik en 
zou ik wel graag uw telefoonnummer hebben.' 
 
Jasper schudt zijn hoofd ten teken dat hij alles wel gehoord 
heeft en Karsthof wisselt zijn telefoonnummer met Engelina, 
die hem hartelijk bedankt voor zijn openhartigheid en stevig 
gearmd verlaten ze het park, zwaaien nog even naar het 
meisje achter de balie, die lipsprekend nog vraagt of het 
gelukt is, waarop beiden de duim omhoog steken. 
 
'Wat gaan we nu doen?' vraagt Engelina. 
'Naar huis?' 
'Ja, naar huis en dan? 
'Naar bed?' 
'Doe niet zo vervelend. Je weet best wat ik bedoel.' 
'Ja, je overvalt me een beetje, want ik weet het eigenlijk niet. 
Ik laat het gesprek van vanavond nog even wat op me  
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inwerken om uit te vinden of ik niets verdachts over het 
hoofd heb gezien, maar ik moet je zeggen dat je behoorlijk 
op dreef was en ik had het niet beter gekund; sterker, ik 
vraag me af of ik het zo had kunnen doen, maar door je 
verschijning sta je meteen al vijf punten voor, want de man 
leek wel gesmolten toen je de eerste vraag begon te stellen. 
Als we thuis zijn moet je die vraag nog maar eens stellen 
over het vervolg, want daar denk ik nog even over na.' 
'Let je wel op het verkeer dan?' 
'Ja en hier zit de handrem voor het geval je hem zoekt en 
als ik teveel naar links ga, zit hier het stuur.' 
'Je zit me uit te dagen hè?' 
'Ja, ik plaag je maar een beetje, maar het heeft meer met 
mijn onzekerheid te maken, want eigenlijk ben ik een beetje 
jaloers dat ik je niet kon verbeteren bij die Karsthof.' 
'Thuis kun je het weer goed maken, maar let nu maar op de 
weg.' 
Engelina zet de radio aan op 100% NL en zo komen ze 
mooi onder het rijden tot rust. Bij thuiskomst is het al 
behoorlijk laat en ze besluiten de zaak te laten rusten tot de 
volgende avond en om nu samen onder de douche alle 
ellende af te spoelen en dan meteen maar de koffer in. En 
zo gebeurt. 
 
Engelina doet haar werk, maar haar baas roept haar en 
zegt: 'Wat is er met je aan de hand? Je bent anders dan een 
half jaar geleden.' 
'Hoezo, is er iets op mijn werk aan te merken?' 
'Nee, de doelen die we gesteld hebben, lijk je wel te halen, 
maar je bent anders dan anders.' 
'Ja, er is wel iets veranderd in mijn leven. Ik ben verliefd op 
de man waar ik al weer een paar maanden mee 
samenwoon, maar we zijn in een affaire gesleept waar we  
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part nog deel aan hebben en dat kost nogal wat tijd en 
energie.' 
'Oh?' 
 
En ze vertelt hoe het allemaal zit met de huwlijken, de 
oplichter enzovoort. De baas heeft begrip voor de situatie en 
zegt dat ze alle ruimte kan krijgen die nodig is om deze zaak 
af te ronden. 
 
'Maar er is nog iets anders. Je kamergenoot, Iwasti.... 
'Je bedoelt Shikara Iwasaki.' 
'Ja, die... eh... Iwasaki. Heb je enig idee wat hij doet? Hij is 
hier nu al een paar maanden en niemand weet het. Hij heeft 
geen direct leidinggevende. Hij schijnt vanuit België aange-
stuurd te worden, maar ik zie hier nooit een Belg. Zou jij niet 
eens kunnen kijken wat hij uitvoert en hoe ver hij is? Doe 
het wel discreet en neem je tijd en als je daardoor in 
tijdnood komt, mag je van mij wel wat werk verdelen over 
Karel en Marriët. Zij weten al dat ik het goed vind wanneer 
je een beroep op hun moet doen.' 
'Ok, dus moet ik met Shikara in de slag om uit te vinden hoe 
ver hij is. Enne.... bedankt voor het vertrouwen in dat 
drama.' 
 
In haar kantoor teruggekomen zit Shikara zwaar na te 
denken en dat is een mooi moment om te beginnen. 
 
'Hoe gaat het Shikara, lukt het een beetje?' 
'Nee, het lukt helemaal niet. Ze hebben me van Japan naar 
België gestuurd met een opdracht en in België hebben ze 
de opdracht weer veranderd nu ik hier zit heb ik heel veel 
literatuur geraadpleegd, maar ik weet niet wat ik moet doen.' 
'Hoe komt dat?' 
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'Ze laten me zwemmen. Ik kan met niemand over mijn 
project spreken of brainstormen.' 
'Zou je er met mij over willen praten?' 
'Kan dat dan? Komt je werk dan niet in gevaar?' 
'Niemand heeft er wat aan als jij je werk niet goed kunt 
doen. Dat is slecht voor jou, dat is slecht voor die mensen in 
België en eigenlijk is het slecht voor het hele bedrijf en dat 
kan ik prima uitleggen aan degene die mij leiding geven.' 
'Dat is een pak van mijn hart, want zo nu en dan zie ik het 
niet zitten.' 
'Heb je een duidelijk omschrijving gekregen met tasks en 
targets?' 
'Min of meer.' 
'Dat kan niet. Als je aan een project begint moet je precies 
weten wat van je wordt verwacht en dan is min of meer veel 
te vaag en als ik het goed begrepen heb zou je een 
onderzoek doen naar celdeling en na een half jaar met een 
voorstel komen dat  moet leiden tot de ontwikkeling van een 
middel dat de celdeling kan vertragen of zelfs stoppen.' 
'Hoe weet je dat allemaal?' 
'Jij zou dat ook moeten weten. Vlak voor dat je kwam werd 
ik daar over ingelicht en als ik geweten had dat je een 
steuntje in de rug nodig had, was ik wel naar Richard 
gelopen om te kijken hoe we een beetje samen zouden 
kunnen werken. Een beetje laat nu, maar hopelijk niet te 
laat. Wat heb je al gevonden?' 
'Het blijkt dat het heel moeilijk is om een middel op de juiste 
plaats in je lichaam te krijgen zonder dat het andere 
processen verstoort. In ons lichaam zijn dagelijks duizenden 
processen aan de gang. Het is als het ware een eigen 
ecosysteem en als je zo maar een middel inbrengt kun je 
zonder het te weten een proces tot stilstand brengen, 
waardoor het middel erger wordt dan de kwaal.' 
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'Dus dat heb je al en volgens mij is dat ook al een 
belangrijke vondst, maar nu moet je uitvinden of het 
mogelijk is om die bijwerkingen te omzeilen.' 
'Ga eens naar een ziekenhuis en praat met een oncoloog 
om te leren hoe een kankergezwel ontstaat. Volgens mij 
bestrijden ze die gezwellen met lokale bestraling, chemo of 
andere therapieën waardoor ook heel veel gezonde cellen 
kapot gaan en er wordt ook veel weggesneden, maar de 
kunst is om de bron op te sporen en als je weet hoe die 
cellen daar woekeren kun je misschien iets ontwikkelen dat 
heel lokaal de zaak kan remmen of misschien wel stoppen.' 
'Ik sta verbaasd van jou, want jij weet er meer van dan ik. 
Had jij dit onderzoek dan niet beter kunnen doen?' 
'Nee, want ik kan er alleen maar globaal naar kijken en ik 
houd me liever bezig met mijn testmethoden, maar ik begrijp 
wel dat er heel wat bij komt kijken. Je moet heel veel 
afweten van anatomie en fysiologie. Je kunt ook eens met 
een fysiotherapeut praten; hier in de straat zit er een, die 
vast wel iets weet van ontstekingen in gewrichten en hoe 
ontstekingsremmers werken. Dan heb je al wat in handen 
dat je kunt uitbouwen en ik zou niet bang zijn voor een 
negatief resultaat want negatieve resultaten zijn ook 
resultaten. Vanwege de politieke beslissingen op hoog 
niveau over de toekomst van onze researchactiviteiten 
hebben ze je hier geplaatst maar je zou eigenlijk in vleugel 
D moeten zitten waar ze zich ook met celdeling 
bezighouden. Ik ken daar wel iemand. Zal ik hem eens 
vragen om met je te praten?' 
'Wil je dat doen? Na de lunch ga ik naar die fysiotherapeut 
en dan kan ik misschien een afspraak maken.' 
'Lijkt me goed. Dan zal ik vandaag contact opnemen met 
Gerard die je misschien een beetje op weg kan helpen. En... 
zoals ik al zei heb ik er te weinig verstand van om je  
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inhoudelijk te begeleiden, maar ik wil je wel helpen met mijn 
netwerk om bronnen aan te boren.  Hoe lang heb je nog?' 
'Nog twee maanden om te studeren en iets op kweek te 
zetten en dan nog een maand om een rapport te schrijven. 
Daarna ga ik weer naar Japan.' 
 
Tot zijn verbazing spreekt de fysiotherapeut uitstekend 
Engels en hij komt op het goede moment, want de volgende 
patiënt komt pas over een half uur en zo bomen ze over 
ontstekingen, de remmers en alles wat daar bij komt kijken. 
Engelina legt het probleem uit aan Gerard die de situatie 
begrijpt en ook wel inziet dat Shikara geen concurrent is 
maar even een zetje moet hebben in de goede richting en 
zo gaan alle betrokkenen tevreden naar huis. 
 
'En? vraagt Jasper, 'Hoe was je dag?' 
'Heftig, maar laten we eerst maar eten.' 
 
Na het eten vertelt Engelina hoe ze gevaren is en Jaspers 
oren tuiten weer. Hij heeft zelf niet veel toe te voegen, want 
over een belastingaangifte is niet zoveel spannends te 
vertellen. 
 
'En? vraagt Engelina, 'Heb je dan nog wel nagedacht over 
hoe we verder moeten met ons probleem in het Gooi?' 
'Ja, dat wel en het lijkt me dat we dit goed moeten 
aanpakken.' 
'Wat is je voorstel?' 
'Ik wil alle feiten op een rijtje zetten in een gemakkelijk 
behapbaar document met een tijdlijn van de gebeurtenissen. 
Dat zou in Excel kunnen en dan de verduidelijking in een 
Word document en een presentatie in Powerpoint. Dus 
vanaf de trouwerij tot en met de aanvraag voor een  
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uitkering. En dat wil ik voorleggen aan beide 
burgemeesters.' 
'Weet je wel hoeveel werk dat is?', vraagt Engelina. 
'Ja, en daar heb ik jou voor nodig.' 
'Oh, je wilt dat ik dat ga doen?' 
'Nee hoor, we zouden het samen kunnen doen. Ik wil 
beginnen met een opzetje en dat wil ik dan samen met jou 
uitwerken, zodat we bij de presentatie een mooi compact 
maar samenhangend verhaal kunnen laten zien, dat 
wanneer er beter was opgelet er heel wat leed bespaard 
had kunnen worden.' 
'Dus Zwarte Pieten? Schuldigen aanwijzen?' 
'Nee, wij leggen de vinger op de zere plek en het is aan hun 
om daar wat aan te doen.' 
'Meteen maar beginnen?' 
'Ja.' 
 
Wanneer ze de hele film weer afdraaien van de laatste 
maanden schrikken ze toch wel van de enorme hoeveelheid 
aan feitenmateriaal, neerslag van de gesprekken die ze 
gevoerd hebben met de dames, maar ook met de bode en 
de ambtenaar in Epe. Engelina heeft dat allemaal keurig 
bijgehouden en samen met de foto's komen ze tot een 
degelijk stuk werk. Na één avond hebben ze de ruwbouw 
klaar en kost het zeker nog een avond om het wat op te 
schuren. 
 
'Hoe krijgen we die burgemeesters zover dat ze ons te 
woord willen staan en ook nog gezamenlijk?' vraagt 
Engelina zich af. 
'Via hun secretaresse. Die heeft vast wel een e-mailadres 
en anders de gemeenten wel. Ik zal een concept opstellen 
met daarin de links naar de uitzendingen en dan zeggen we 
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dat we geen extra publiciteit willen, maar wel graag een 
gesprek waar beide burgemeesters aanwezig zijn eventueel 
met hun secretaresse die notulen kan maken.' 
  
Op zondagavond sturen ze de mails weg en tot hun 
verbazing krijgen ze maandag in de loop van de dag al een 
antwoord uit Hilversum. Het komt er op neer dat ze er 
behoorlijk mee in hun maag zitten dat hun gemeente zo in 
het nieuws is gebracht en willen graag enige opheldering en 
of ze dinsdagavond om acht uur in het gemeentehuis van 
Hilversum kunnen komen. Ze antwoorden dat dat kan en 
dus zitten ze die avond in het fraaie door Dudok ontworpen 
gemeentehuis. Ze worden opgewacht door één van de 
secretaresses en een mooie kamer binnengeleid waar de 
bestuurders geduldig zitten te wachten. 
 
Na kennismaking, koffie en algemene opmerkingen wordt 
hen gevraagd om hun verhaal te doen. De laptop gaat open 
en aangesloten op een beamer en om beurten lichten 
Jasper en Engelina hun verhaal toe waarna hen wordt 
gevraagd wat ze met dit verhaal beogen. 
 
Jasper neemt het woord en zegt: 'U zult met ons eens zijn 
dat er nogal wat fouten gemaakt zijn. Een oplichter heeft 
kans gezien om officiële aktes te vervalsen, trouwboekjes te 
stelen, te voorzien van gemeentestempels en door een 
ambtenaar te laten ondertekenen die in de veronderstelling 
was dat alles normaal geregeld was. Op die manier zijn er 
twee nephuwelijken gesloten en de levens van twee 
mensen verwoest. Althans, ze zijn voor het leven getekend. 
Wij zouden graag zien dat die dames een soort 
genoegdoening krijgen voor wat hen is aangedaan. Een 
officiële uitkering uit de Weduwen- en wezenwet lijkt  
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uitgesloten, maar er is vast wel een soort calamiteitenpotje 
waaruit zoiets betaald zou kunnen worden.' 
'De burgemeester van Hilversum vraagt: 'Aan welk bedrag 
denkt u dan?' 
'Ik denk dat het redelijk is om een bedrag uit te keren dat 
overeenkomt met de weduwe-uitkering en voor dezelfde 
periode. Ik neem aan dat de uitkering voor wezen 
gelimiteerd is tot een bepaalde leeftijd.' 
'Ja, we moeten dit natuurlijk intern bespreken, maar wat nu 
als we niet tot uitkering kunnen overgaan?' 
'Ja, dan moeten we misschien de gang naar de rechter 
maken of de landsadvocaat, ombudsman, of de commis-
saris van Noord-Holland. Maar u moet weten dat de dames 
niet zitten te wachten op nog meer publiciteit en wijzelf 
zeker niet en daarom hebt u ons ook niet in die program-
ma's gezien. Dat we in Schotland herkend werden was al 
erg genoeg, maar als het nodig zou zijn, hebben we het er 
voor over als het resultaat is dat de dames krijgen waar ze 
recht op hebben in onze beleving.' 
'Of ze er recht op hebben is maar zeer de vraag, maar ik, 
we, hopen dat het zo'n vaart niet zal lopen. We zijn u 
erkentelijk dat u niet meteen met dit dossier naar de 
omroepen bent gestapt, maar we kunnen niets beloven 
anders dan dat we u op de hoogte zullen houden. Onze 
secretaresses hebben aantekeningen gemaakt. Ze zullen u 
morgen een email sturen met een ander adres, waarop wij 
wat gemakkelijker zijn te bereiken en we zullen onderling 
kijken wat mogelijk is. Wij denken dat voor beide vrouwen 
hetzelfde moet gelden, dus geen verschil per gemeente. En 
voor u nu de indruk krijgt dat het rond is wil ik nogmaals 
zeggen dat we er ons over zullen beraden.' 
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'Daar zijn we blij mee', zegt Jasper en Engelina knikt, 'en wij 
willen u bedanken dat u de tijd hebt vrijgemaakt om ons aan 
te horen.' 
 
Zo nemen ze afscheid en hebben er beiden een goed 
gevoel aan overgehouden. 
De volgende dag ontvangen ze inderdaad een email ter 
bevestiging met de mededeling dat er naar wordt gestreefd 
om binnen een week met een antwoord te komen. 
Zowel Jasper als Engelina hebben nu weer enige innerlijke 
rust, maar die rust wordt weer wreed verstoord door de 
vraag van Engelina over de toekomst op de boerderij. 
 
'De boerderij, de boerderij', zucht Jasper, 'Weet je dat ik 
daar al dagen niet meer aan gedacht heb.' 
'Dus het zit niet zo diep.' 
'Kennelijk niet zo diep als het zou moeten of dat ik dacht dat 
het zat. Ik wil er nog wel over nadenken, maar dan anders.' 
'Hoe anders?' 
'Nadat ik dat artikel had gelezen over die boer De Wijn die 
ze weggepest hebben dacht ik dat het toch wel risicovol is 
om iets nieuws te beginnen. Zeker met al die enge ziektes 
van de laatste tijd als varkenspest, MKZ, Q-koorts en ga zo 
maar door. En het lijkt me ook niks om zo'n geruimd bedrijf 
over te nemen, nog afgezien van de kosten.' 
'Wat zou je dan willen?' 
'Nadat die boer weg was werd de stal omgebouwd tot 
caravanstalling. Zoiets zouden wij ook kunnen doen.' 
'Dus je hebt er wel aan gedacht.' 
'Nou, niet meer dan dat, want dat zouden we nog moeten 
uitwerken. Het erf van mijn ouders is behoorlijk groot en er 
zou nog gemakkelijk zo'n stalling bijgebouwd kunnen 
worden en dan ook een woonhuis, maar dan zitten we op  
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Gerrits lip en ik voel me snel verplicht om daar te helpen 
met als gevolg dat het gedaan is met de vrije tijd, want een 
boer is nooit klaar. Maar ik weet niet eens of het vanwege 
de vergunningen wel kan en jij moet het willen, want anders 
gaat het sowieso niet door.' 
'Nu leg je de beslissing bij mij.' 
'Nee, want je kunt nog niets beslissen en... ik wil samen 
kijken naar de mogelijkheden en dan ook samen beslissen 
en als we samen door willen gaan kunnen we ook gewoon 
onze baan houden en ergens een huis laten bouwen of 
kopen.' 
'Er is weer genoeg om over na te denken, maar kijk jij nu 
eerst wat je echt wilt en dan hoor je van mij of ik je daarin wil 
volgen of niet.' 
'Afgesproken!' 
 
Wanneer de week bijna om is na het gesprek met de beide 
burgemeesters komt er een email, waarin staat dat de 
gemeenten niet onwelwillend zijn ten aanzien van 
onderhavige kwestie, maar dat het nog zeker een week zal 
duren om tot een definitief standpunt te komen. Wij zijn van 
mening dat dit een unieke zaak betreft, die geen precedent 
mag zijn voor andere zaken en daarom dient een jurist te 
onderzoeken of er een contract kan worden opgesteld dat 
recht doet aan de zaak en waarin ondubbelzinnig wordt 
vastgesteld wat het standpunt van de gemeenten is ten 
aanzien van het dossier. 
 
'Dat klinkt goed', zegt Jasper, nadat Engelina het heeft 
voorgelezen. 'In ieder geval nemen ze het serieus. Ga jij 
Hannie nog bellen, of Klazien?' 
'Ik denk dat het niet verstandig is om nu valse hoop te 
wekken. Ze hebben geen idee wat wij nu achter de  



    Kantoor of boerderij              117        AM 2016 / 2018                              

schermen aan het doen zijn en als we volgende week een 
resultaat hebben, hetzij negatief of positief, dan is het vroeg 
genoeg om contact op te nemen, tenzij ze zelf al eerder 
bellen natuurlijk.' 
'Ik denk dat je gelijk hebt.' 
 
'Maar.... ' 
'Oh, nu komt het', lacht Jasper.' 
'Wat komt er nu?' 
'Te oordelen naar je lichaamstaal en de intonatie waarmee 
je het woord 'maar' uitspreekt wil je iets aan me kwijt.' 
'Ja, een tijdje geleden alweer spraken we over onze 
toekomst, de mogelijkheden voor jou om boer te worden, 
maar waar we nog niet aan toe zijn gekomen is het 
onderwerp kinderen.' 
'Kinderen, ja, daar zeg je zo wat. Zou je die op korte termijn 
willen?' 
'Ik zou dolgraag een kind willen hebben, maar liever niet hier 
in deze flat. Ik zie me niet graag met kinderwagen, buggy of 
wat dan ook trapje op en af lopen. Nee liever in een 
eengezinswoning of appartement met lift.' 
'Maar het wonen hangt toch van de toekomst af? We 
hebben nog niet kunnen kiezen of we gaan boeren of niet.' 
'Nee, dat weet ik wel, maar ik denk dat we een kinderwens 
wel mee moeten wegen. Wil je wel kinderen?' 
'Het lijkt me een luxe probleem dat we ons dat kunnen 
afvragen. Stellen die vroeger bij elkaar gingen wonen, 
getrouwd of ongetrouwd, kregen gewoon kinderen tenzij het 
om technische, biologische of psychische redenen niet 
lukte. In die tijd deed men er alles aan om de bevruchting te 
voorkomen, maar was men zwanger dan had men maanden 
de tijd om aan een nieuwe situatie te wennen en te werken. 
Een kinderwens is heel natuurlijk; bij mij ook, maar 
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misschien moeten we enige haast achter onze plannen 
zetten, zodat we kunnen settelen in een andere omgeving 
en van daaruit verder gaan. Samenwonen of trouwen.' 
Engelina kruipt intussen stevig tegen hem aan op het bankje 
en zegt: 'Ik zou niets liever willen dan met jou aan de 
toekomst werken, maar daar moeten we niet te lang mee 
wachten. Ik bedoel: we hebben al heel wat onderzocht en 
afgestreept, maar ik heb het idee, dat er nog twee opties 
open zijn en dat er ook nog één is bijgekomen.' 
'Vertel!' 
'Koeien of varkens en de derde is een caravanstalling.' 
Jasper richt zich een beetje op en zegt: 'Laat ik het eens 
rationeel bekijken. Voor dat ik jou kende hielp ik wel mee op 
de boerderij, ook in het weekend, maar nu ik al die maanden 
met jou optrek heb ik het niet gemist en dat geeft me een 
gevoel van: je zegt wel dat je wilt boeren, maar je kunt er 
ook gemakkelijk afstand van nemen en als je echt boer wilt 
zijn moet je het voor de volle honderd procent zijn en je al 
niet lekker voelen als je eens een dag niet bij je dieren kunt 
zijn. Dat gevoel ontbreekt helemaal heb ik gemerkt en die 
caravanstalling laat me ook niet los.' 
'Dus de eerste twee opties vallen af?' 
'Ja, eigenlijk wel. Nog afgezien van de kosten. Ik, we, 
zouden een melkveehouderij of varkensmesterij moeten 
kunnen overnemen, want vanaf de grond opbouwen is veel 
te duur. Een bestaand bedrijf is ook niet goedkoop, maar ik 
zou via mijn ouders een hypotheek op de boerderij moeten 
kunnen afsluiten; dan kom je een heel end met een miljoen 
bijvoorbeeld. Maar eerst komt de keuze en dan pas het geld 
en dit gesprekje heeft al opgeleverd dat ik toch niet de boer 
ben die ik zou moeten of willen zijn en die caravanstalling 
lijkt leuk maar daar kunnen we niet van leven.' 
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Engelina begint zelfs een beetje te glunderen en zegt: 'Ik 
denk dat je gelijk hebt over dat boeren, maar ik had het niet 
in de weg willen staan en ik ben blij dat je zelf tot de 
conclusie komt dat je niet die gedrevenheid hebt die Gerrit 
kennelijk wel heeft en nu de optie van de caravanstalling 
nog helemaal open is heb ik ook wel een paar wensen.' 
'Hee, dat is nieuw. Je zou mij toch volgen?' 
'Ja, dat had en heb ik gezegd en zou ik ook doen, maar het 
plaatje ligt er nu iets anders bij en ik heb nog een beetje 
doorgedacht over mijn eigen rol in het plaatje van huisje, 
boompje, beestje.' 
'Laat maar horen, want ik ben benieuwd.' 
'Ik heb al eens laten doorschemeren dat er bij ons een 
aantal reorganisaties in de steigers staan, zoals de verplaat-
sing van de researchactiviteiten. Stel nu dat ik het voor 
elkaar zou kunnen krijgen om analyseapparatuur over te 
nemen als er afdelingen dicht gaan. Ik filosofeer nu even, 
maar denk maar even met me mee. We bouwen of kopen 
een huis met voldoende grond. Op de grond zetten we een 
grote loods voor zo'n veertig caravans en op de kopse kant 
een gedeelte waar ik een soort laboratorium kan inrichten: 
een paar labtafels, ladekasten, analyseapparatuur, enzo-
voort. Ik kan dan contractanalyses doen voor verschillende 
klanten en vanwege de lage overhead veel goedkoper. Als 
we dan kinderen krijgen kan ik gewoon thuis blijven, zo nu 
en dan enkele analyses inzetten als het kindje slaapt en 's 
avonds na het eten kun jij oppassen en kan ik een paar 
uurtjes doorbrengen in mijn eigen domein. 's Nachts kan ik 
vanalles laten lopen en overdag de resultaten in het huis 
uitwerken, want ik wil dan ook een datanetwerkje opzetten 
met een camera in de kinderkamer en een camera in het 
lab.' 
'Heb je daar dan verstand van?' 
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'Een beetje, maar genoeg om het op te zetten en ik ken 
iemand die het voor me kan perfectioneren.' 
'Wil je je kinderen niet naar de kinderopvang brengen of 
naar je ouders?' 
'Nee, dat wil zeggen dat ze op termijn wel naar de kinder-
opvang kunnen, maar hooguit een paar dagen in de week 
en als mijn ouders de kinderen een dagje willen verwennen 
ook prima, maar ik zou het niet over m'n hart kunnen 
verkrijgen om mijn ouders te misbruiken voor het opvangen 
van mijn kinderen. Ik zie dat wel eens bij jonge collega's en 
dat moeten ze helemaal zelf weten, maar ik wil het niet en 
daarom heb ik dit bedacht, werken combineren met het 
verzorgen van de kinderen.' 
'Dat kleinkinderen bij wederzijdse grootouders worden 
ondergebracht heeft toch ook vaak te maken met de 
hypotheek? Ik heb begrepen dat veel jonge stellen samen 
moeten werken om rond te komen en ze kunnen de kosten 
voor de kinderopvang vaak niet opbrengen en wat moet je 
dan?' 
'Ja, Jasper, maar niet de grootouders kiezen voor klein-
kinderen. Ze hebben al de zorg voor hun eigen kinderen 
gehad en zijn intussen op een leeftijd dat ze alleen maar 
leuke dingen willen doen met hun nakomelingen.' 
'OK, je hebt je punt gemaakt, maar ik heb zelf gezien dat 
sommige stellen het heel moeilijk kunnen krijgen als de 
kindertjes zich aandienen.' 
'Daar sluit ik m'n ogen niet voor en nogmaals; ik zal ze nooit 
hardvallen, maar als ik voor mezelf spreek wil ik het 
voorkomen. En onderzoeken mogen dan hebben uitgewe-
zen dat grootouders minder snel dement kunnen worden, 
als ze veel tijd met hun kleinkinderen doorbrengen, maar 
laat het dan ontspanning zijn voor die mensen en geen 
verplichting.' 
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'Maar, Engeltje, stel nu dat je met iemand door het leven 
zou gaan die niet bemiddeld is en van een klein inkomen 
moet rondkomen. Wat dan?' 
'Dan zou ik een deel van de keuken of van een kamertje 
gebruiken voor een klein stukje werk, maar ik schetste net 
een heel mooi beeld van een bijna professionele labruimte, 
maar er zijn toch ook heel veel boeren die hun uitstoot, de 
mineralenhuishouding moeten berekenen?  Veel boeren 
hebben daar of geen verstand van of geen zin in en zouden 
dat graag uitbesteden. Die sommetjes kan ik ook maken en 
rapportjes produceren.' 
'Kun je begrijpen dat ik geen idee heb wat je allemaal doet 
en kan bij Orpharmion? Zit al die kennis in je baan?' 
'De basis werd gelegd op de laboratoriumschool en bij 
Orpharmion heb ik me gespecialiseerd, maar ik heb de 
vakliteratuur altijd goed bijgehouden waardoor ik breed 
inzetbaar ben, ook buiten Orpharmion.' 
'Nou, dat klinkt veelbelovend.' 
 
De telefoon van Jasper gaat over en op het display ziet hij 
dat het Els is, z'n jongere zus. 
 
'Hallo Jasper, ja ik dacht dat ik maar even moest bellen, 
want thuis lopen we elkaar steeds mis. Ik heb je al in geen 
maanden gezien en ik wil niet dat je het van een ander 
hoort.' 
'Hallo Zus, leuk dat je belt, maar je spreekt in raadsels. Wat 
is er aan de hand?' 
'Ik heb een vriend.' 
'Die had je toch al?' 
'Ja, dat was Evert en ik heb jullie verteld dat hij wel heel lief 
was, maar ook heel stil. Na een maandje heb ik het 
uitgemaakt. Hij begreep het wel, zei hij en we zien elkaar  
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soms, maar nadat ik een maand weer single was, kwam ik 
Dennis tegen. Het lijkt wel een beetje op jullie ontmoeting, 
want jullie stonden op de trein te wachten en wij op de bus. 
We kwamen naast elkaar te zitten en omdat de bus zo heen 
en weer schudde, kwamen we steeds met de ellebogen 
tegen elkaar aan. De excuses waren aanleiding om een 
gesprek te beginnen en er ontstond een soort wederzijdse 
klik waardoor  we elkaar beter wilden leren kennen en niet 
lang daarna werden we tot over onze oren verliefd. Dennis 
heeft een huisje aan de Westkant van Veghel en afgelopen 
weekend ben ik bij hem gebleven en misschien gaan we 
over een maandje samenwonen, tenminste als het blijft 
zoals het nu is.' 
'Wat fijn voor je. En je hebt gelijk dat we elkaar zo weinig 
zien. Zullen we eens met z'n vieren ergens gaan eten? Dan 
kunnen we meteen kennismaken en bijkletsen.' 
'Dat lijkt me leuk, zal ik dat met Engelina bespreken waar, 
wanneer en hoe?' 
'Helemaal goed, zal ze leuk vinden.' 
'Goed, dan spreken we daar verder. Daag.' 
 
'Heb je een beetje meegekregen waar het over ging?' 
'Niet helemaal, maar ik moet, denk ik, iets regelen met Els.' 
 
Jasper vertelt hoe het gesprek gegaan is en Engelina vind 
het een fijn idee om wat met Els te organiseren. 
 
Een paar dagen later komt er een email van de gemeente 
Hilversum waarin staat dat beide gemeenten, Hilversum en 
Naarden tot de conclusie zijn gekomen, dat ze enige 
verplichtingen hebben ten aanzien van de dames die 
slachtoffer geworden zijn van nalatigheid en miscommu- 
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nicatie binnen de gemeentelijke organisatie, waardoor hun 
burgerlijke status onduidelijk is geworden.  
 
Wij kunnen hen helaas niet schadeloos stellen, omdat de 
schade die is aangericht van psychische aard is, maar we 
willen wel de verplichting op ons nemen om hen beiden een 
maandelijkse uitkering te doen toekomen die overeenkomt 
met de uitkering uit de Weduwen- en wezenwet met dien 
verstande dat het om een vast bedrag zal gaan, zonder 
indexatie. 
 
Jasper en Engelina staan paf. In de brief staan zelfs de 
telefoonnummers van de burgemeesters vermeld en Jasper 
gaat meteen bellen. Hij krijgt de burgemeester van 
Hilversum aan de lijn en hij bedankt hem hartelijk voor de 
snelle afwikkeling, waarop de man zegt, dat de dames het 
aan hen (Jasper en Engelina) te danken hebben, omdat ze 
door hun uitvoerig en uitstekend gedocumenteerde rapport 
alle betrokkenen gemakkelijk hebben kunnen overtuigen. 
Jasper bedankt nogmaals met de vraag om ook de dank 
over te brengen aan z'n collega in Naarden. Dat zal hij doen; 
met plezier. 
Jasper heeft de telefoon nog niet uitgedrukt of er wordt op 
de mobiel van Engelina gebeld. Het is Hannie. Engelina zet 
de luidspreker aan en zegt dat Jasper even meeluistert. 
 
Hannie begint: 'Hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen 
weten we niet, maar we krijgen elk van ons eigen gemeente 
een uitkering. De hoogte weten we nog niet precies, want 
dat wordt met de fiscus verrekend, maar de ambtenaar 
vertelde dat het zal neerkomen op zeshonderd euro netto.' 
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'Wat een geweldig nieuws!  Wij hebben ook een email van 
de gemeenten gekregen met de mededeling dat jullie een 
uitkering krijgen.' 
'Hoe hebben jullie ze zover gekregen?' 
'Een beetje speurwerk, een duwtje hier en daar en een paar 
gesprekjes, waardoor we de zere plek te pakken hadden en 
die hebben we aan beide burgemeesters voorgelegd; 
vandaar.' 
'Zowel Klazien als ik zijn er heel blij mee, maar er is nog 
wat.' 
'Zoals?' 
'Het Openbaar Ministerie heeft de administratie met alles 
erop en eraan vrijgegeven en ook het beslag op de 
bankrekeningen van Hans de Boer opgeheven en het blijkt 
dat er minstens twintigduizend euro is te verdelen. Maar ...  
Klazien en ik zijn geen erfgenamen, maar onze kinderen wel 
en nu is het zo geregeld dat er spaarrekeningen zijn 
geopend voor de kinderen. De dochtertjes van Klazien 
krijgen elk vijfduizend euro en mijn zoontje tienduizend. Hoe 
dat precies gegaan is weet ik niet, want daar heeft Klazien 
toch meer verstand van dan ik en zij heeft het daar zo 
geregeld en dan blijft er nog een paar duizend over die wij 
onder elkaar mogen verdelen. Dat schijnt de fiscale 
medewerker van de bank gezegd te hebben. De rekeningen 
voor de kinderen zijn veiliggesteld en Klazien en ik moeten 
nog even wachten, maar we kunnen ons geluk niet op en 
daarom willen we jullie bedanken door met ons te eten in 
een wat luxer restaurant aan de Utrechtseweg in 
Amersfoort, de Spitsheuvel. Kunnen jullie volgende week 
vrijdagavond?' 
'Poeh, hee! Wat een verhaal en wat fijn voor je kinderen en 
Jasper kijkt in z'n agenda. Ja hij knikt; hoe laat?' 
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'Zeven uur?' 
'We zullen er zijn. Heerlijk allemaal en fijn dat die 
gemeenten ook zo sportief hebben meegewerkt.' 
'Ja, maar zonder jullie was het niet gelukt.' 
'We hebben gewoon geluk gehad.' 
'Wij allemaal dan.' 
'Ja, doe de groeten aan Klazien en dan tot volgende week.' 
'Doe ik.' 
 
'Nou Jasper, als je dit allemaal meemaakt moeten we de 
hele wereld aankunnen of zie ik iets over het hoofd?' 
'Ja, maar je zei tegen Hannie dat we gewoon geluk gehad 
hebben, maar ik denk dat we heel veel geluk hebben gehad, 
want alles leek op z'n plaats te vallen. We kregen veel 
informatie via Stien Ruijsdaal en Karsthof. Die maakten het 
verhaal alleen maar sterker en daarbij komt dat gemeenten 
niet op al die negatieve publiciteit zitten te wachten. Dat 
geeft alleen maar onrust in het gemeentehuis en bij de 
bewoners. En wat de bank betreft zal er wel een fiscalist bij 
betrokken moeten worden om alles netjes te regelen, want 
je zou niet willen dat er over een tijdje een naheffing komt 
waardoor die kinderen een deel van hun vermogen weer 
moeten afstaan.' 
'Ja, daar heb jij dan weer verstand van, maar ik hoorde 
Hannie toch zeggen dat er een fiscaal medewerker op de 
zaak zat?' 
'Ja, maar dat zegt mij niet zoveel. Er moet directe 
communicatie zijn met de belastingdienst, maar banken 
willen ook geen risico lopen.' 
'Goed, dus volgende week vrijdag naar Amersfoort en de 
zaterdag daarna eten in Veghel?' 
'Veghel?' 
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'Ja, dat heb ik met Els afgesproken, min of meer, maar door 
dit verhaal met Hannie en Klazien was het me weer even 
ontschoten om het met jou te bespreken.' 
'Het lijkt me wel leuk om te zien met wie Els in het bootje 
stapt, want als ze daar al weekenden blijft slapen is het dik 
aan, denk ik', zegt Jasper. 
'Dus ik kan appen dat het goed is?' 
'Ja.' 
'Geregeld.' 
 
Zowel Jasper als Engelina gaan weer een paar dagen 
fluitend door het leven, want hun hoofden worden gevoed 
door de dagelijkse werkzaamheden en wanneer het even 
kan denken ze onafhankelijk van elkaar aan wonen, 
kinderen al dan niet in combinatie met werk. Shikara oogt 
ook gelukkiger dan ooit tevoren en door de gesprekken met 
Gerard uit vleugel D kan hij goed uit de voeten met zijn 
onderzoek naar de vertraging van de celdeling. Jasper doet 
gewoon z'n werk en levert slag met de belastingdienst over 
onterechte aanslagen bij ondernemers die vergeten zijn om 
kleine, maar belangrijke details door te geven. Pure 
onwetendheid, en het is voor Jasper weer een uitdaging om 
het allemaal recht te breien. Engelina vraagt er soms naar, 
maar Jasper wil er over het algemeen niet veel over kwijt, 
omdat het vaak nogal saai en ingewikkeld is, waarop 
Engelina dan plaagt dat ze het woord ingewikkeld wel 
begrijpt. Jasper maakt zich er dan meestal van af door te 
zeggen dat hij het veel leuker vindt wanneer Engelina iets 
over haar werk kan vertellen. 
 
De dagen vliegen om en zo gaan ze op weg naar 
Amersfoort en dankzij de TomTom is het restaurant snel 
gevonden. Wanneer ze uitstappen horen ze getoeter en 



    Kantoor of boerderij              127        AM 2016 / 2018                              

zien van de andere kant de dames Hannie en Klazien 
aankomen. Ze vallen elkaar in de armen en zitten na enige 
minuten aan een tafel met uitzicht op de weg. Ze eten, 
drinken, praten en lachen. Het kan niet op en wanneer ze 
het toetje op hebben pakt Klazien haar tas  en voor Jasper 
en Engelina er erg in hebben schuift ze een envelop over de 
tafel richting Engelina. 
 
'Wat is dat?' 
'Maak maar open. Het is voor jullie.' 
Voorzichtig maakt Engelina de envelop open en ziet een 
tiental briefjes van vijftig euro haar kant op wijzen. 
 
'Waar is dat voor?' 
'Omdat jullie ons zo fantastisch geholpen hebben in een tijd 
die voor ons heel zwaar was, maar waar we door jullie toch 
nog een lichtje aan het eind van de tunnel zagen. Naast alle 
administratie die is vrijgegeven is de auto ook verkocht en 
men vond dat ons de opbrengst toekwam en toen hebben 
Hannie en ik besloten om jullie ook wat te geven. Het is niet 
veel in verhouding tot wat jullie hebben bereikt voor ons, 
maar zie het als een onkostenvergoeding, want jullie 
hebben vast kosten gemaakt.'  
'Wat geweldig', zegt Jasper, 'We hebben het graag voor 
jullie gedaan maar we zijn blij dat jullie er op deze manier 
toch nog een beetje uitspringen. Die kras over je bestaan 
zal wel altijd voelbaar blijven, maar je kunt nu een frisse 
start maken en wie weet kun je een nieuw bestaan 
opbouwen.' 
'Leuk dat je dat zegt', antwoord Hannie, 'want door alle 
publiciteit zijn er brieven binnengekomen bij de TROS van 
mannen die ons wel zien zitten en we hebben elk nu een 
vriend, geen relatie, maar iemand die we zo nu en dan  
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ontmoeten, terwijl we beiden hadden gezworen om nooit 
meer iets met een man te beginnen, maar we moeten ook 
aan onze kinderen denken en voor zover we nu kunnen 
beoordelen zijn dit gewoon mannen die het beste met ons 
voor hebben. We hebben Antoinette van de TROS gevraagd 
om het proces te begeleiden en dat wil ze graag doen. Zij is 
nu als het ware de Yvon Jaspers van de TROS.' 
'Dat klinkt goed, eigenlijk geweldig.' zegt Engelina, 'maar 
ben je niet bang dat je achterdochtig bent of wordt?' 
'Ja, dat gevaar zit er in en houd je nog wel een tijdje. Dat 
moet slijten en we wilden dit niet eerder en zeker niet over 
de telefoon vertellen, dus hoor je het nu. We doen heel 
rustig aan en de mannen respecteren dat.' 
 
Ze drinken nog een kopje koffie en stappen op en bij het 
afscheid zegt Jasper: 'We zijn heel blij met de envelop en 
waren daar niet op uit en het was ook helemaal niet nodig 
geweest. Wij hebben er heel veel van geleerd en we 
wensen jullie alle goeds toe in je nieuwe leven en houd ons 
een beetje op de hoogte over de ontwikkelingen; dat zou fijn 
zijn.' 
 
Engelina knikt instemmend en zo verlaten ze elkaar en nog 
voor ze Amersfoort verlaten zegt Engelina dat ze even aan 
de kant wil staan zodra dat kan. Jasper kijkt verbaasd op en 
ziet een soort vluchtstrookje met zo'n klein bordje met de 
aanduiding van een gestrande auto. Hij stopt en zegt: 'Hier 
dan maar?' 
'Ja, dat is goed.' Ze draait de contactsleutel terug, trekt de 
handrem aan en voor Jasper in de gaten heeft wat er 
gebeurt, trekt ze zijn hoofd naar zich toe en begint hem te 
zoenen. Dat duurt niet zo lang want ze zet het op een 
huilen. Dat heeft Jasper nog niet meegemaakt. Engelina is 
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helemaal overstuur lijkt het en als ze weer wat bedaard is, 
snikt ze: 'Sorry, maar het werd me allemaal even teveel. 
Toen we wegreden besefte ik plotseling dat we een episode 
hebben afgesloten en ik ben zo ontzettend blij voor die 
meiden dat ze nu weer een min of meer normaal leven 
kunnen leiden en dit is de ontlading. Ik wilde het uiten door 
je te zoenen omdat jij zo'n groot aandeel hebt gehad in deze 
kwestie, maar ik werd helemaal overvallen door emotie. Blij 
dat het eruit is.' 
'Ja, lieverd, maar we hebben toch heel veel geluk gehad en 
we hebben samen heel veel meegemaakt op dit punt. Dat 
heeft ons dichterbij elkaar gebracht. Wil je er nu nog iets 
over kwijt of kunnen we weer verder?' 
'Ja, start maar, want ik ben opgelucht.' 
 
   
 
    - - -  +  +  +  - - - 
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Diner met Els en Dennis 
 
 
De zaterdag wordt grotendeels besteed aan poetsen, 
boodschappen en wassen en dan is het al weer tijd om  het 
restaurant op te zoeken dat Engelina en Els hebben 
uitgezocht. 
Op het moment dat ze de auto parkeren ziet Jasper nog net 
een glimp van Els en zegt dat ze meteen naar binnen 
kunnen. Binnengekomen maken ze kennis met Dennis en 
zetten ze zich aan een tafel achter in de zaak. Het duurt niet 
lang of er ontspint zich een gezellig samenzijn en wordt er 
de nodige informatie gewisseld over werk, wonen. 
Els is al een tijdje onderwijzeres in groep drie van een 
basisschool in Veghel en Dennis heeft een baan in de 
asbest verwijdering. Hij inventariseert door het hele land en 
stuurt schoonmaakteams aan. Hij verdient goed, maar er zit 
ook altijd het risico aan dat er stukjes worden overgeslagen 
of niet worden gevonden. Over het algemeen gaat het goed, 
maar het zijn vaak de oude winkelpanden met veel 
verbouwingen waar in onzichtbare plekken, zoals 
schachten, nogal eens asbest wordt gevonden. Dennis heeft 
een opleiding in bouwkunde en omdat hij tijdens 
verbouwingen steeds tegen het asbestbesluit opliep heeft hij 
gedacht beter af te zijn als hij  zich daarin ging 
specialiseren. Na de nodige cursussen en vooral het 
verzamelen van kennis over regelgeving kon hij beginnen. 
Meteen na een inventarisatie onderhandelt hij met 
gemeenten, eigenaren en aannemers over de prijs. Zijn 
meer-waarde is het feit dat hij het zo kan plannen dat de 
bouwprojecten nooit lang stil hoeven te liggen. Betrokkenen 
hebben daar graag geld voor over, omdat stilstand altijd 
duurder is.  
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Engelina vraagt zich af: 'Als je zo'n bedrijf hebt, dan rijd je 
veel auto, neem ik aan.' 
'Ja,' 
'Maar jullie troffen elkaar in de bus, of heb ik het verkeerd 
begrepen?' 
Dennis kijkt Jasper aan en zegt: 'Zo, die is even scherp. Ja, 
ik rijd elke dag in de auto, maar mijn versnellingsbak had 
kuren en toen ik de auto naar de garage had gebracht, had 
ik geen vervoer, want degene die me meestal helpt was op 
vakantie. Vandaar dat ik m'n mopje in de bus heb ontmoet.' 
'Waar het openbaar vervoer al niet goed voor is', zegt 
Engelina. 
De gesprekken blijven levendig en Els en Dennis willen alles 
weten over hun  belevenissen met Hannie en Klazien, maar 
Engelina wil niet ingaan op details en vertelt in grote lijnen 
hoe het is gegaan. Ook achteraf is het pijnlijk genoeg. Ze 
praten nog over de mogelijkheden van boeren en stallen en 
Els weet ook dat Gerrit een echte boer is en dat Jasper het 
vast wel zou kunnen, maar of hij het veertig jaar zou kunnen 
volhouden is wel de vraag. Els en Dennis vragen Engelina 
het hemd van het lijf over haar werk en vooral het gebruik 
van de pil. En net als bij Jasper moet Engelina uitleggen dat 
het werk dat zij deed bij de controle en analyse niets te 
maken heeft met seks, maar alleen bewaking van de 
kwaliteit is. Als je de pil wilt gebruiken kun je beter naar je 
huisarts gaan. Die kent je als het goed is en kan je goed 
adviseren. 'Ga jij, Dennis, nu steeds naar de drogist?' 
Dennis begint te kleuren en Els wordt vuurrood en zegt: 
'voorlopig doen we coïtus interruptus.' 
'Weet je dat daar nogal wat gevaren aan vastzitten? Nu je 
nog jong bent zal dat misschien nog kunnen, maar wanneer 
daarbinnen een klepje een beetje lekt, kun je zomaar 
zwanger raken, terwijl je het niet wilt en dan krijg je van die  
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vervelende discussies en verwijten. Ik zou dat risico niet 
willen lopen en toch wat gebruiken, maar vooropgesteld, dat 
ik hooguit adviseer, want jullie bepalen zelf wat en hoe je 
het doet.' 
'Hoe weet je dat allemaal', vraagt Els. 
'Ik heb me al heel snel toen ik deze richting uitging 
(Orpharmion) wat verdiept in de anatomie en als je dan ziet 
hoe dat bij de man allemaal dicht bij elkaar zit krab je wel 
even achter je oren.' 
Zo keuvelen ze voort  en gaan na een genoeglijk samenzijn 
met over en weer het delen van informatie, gaan ze uiteen. 
 
Zondagmiddag stelt Jasper voor om naar Volkel te gaan. 
 
'Ja, prima, maar hoe komt dat zo ineens?' 
'Ik zou het oordeel van mijn vader wel eens willen horen 
over onze ideeën over de boerderij.' 
'Of stalling, met of zonder huislaboratorium.' 
'Ja, dat ook.'  
'Moet je dan niet even bellen?' 
'Ja, goed idee.' 
Enige minuten later: 'Het is goed en mijn moeder ziet er 
naar uit om jou te zien, zei ze.' 
'Hoe kan dat nou? We hebben elkaar nog niet zo lang 
geleden gezien en gesproken.' 
'Ja, maar toen waren we niet met ons vieren, want ze zei 
nog: fijn, dan zijn we even onder ons.' 
'Wat zou ze daar mee bedoelen?' 
'Geen idee, want vrouwen begrijpen is niet mijn sterkste 
punt en mijn moeder behoort ook tot die categorie.' 
'Ja, ja. Goed, hoe laat? 
'Over een uurtje.' 
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Nadat ze een eerste kopje thee hebben gedronken zegt ma 
Hoek: 'Ga je even met me mee Engelina?' 
Jasper vraagt: 'Wat gaan jullie doen?' 
'Ga jij maar even met je vader praten, want dat heb je ook al 
maanden niet gedaan volgens mij.' 
'Je hoort het Jasper, je zit met mij opgescheept en ze wil dat 
wij met elkaar gaan praten.' 
'Dat komt wel goed uit, want ik heb nog wel een paar 
vragen. Jij bent toch geabonneerd op 'De Boerderij'?' 
'Ja, die ligt daar in de lectuurbak.' 
'Maar lees je die ook?' 
'In principe wel, maar ik mis wel eens een nummer.' 
'Daar was ik al bang voor, want ik heb een nummer 
gevonden op Internet met een verhaal. En ik weet zeker dat 
wanneer jij het gelezen had je er met ons over gesproken 
had.' 
'Oh, waar ging dat dan over?' 
 
Jasper vertelt in z'n eigen woorden hoe een goedwillende 
boer werd weggepest. 
 
'Ongelofelijk', zegt pa Hoek. 'Ik ben blij dat ik niet meer hoef 
te beginnen.' 
'Ja, daar zou ik het met je over willen hebben, want het is 
toch wel behoorlijk serieus met Engelina en is zij de vrouw 
van mijn leven en daarom hebben we samen al heel wat 
gestudeerd op de mogelijkheden om boer te worden en dan 
is meteen mijn vraag aan jou: Wat zou je doen als je in mijn 
situatie zou zitten?' 
'Ja, eh, je hebt een goede baan met een goed salaris, 
weinig kopzorgen over de melkprijzen, de zorg over de 
gezondheid van je vee enzovoort. Dus als je het me zo 
vraagt zou ik zeggen blijf gewoon op kantoor en als je nog  
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iets met dieren wilt, zou ik een huis kopen met de 
mogelijkheid voor een paar beesten, koeien, paarden of 
kippen.' 
'OK, maar je bent toch helemaal idolaat geweest van het 
boerenvak, je vrijheid?' 
'Ja, toen je moeder en ik begonnen kregen we de boerderij 
als het ware in de schoot geworpen door onze ouders en 
was het vanzelfsprekend dat we boer en boerin zouden 
worden. En nogmaals: wij hebben heel veel geluk gehad, 
want door de ligging hoefden wij geen wegen te versterken 
voor de tankwagens voor het afvoeren van de melk. Boeren 
die de bussen aan de weg zetten werden enorm op kosten 
gejaagd door de modernisering die moest worden doorge-
voerd als je denkt aan het melkleidingsysteem, de koeltanks 
enzovoort. Dat heeft heel wat boeren de kop gekost en als 
ik nu zou moeten beginnen met wat ik nu weet, liet ik het 
wel uit m'n hoofd.' 
'En Gerrit dan?' 
'Gerrit is boer in hart en nieren, altijd geweest. Bij jou is dat 
anders en dat weet je zelf ook wel. En Gerrit stapte op een 
rijdende trein en heeft een behoorlijke zekerheid door het 
kapitaal dat in het bedrijf zit.' 
'Engelina en ik waren ook wel tot de conclusie gekomen dat 
ik toch niet de boer ben die ik zou moeten zijn om het nog 
laat ik zeggen een jaar of dertig, veertig vol te houden en 
daarom hebben we gekeken naar andere mogelijkheden, 
zoals een caravanstalling.' 
Pa Hoek glimlacht: 'Weet je hoeveel stallingen er hier in 
Brabant zijn? En goed georganiseerd!' 
'Daar hebben we nog niet echt naar gekeken, maar ik werd 
min of meer getriggerd door dat verhaal dat een jong stel de 
varkensstal ombouwde tot stalling en zo ging het balletje 
rollen.' 
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'Begrijpelijk, maar je moet echt heel groot zijn wil je er van 
kunnen leven, want in het beste geval leveren, laat ik 
zeggen veertig caravans van een meter of vijf zes zo'n 
dertien duizend euro per jaar op; dus wil je er een goede 
boterham aan overhouden dan moet je denken aan 
honderden campers of caravans. Dat kun je dan weer niet 
alleen behappen en dus moet je personeel in dienst nemen 
met alle kosten van dien.' 
'Tot nu toe had ik alleen nog maar met Engelina over dit 
onderwerp gesproken en ik ben blij dat ik nu je mening heb 
gehoord en dat was ook een beetje de reden van ons 
bezoek vanmiddag. Dat Ma Engelina nu inpalmt had ik niet 
voorzien, maar dat is ook prima.' 
  
Hij heeft het nog niet gezegd of de dames komen binnen 
met de theepot. 
 
'Zo, we zijn er weer en we hebben fijn met elkaar gesproken 
en ik hoop jullie ook', zegt ma Hoek. 
'Zeker', zegt pa Hoek. 
'Heb je Jasper van onze plannen verteld?' 
'Nog niet. Dat laat ik liever aan jou over.' 
'Plannen?' 
'OK. Ja, we worden er niet jonger op en nu het nog kan 
willen we naar een ander huis, een bungalow of apparte-
ment waar we kunnen blijven ook als het niet meer zo goed 
gaat.' 
'Maar Pa, je bent net vijfenzestig en Ma is acht en vijftig?' 
'Zeven en vijftig.' 
Pa Hoek neemt het gesprek over en zegt: 'Jasper en ik 
hebben uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om nu 
nog opnieuw te gaan boeren en ik heb met opzet niets over 
onze plannen verteld, want er is nog helemaal niets  
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concreet. We hebben er alleen met Gerrit over gesproken. 
Die is eerst wel geschrokken, want hij heeft nu z'n natje en 
droogje en zal dan voor zichzelf moeten zorgen en 
vrouwvlees zit er ook nog niet aan, maar gisteren wilde hij er 
ineens met ons over praten en zei dat hij de boerderij niet 
alleen wilde voortzetten. Als er op korte termijn nog een 
vrouw op zijn pad komt, kan dat veranderen, maar hij is 
allround boer en kan zich ook gemakkelijk verhuren.' 
'En het bedrijf dan?' vraagt Jasper. 
'In Best zit een boer met twee zonen die beiden boer zijn en 
hij heeft interesse in ons bedrijf. Die zonen hebben elk een 
gezin, maar willen niet met z'n allen op één bedrijf.' 
'En kunnen ze de prijs van het bedrijf ophoesten, denk je?' 
'Voor een groot deel wel, want die man zit behoorlijk in de 
slappe was en hij zou nog wat moeten bijlenen misschien.' 
'Heb je dan al over de waarde van het bedrijf gesproken?' 
'Ik heb alleen gezegd, dat dit een kwestie van lange adem 
is, dat ik het met de kinderen moet bespreken, dat Gerrit het 
er mee eens moet zijn, dat wij een onderkomen moeten 
hebben enzovoort, maar die koper heeft geen haast.' 
'Nou', zegt Jasper, 'Dat moet je zo snel als het een beetje 
duidelijk wordt notarieel vastleggen voor hij zich terugtrekt. 
En Ma, weet je al waar je wilt wonen? In welke plaats?' 
'Dat maakt me niet zoveel uit maar als het zou lukken dat 
die boer dat kapitaal kan opbrengen zouden we een stuk 
land kunnen kopen waar we een bungalow voor ons 
opzetten en een eengezinswoning voor Gerrit en ook 
eventueel voor jullie en misschien ook nog voor Els als ze 
dat wil, maar die hebben we nog niet gesproken en als die 
boer in Best echt serieus is en hij zet er vaart achter dan 
willen we eerst wat huren, zodat we de zaak zo snel 
mogelijk kunnen opleveren.' 
'Aan wat voor termijn denken jullie dan?' 
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'Een maand of drie.' 
'Dat is snel.' 
'Ja, maar we hebben nu een kans en dan moeten we 
toehappen.' 
Jasper buigt zich naar Engelina: 'Wat ben jij stil.' 
'Je moeder had me al een beetje voorbereid.' 
'Nou Ma, je had het over plannen, maar dit zijn 
megaplannen! Maar als je nu eerst eens een huis huurt hier 
in Volkel en de zaak afwikkelt dan kan Gerrit misschien nog 
met die zonen of zoon meewerken en kunnen jullie, kunnen 
we met z'n allen kijken hoe we daarna willen wonen.' 
'Ja dat zei Pa ook al tegen mij. Ik moet nog wel even aan 
dat idee wennen van een kolossale boerderij met dito erf en 
dan naar een huurhuis, maar daar komen we wel overheen.' 
'En moet je Els niet inlichten?' 
'Els loopt met vlinders in d'r buik en gaat misschien 
binnenkort samenwonen met die Dennis. Dus dat is nog 
onzeker allemaal', zegt pa Hoek. 
'Ja, die vlinders zijn ons ook wel opgevallen', zegt Engelina, 
'want we zijn gisteravond met hen uit eten geweest en we 
hebben het goed gemerkt. Het is dik aan met die twee.' 
Ma Hoek zegt: 'Fijn om te horen, want dat met die Evert was 
niks en het werd niks. Aardige jongen hoor, dat wel, maar 
geen man voor Els.' 
 
Zo bomen ze nog een tijdje voort over de voors en tegens 
van bij elkaar wonen, over de toekomst van Gerrit 
enzovoort. 
 
Thuisgekomen wordt Engelina gebeld door Els. 
 
'Hoi Engelina, je weet toch dat ik een tijdje ben omgegaan 
met Evert, die niet veel zei?' 
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'Ja, ik weet nog precies wat je er toen over vertelde.' 
'Vanmiddag kreeg ik een SMSje van hem met de 
mededeling dat hij uit de kast is gekomen en dat hij nu een 
vriend heeft.' 
'Zo, wat zul je geschrokken zijn.' 
'Ja, en nee, want hij was wel heel lief tegen me, maar verder 
was hij toch wat afstandelijk, heel anders dan Dennis. Maar 
ik zie het zo dat ik weer een ervaring rijker ben en ik ben nu 
heel gelukkig met Dennis.' 
'Maar is het niet een beetje raar dat hij niet belde, maar je 
het op zo'n afstandelijke manier liet weten?' 
'Praten is niet z'n sterkste eigenschap en ik ben allang blij 
dat hij de moeite heeft genomen. Hebben jullie nog iets 
leuks gedaan?' 
'Ja, we waren vanmiddag bij je ouders op de thee. Heel 
gezellig.' 
'Goed, wij hebben gewandeld en gaan nu samen koken. 
Doe je de groeten aan Jasper? 
'Doe ik, Doei!' 
 
'Wat ik nog vragen wilde', zegt Jasper, 'wat moest mijn 
moeder met jou vanmiddag?' 
'Oh, ben je nieuwsgierig? Je moeder heeft me zoals je dat 
kunt noemen even terzijde genomen om een paar intieme 
zaken te bespreken. Dingen die je als moeder met je 
dochter bespreekt en die ook tussen hen blijven en ze vroeg 
me ook hoe ik de toekomst zag. Of ik het met jou zag zitten 
om een toekomst op te bouwen. Toen ik vertelde dat we al 
een hele studie achter de rug hebben over jouw toekomst 
en dat je geen boer zult worden fleurde ze helemaal op.' 
'En die dingen waar ik niets van mag weten gingen zeker 
over kinderen en hoe ik was als kind.' 
'Ook!' 
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'Wat zei ze daar over?' 
'Ja, dat zijn die dingen die in de schoot van de conversatie 
verborgen blijven en als je moeder dat met jou had willen 
delen zou ze dat wel in de kamer hebben gedaan.' 
'Dus ik mag het niet weten.' 
'Jawel, maar ik ben niet degene die het jou vertelt.' 
'Flauw.' 
'Nee, Jasper, zo gaat dat met vrouwen onderling en als ze 
naderhand alles gaan vertellen wat er in dat gesprek is 
gezegd, is het niet vertrouwelijk meer. Is dat nieuw voor je?' 
'Ja, ik heb wel vaak gezien dat ze dat met Els deed en dat 
vond ik prima, maar nu ze dat met jou doet voel ik me 
buitengesloten.' 
'Ten onrechte, want je moeder houdt enorm veel van je en 
als je het nog niet kunt, zul je moeten leren dat familieleden 
die je na staan toch ook hun privé gesprekjes hebben. Die 
heb jij toch ook met je vader?' 
'Nee, want alles wat wij besproken hebben ga ik je allemaal 
nog wel vertellen.' 
'En als hij nu eens iets over mij zou zeggen waar jij het mee 
eens bent en je weet dat ik daar verdrietig van zou worden, 
zou je dan ook alles vertellen?' 
'Daar heeft hij helemaal geen reden toe.' 
'Misschien niet op dit moment omdat hij me eigenlijk niet 
kent. Hij weet wie ik ben, maar hoe mijn karakter is weet hij 
niet en toen je moeder opperde om drie of vier huizen op 
een stukje land te zetten heb ik wel even gedacht dat dat 
toch niet zo verstandig is. Je hebt misschien wel gemerkt 
dat ik me ook niet in jullie discussie  heb gemengd toen jullie 
de voor- en nadelen van het bij elkaar wonen  uitgebreid 
gingen bespreken.' 
'Waarom niet?' 
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'Wanneer je als gezin met elkaar optrekt en je bent nog niet 
volwassen dan ben je blij dat je bij je ouders kunt wonen en 
als ik naar mezelf kijk dan heb ik het prima met mijn ouders 
getroffen, maar toen ik bijna een jaar geleden mijn flatje 
kreeg was ik toch blij dat ik nu vrij was. Thuis werd er geen 
enkele druk op me gelegd, maar ik voelde me toch 
afhankelijk. Door apart te wonen, te eten, de tijd in te delen 
krijg je meer dat gevoel van volwassenheid. 
'Vind je mij onvolwassen?' 
'Nee, malle, maar je hebt je hele leven onder moeders 
vleugels gewoond en nu onder de mijne en heel veel 
mannen gaan vanuit het ouderlijk huis naar de partner en 
het heeft alles te maken met hoe je in elkaar steekt. Ik ben 
blij dat ik een half jaartje op mezelf heb gewoond voor jij bij 
me introk.' 
'Wat een college. Dit had ik niet verwacht en je opent mijn 
ogen weer op een andere manier, maar het komt er op neer 
dat je niet op het erf van mijn ouders wilt wonen.' 
'Nee, ik ben dol op je familie, maar je weet zelf hoe je 
moeder ongemerkt een claim op je legt. Dat doet ze niet 
bewust, maar ik ken wel meer moeders die er alles aan 
doen om zoveel mogelijk tijd met hun kinderen en 
kleinkinderen door te brengen en ze vergeten dan vaak dat 
de kinderen een andere agenda, een ander ritme en andere 
prioriteiten hebben waardoor het ineens kan gaan schuren. 
Er ontstaan irritaties en uiteindelijk ruzie en dan moet er 
weer iemand bellen of e-mailen met Bert van Leeuwen om 
de zaak weer vlot te trekken.' 
'Wie is Bert van Leeuwen?' 
'Dat is de presentator van een televisieprogramma dat 
mensen met ruzie weer bij elkaar brengt. Het familiediner.' 
'Nooit van gehoord.' 
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We zijn weer een paar weken verder en op dinsdag is 
Hannie aan de telefoon. Ze klinkt nogal opgewonden, 
waarop Engelina haar toch maar even op de luidspreker zet 
en vraagt wat er aan de hand is. 
 
'Je wil het niet geloven. Wij dachten dat we een nare 
periode hadden afgesloten, maar vanmorgen stond er een 
deurwaarder op de stoep. Ik zou net naar m'n werk en hij 
kwam alleen maar een brief overhandigen zei hij. Namens 
de schuldeisers. 
'Schuldeisers?' 
'Ja, die Hans de Boer sloot toch allemaal schimmige niet 
bestaande verzekeringen af en nu willen de gedupeerden 
geld zien.' 
Jasper zegt meteen: 'Dat kan helemaal niet, want jij bent 
officieel geen rechtspersoon in deze zaak.' 
'Nee, ik niet, maar ze zijn er achter gekomen dat ik een 
zoontje heb, een wettige erfgenaam.' 
'Nou breekt mijn klomp, bij de bank was toch een fiscalist 
die alles heeft geregeld?' 
'Ja, hoe dat precies zit weet ik ook niet, maar die 
deurwaarder had het over miscommunicatie tussen de 
politie in Engeland en het Openbaar Ministerie hier en hij 
zei, dat deze brief een eerste aanzet is en min of meer een 
waarschuwing, want de gedupeerden eisten dat de 
deurwaarder beslag zou leggen op mijn bezittingen en ik 
heb alleen de inboedel en het geld van mijn zoontje is 
vastgezet door de bank. Daar kan ik niet bijkomen en is ook 
lang niet toereikend om iedereen tevreden te stellen.' 
'Je hebt toch nog contact met Antoinette? Misschien kan die 
medewerker daar eens induiken en ik begrijp ook niet dat 
zo'n deurwaarder zich voor dit karretje laat spannen', zegt 
Jasper. 
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'Is die man ook bij Klazien geweest?' 
'Ja, na mij zou hij naar haar toegaan, maar toen ik zei dat ze 
aan het werk was, heeft hij haar daar opgezocht.' 
'Had je aan hem verteld waar ze werkte?' 
'Nee, dat had hij allemaal op papier. Die lui weten alles.' 
'Het blijft een vreemde zaak. Weet je wel zeker dat het een 
deurwaarder was?' 
'Hij heeft zich wel gelegitimeerd, maar ik kon dat niet zo vlug 
lezen en nam aan dat het klopte.' 
Jasper zegt: 'Het blijft vreemd allemaal, want meteen na de 
uitzending van 'Opgelicht' waar jullie in beeld kwamen 
hadden die andere gedupeerden aan de bel kunnen trekken 
en in het vervolg is daar niets van gebleken. Het Openbaar 
Ministerie heeft alles vrijgegeven en die weten ook wel dat 
er nog claims hadden kunnen komen, maar ze hebben Hans 
de Boer in feite failliet verklaard. En de bank had nooit het 
risico genomen om een rekening voor de kinderen te 
openen als ze nog in het achterhoofd hadden dat er 
naheffingen zouden kunnen komen. Wat je nu zou kunnen 
doen is de gemeente bellen; het liefst de burgemeester en 
kijken hoe hij erover denkt.' 
'Dat is een goed idee. Dat ga ik morgen doen en ik blij dat ik 
jullie nog even gesproken heb. Je hoort van het vervolg.' 
 
'Begrijp jij dat nou', vraagt Jasper, 'Als je denkt dat alles 
geregeld is komt er zomaar zo'n knakker uit de lucht vallen 
die de meiden op stang jaagt.' 
'Nee, niet te begrijpen, maar wat mij wel zorgen baart, is het 
feit dat die vent aan de deur alles wist.' 
'Of hij alles weet is maar de vraag. In de eerste uitzending 
over dit onderwerp is er nogal wat informatie over de tafel 
gegaan, inclusief de gefingeerde namen en die namen 
komen niet in elke straat voor. Het is dan niet zo meer 
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moeilijk om te achterhalen waar de dames wonen en 
werken. Ook een 'onschuldig' telefoontje naar het 
gemeentehuis kan heel wat info opleveren.' 
'Misschien heb je gelijk', zegt Engelina. 
 
 
 
   -  -  -    +  +  +   -  -  - 
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Een aantal weken later 
 
Shikara Iwasaki is klaar met zijn onderzoek en neemt 
afscheid van Nederland en Europa. Hij heeft een voorstel 
geschreven om een stofje te ontwikkelen dat inderdaad de 
celdeling kan afremmen; het kan niet oraal worden 
ingenomen, maar zal moeten worden opgelost en dan via 
een injectie ingebracht door een specialist die heel lokaal op 
millimeterschaal kan behandelen; dit om beschadiging aan 
omringend weefsel te voorkomen. Het zal helaas niet 
kunnen zonder een uitgebreid testprogramma, waaronder 
dierproeven. 
 
De research activiteiten zullen op niet al te lange termijn 
worden afgebouwd en voor veel medewerkers is al via een 
'outplacement bureau' gezocht naar passend werk. 
 
Gelukkig kan een aantal mensen worden ondergebracht bij 
Philips via een omscholingstraject. 
 
Engelina informeert naar de mogelijkheid om afgeschreven 
apparatuur over te nemen. Dat zou wel kunnen, maar ze 
moet eerst met een goed plan komen. Men wil voorkomen 
dat medewerkers een handeltje beginnen en zich op die 
manier verrijken. 
Dus gaat Engelina 's avonds aan de slag en inventariseert 
wat ze eventueel nodig zou hebben om een eigen 
laboratoriumruimte in te richten. Als ze alles nieuw zou 
moeten kopen zou ze ongeveer een ton moeten investeren 
aan apparatuur, meubilair, glaswerk, vloeistoffen, gassen, 
etcetera. Maar ze moet ook beschikken over een licentie, 
keurmerk, wil ze analyses kunnen en mogen uitvoeren voor 
bijvoorbeeld de UCI, (de wielrenners organisatie) om contra- 
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expertise te doen bij vermeende dopinggevallen. Zelfs al 
zou ze de inventaris inclusief apparatuur gratis krijgen dan 
moet ze nog heel wat kosten maken voor de bouw en het 
aanleggen van de infrastructuur, zoals de gassen en dus zal 
ze op zoek moeten naar klanten. 
 
De perikelen rond de zogenaamde deurwaarder zijn min of 
meer opgelost met dien verstande dat de 'gedupeerden' 
geen aanspraak kunnen maken op het geld dat op de 
rekeningen van de kinderen staat. Ook beslag op inboedel 
is van de baan. Hannie heeft dat verteld. Ze kon niet 
uitleggen hoe het allemaal kon, maar de burgemeester, die 
zich persoonlijk met de zaak had bemoeid, heeft hen 
toegezegd dat ze daar niet meer over lastig zouden worden 
gevallen. 
 
In Volkel wordt driftig ingepakt, want de boer uit Best wil het 
bedrijf overnemen, er is al een voorlopig koopcontract 
getekend en Gerrit kan er parttime werken. Ma Hoek is in 
haar element als ze de kasten uitruimt waar ze sinds haar 
huwelijksdag vanalles in heeft verzameld en bewaard. Pa 
Hoek zit er een beetje onwezenlijk bij te kijken, want hij 
beseft dat er een heel nieuwe fase in hun leven aanbreekt. 
Nog nooit eerder heeft hij anders gewoond dan op een 
boerderij. Vakanties waren er nooit en er was ook geen 
behoefte aan. Voorlopig is er een huurwoning beschikbaar 
over een paar weken en als het geld voor het bedrijf vrijkomt 
kunnen er concrete plannen worden gemaakt om te bouwen 
of te kopen. Els woont samen met Dennis en vindt het 
allemaal veel te vroeg om zich te settelen. 
 
Pa en Ma Hoek hebben besloten om een afspraak met de 
notaris te maken over de verdeling van het kapitaal dat nu  
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vrijkomt, zodat de kinderen hun plannen kunnen verwezen-
lijken. Zelf zullen ze wanneer ze de mogelijkheid hebben, 
een appartement betrekken, koop of huur. Financieel 
hoeven ze zich dan geen zorgen te maken.   
 
'Hoe is het? Wat kijk je sip', zegt Jasper, als hij de kamer 
binnenkomt.  
Engelina zit op het bankje met de laptop op schoot, maar ze 
zit meer te staren dan dat ze iets leest of schrijft. 
'Ja, ik heb even een off-day.' 
'Hoe komt dat?' 
'Aan de ene kant word ik door mijn bedrijf geholpen om voor 
een prikkie een eigen gedoetje op te zetten, maar ik heb me 
toch ook maar verdiept in de regelgeving en wil ik een 
normaal salaris verdienen met mijn 'thuiswerk' dan moet ik 
eerst naar de Kamer van Koophandel. Ik kan dan een bedrijf 
beginnen en er zijn zelfs mogelijkheden om heel goedkoop 
te starten.' 
'Oh? Wat is dan het probleem?' 
'Ik heb geen klanten en dan bedoel ik klanten die willen 
betalen voor een goed stuk werk, maar die willen alleen 
werk aan mij uitbesteden als ik gecertificeerd ben.' 
'Heb je al contact met klanten gehad dan?' 
'Nee, dat nog niet.' 
'Zullen we dan nog een mooie wandeling maken straks? 
Dan kun je je hoofd even leegmaken en misschien moet je 
morgen eens met je baas gaan praten. Misschien heeft hij 
een oplossing of kan hij je een suggestie aan de hand doen.' 
 
De avondwandeling doet inderdaad goed en de volgende 
morgen stapt Engelina naar haar baas Richard met haar 
verhaal. 
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'Oh, is dat het probleem? zegt hij. Wat zou je er van zeggen 
als je gewoon thuis voor Orpharmion zou kunnen werken? 
'Hoe bedoel je?' 
Toen jij een tijdje geleden onderzocht in hoeverre je 
apparatuur kon overnemen heb ik ook even nagedacht en 
met enkele mensen gesproken en wat blijkt? Er zijn zowel 
particulieren als bedrijven die analyses bij ons willen laten 
uitvoeren, maar we moeten hen steeds teleurstellen omdat 
het niet tot onze 'core business' hoort.  
Gisteravond had ik een dinertje met onze afdelingchef 
Eugene Binsbergen en toen ik een beetje over jouw plannen 
vertelde kwam hij zelfs met een voorstel.' 
'Een voorstel? Hij kent me niet eens!' 
'Daar zul je je nog over verbazen, want hij wist meteen toen 
ik je naam noemde wie je was, welke avonturen je in 
Schotland hebt beleefd en hoe je bent in je werk.' 
Zijn vrouw had hem er op geattendeerd dat er een mede-
werkster van Orpharmion betrokken was bij de opheldering 
van een ingewikkelde huwelijkskwestie.' 
'Een medewerkster van Orpharmion? Dat is nooit genoemd 
op TV.' 
'Nee, maar een journalist uit Den Bosch heeft jou gezien en 
herkend van de foto die getoond werd en zette na enig 
speurwerk bij zijn verslag dat je bij Orpharmion werkt.' 
'Ik heb dat nooit gelezen.' 
'Hoe dan ook, de vrouw van Eugene wel en daarna heeft hij 
jouw dossier gelicht en was daarom gisteren vol lof over jou. 
En nu komt het: Hij wil je niet kwijt. Hij stelde voor dat je hier 
gewoon blijft werken tot je je plannen kunt verwezenlijken 
met het oog op je toekomst van huis inrichten met labruimte 
en zodra dat klaar is, worden aanvragen voor analyses 
doorgestuurd naar jou. Orpharmion staat dan garant voor de 
certificering. Je arbeidscontract zal hier stoppen, maar je  
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wordt dan een soort van freelancer, die helemaal zelfstandig 
opereert, maar wel onder de vlag van Orpharmion. 
En ... we zouden graag van je diensten gebruik willen 
maken als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij ziekte of 
vakantie van medewerkers, maar wel op vrijwillige basis 
natuurlijk.' 
'Ik weet werkelijk niet wat ik moet zeggen, want je overvalt 
me. Ik had gedacht om even met je van gedachten te 
wisselen, maar als een duvel uit een doosje komt dit hele 
verhaal eruit. Hoe lang wist je dat al?' 
'Zoals ik zei: gisteravond kwam Eugene Binsbergen met dit 
voorstel, dat in detail nog moet worden uitgewerkt. Dat 
kunnen ze bij personeelszaken voor ons doen.' 
'Wat een verhaal en wat een mogelijkheden. Ik ben er 
beduusd van en ik moet het allemaal wel op me in laten 
werken. Gisteren zag ik er geen gat meer in, maar nu wordt 
het wel heel anders. Ik neem aan dat ik toch nog naar de 
Kamer van Koophandel moet om een bedrijfje te 
registreren.' 
'Ik ben blij dat je er mee komt, want Eugene stelde voor om 
je bedrijf Temanion te noemen. Dan kunnen we dat zien als 
een dochteronderneming met één aandeelhouder. 
Orpharmion is dan alleen maar het doorgeefluik en klanten 
zullen jou zelf benaderen. In die zin staat ons bedrijf er dan 
buiten. Wij hebben zoveel vertrouwen in je dat wij onze 
naam aan de relatie met Temanion willen verbinden.' 
'Oh, ik begin helemaal te blozen. Ik denk dat ik nu maar 
even aan m'n werk ga.' 
'Dat is goed Engelina; we spreken er nog wel over.' 
 
Die dag kan ze haar hoofd er maar moeilijk bij houden en bij 
thuiskomst wacht ze Jasper op die er al binnen een kwartier 
is. 
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'Was ik aan de beurt om te koken, want ik ruik nog niets.' 
zegt hij bij binnenkomst. 
'Nee hoor, we gaan uit eten op mijn kosten, want ik heb wat 
te vertellen. Fris je even op; ik heb dat al gedaan en dan 
gaan we.' 
'Oh ja nu zie ik inderdaad dat je dat leuke jurkje hebt 
aangetrokken en vanmorgen liep je in iets anders. Ik ben 
benieuwd wat je te vertellen hebt.' 
In het restaurant dat Engelina al vanaf haar werk heeft 
besproken nestelen ze zich in een mooi stil hoekje en vertelt 
Engelina haar verhaal. 
 
'Dat klinkt echt te mooi om waar te zijn. Ze hebben het wel 
heel goed met je voor daar. Waar zit het addertje?' 
'Voorlopig is het enige addertje dat ik wel zo nu en dan zou 
moeten opdraven als ze in het nauw komen door ziekte of 
vakanties, maar er werd bij verteld dat het vrijwillig is, maar 
je begrijpt ook wel dat ze met dit voorstel wel een claim bij 
me neerleggen. Daar zal ik mee moeten leren omgaan en 
wat niet kan, kan niet.' 
'Al met al betekent het wel dat we nu concreet een huis 
kunnen gaan zoeken. Vanavond meteen maar even op 
Funda.' 
'Natuurlijk kun je dat doen, maar ik zou liever eerst een lijstje 
maken met eisen en wensen, zodat we weten wat we willen. 
Waar, wanneer, hoe groot, hoe duur, enzovoort.' 
'Ja schat, daar heb je gelijk in. Ik liet me even gaan.' 
 
Jasper wil het toetje maar over laten gaan en snel naar huis, 
maar Engelina weet hem te overreden met het argument dat 
het haar avond is en dat hij blij mag zijn dat hij mee mocht. 
Daar kon onze accountant niet tegenop en hij zou het ook 
niet willen. Hij kent z'n plaats en onderwerpt zich graag aan  
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haar wensen, want eisen doet ze eigenlijk nooit iets. 
Verschillen van mening zijn er wel, maar die ontaarden nooit 
in stemverheffing en ze raken er steeds meer van overtuigd 
dat ze uitstekend bij elkaar passen. Ook de claim die 
moeder Hoek zo nu en dan op hen probeert te leggen heeft 
nog niet tot onaangename situaties geleid omdat Engelina 
het hart van Ma Hoek heeft gestolen en heel verstandig kan 
uitleggen waarom ze sommige dingen wel en andere niet wil 
en daar legt Ma Hoek zich dan weer bij neer. Kortom, het 
lijkt allemaal pais en vree. 
Na het eten wordt er nog wat gewandeld en zet ons stel zich 
achter de laptop voor het lijstje met de invulhokjes. 
Wanneer ze zich een beeld hebben gevormd kijken ze nog 
even op Funda om de gedachten te bepalen. Niet lang 
daarna trekt Engelina haar spannende en onweerstaanbare 
rode nachtgewaad aan dat nu als uitknop van de laptop 
werkt, want bij het zien van die verschijning zo in de 
halfverlichte kamer stopt Jasper meteen de zoektocht en ligt 
hij in no time in de twijfelaar. 
 
Er gaan weer een paar weken voorbij en ineens belt Gerrit 
naar Jasper of hij even bij hen langs kan komen. 
 
'Steek maar van wal broer, want zo vaak hebben we deze 
kans niet dat we elkaar zo ontmoeten.' 
'Ja,' zegt Gerrit, 'Dat hele gedoe van verhuizen van Pa en 
Ma heeft ook nogal wat invloed op mij. Ik werk nu voor die 
boer uit Best en leer de oudste zoon hoe wij altijd te werk 
gingen. Op die manier springt hij op een rijdende trein. Hij 
en z'n familie zijn druk bezig met sauzen, behangen, hier en 
daar wat timmeren, want ze willen er volgende week in. 
Pa en Ma vermaken zich in hun tijdelijke huurhuis, maar  
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ze zijn er nog niet gelukkig; hopelijk vinden ze snel iets 
geschikts.' 
'Ja, maar wat wil je nu zeggen?' 
'Sorry, ik weet eigenlijk niet hoe ik beginnen, maar het komt 
er op neer dat ik een pracht van een woonboerderij kan 
kopen, maar ik laat je eerst een foto zien. Dan weten jullie 
waar ik over spreek.' 
 
Hij haalt z'n mobieltje tevoorschijn en tot hun verbazing zien 
Jasper en Engelina een schitterende woongelegenheid. 
Geen huis, geen boerderij maar een langgerekte 
boerenschuur met aan weerskanten een woonhuis. Je zou 
kunnen zeggen dat er een schuur tussen een twee onder 
één kapwoning is gezet. 
 
'Wat schitterend zeg, en nog niet zo oud zo te zien,' zegt 
Jasper. 
'Nee, het is ongeveer tien jaar oud, goed onderhouden en 
helemaal vrij op naam met 4500 meter grond. Aan beide 
kanten een oprit met garage,' zegt Gerrit. 
'Mooi,' zegt Jasper, 'maar kom nu eens voor de draad, want 
ik heb nog geen idee waar je heen wilt.' 
'Ik wel,' zegt Engelina, 'maar vertel maar wat je op je lever 
hebt.' 
Gerrit kijkt haar aan en zegt langzaam: 'Ik heb een gesprek 
met Pa gehad en hij vertelde dat jij toch nog wel wat zou 
willen boeren en dat hij had voorgesteld om een paar koeien 
te nemen of iets anders, maar in ieder geval iets 
kleinschaligs en ik zou je daar bij kunnen helpen. Het komt 
er op neer dat ik graag zo'n huis zou willen kopen, maar het 
is veel te groot voor mij en mijn toekomstige vrouw en 
daarom zou ik jullie graag als buren op de ander kant willen 
hebben.' 
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'Ho, ho,' zegt Jasper. 'Zei je toekomstige vrouw?' 
'Ja, eh ..., ik heb een vriendin.' 
'Daar weten wij niets van.' 
'Zal ik dat eerst maar uitleggen dan en daarna weer over het 
huis praten?' 
Beiden knikken. 
'Goed, een week of zes geleden heb ik me aangemeld bij 
FaceBook en via via kwam ik in contact met een 
medewerkster van de bibliotheek van Den Bosch.  
Jannamieke heet ze en na een aantal chatsessies hebben 
we elkaar ontmoet en we zijn smoorverliefd geworden. Zij 
vertelde me dat ze al eens op het punt heeft gestaan om op 
zo'n boer van dat TV programma te schrijven, maar ze had 
de moed niet en was ook bang dat ze bij afwijzing het 
proces beschadigd zou moeten verlaten.  
We hebben elkaar een paar weken geleden voor het eerst 
ontmoet en het voelt nu al als heel lang. Ik krijg nu pas het 
gevoel dat mijn leven waardevoller wordt en wat jullie 
samen hebben, daar was ik best een beetje jaloers op voor 
een tijdje, maar ik heb het gevoel dat ik met Jannamieke 
ook zoiets kan opbouwen.' 
Engelina kijkt hem aan en zegt: 'Je kent haar nu twee weken 
en ziet haar al als je toekomstige vrouw?' 
'Ja, zo voelt het en ik heb het gevoel dat het bij haar ook zo 
is. En, je doet nu wel zo verbaasd, maar als ik mijn oren 
goed te luisteren heb gelegd, ging het bij jullie ook allemaal 
heel snel.' 
'Nou,' zegt Jasper, 'Ik heb eerst wel een proeve tot 
bekwaamheid moeten afleggen voor ik met haar mocht 
samenwonen hoor.' 
'Doe niet zo vervelend. Niks proef, niks test. Onze vakantie 
was het ultieme bewijs dat we er voor elkaar wilden zijn, 
niets meer en niets minder.' 
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'Ja, je hebt gelijk schat. Ik plaagde maar een beetje en voor 
jou Gerrit ben ik blij dat je iemand gevonden hebt waarvan jij 
denkt dat je met haar het leven aankunt. Weet zij ook van 
het huis?' 
'Nee, daarom ben ik hier. Ik zou het geweldig vinden als we 
als buren zouden kunnen wonen in aparte huizen en toch 
met elkaar, zonder verplichtingen.' 
'Aan wat voor verplichtingen had je gedacht Gerrit?' vraagt 
Engelina. 
'Dat ik om de haverklap bij jullie zou komen eten, dat ik jullie 
vaak lastig zou vallen enzovoort. Ik kook mijn eigen potje en 
als de tijd rijp is zou Jannamieke bij me in kunnen trekken.' 
'Wat kost het?' vraagt Jasper. 
'Dat is nu precies de reden waarom ik ermee bij jullie kom.' 
'Voor geld zit je bij ons verkeerd, want voorlopig heb ik van 
al die transacties rondom de boerderij nog geen cent 
gezien.' 
'Nee, dat kan wel kloppen, want al die zaken liggen nog bij 
Pa, maar hij heeft me verzekerd dat we ons daar geen 
zorgen over hoeven te maken als we wat willen kopen.  
Nee, het is iets anders. De verkoper vraagt achthonderd-
vijftig duizend euro, maar het is één koop. De beide 
woonhuizen zijn met elkaar verbonden door de schuur en 
als dat gescheiden zou moeten worden heeft hij een 
probleem. Hij heeft het laten bouwen voor twee gezinnen in 
zijn familie, maar er is daar wat gebeurd waardoor het leeg 
is komen te staan. Scheiding of verhuizing; ik weet het niet 
en het doet er ook niet toe, maar het is wel een pracht van 
een gelegenheid om zoiets te kopen met heel veel 
mogelijkheden.' 
'Zou ik er een laboratoriumruimte kunnen inrichten, denk je?' 
'Dat weet ik niet, want ik ga pas kijken als jullie interesse 
hebben. Voor mij alleen heeft het geen zin.' 
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'Kijken kan altijd,' zegt Engelina, 'wat vind jij Jasper?' 
'Ja, laten we dat doen, want ik zeg niet bij voorbaat nee.' 
Engelina wordt zichtbaar iets enthousiaster en vraagt: 'regel 
jij iets met de makelaar? Dan ga ik nog wat achtergrond 
informatie inwinnen, want ik wil dan wel weten waar ik 
terecht kom. Als het goed is wordt het een beslissing voor 
het leven.' 
'Goed, dan ga ik morgen bellen en laat ik jullie weten 
wanneer we kunnen kijken; ik neem aan dat jullie het liefst 's 
avonds willen.' 
Engelina zegt snel: 'Liever nog voor het avondeten als het 
nog voldoende licht is.' 
'OK, nu ik minder hoef te melken kan dat wat mij betreft 
ook.' 
 
De volgende dag wordt de afspraak gemaakt en een dag 
later is het zover. Ze rijden naar het pand dat ten zuiden van 
Veghel ligt waar zowel Gerrit als de makelaar al staan te 
wachten. 
Van buiten ziet het er prachtig uit  met twee mooi onderhou-
den woonhuizen en een grote schuur die de beide 
onderkomens van elkaar scheidt. Binnen wordt meteen 
duidelijk dat het nog vrij jonge huizen zijn. Alles is nog mooi 
strak en nergens een scheurtje te bekennen. Het 
woongedeelte is ruim met tien bij tien meter, waarop een 
woonkamer, werkkamer, provisiekamer, keuken, wasge-
legenheid en toilet onder de trap in de gang die eigenlijk iets 
meer weg heeft van een vestibule. Alles voorzien van een  
mahoniehouten afwerking, die mooi bij de hardhouten 
kozijnen past. Ook aan de deuren is de nodige zorg 
besteed, met heel veel details in massief eikenhout en 
brede omlijsting. Wanneer ze de trap opgaan zien ze een 
ruime badkamer, vier slaapkamers en ook nog een soort  
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studeerkamer. De zolder is helemaal bevloerd met 
eikenhouten delen van een paar centimeter dik. 
De makelaar zegt dat het andere huis identiek is en dat ze 
daar nog vluchtig doorheen kunnen lopen als ze dat willen. 
Engelina wil dat zeker, maar niet voordat ze de schuur in 
zich heeft opgenomen, want daar zou haar labje moeten 
komen. 
Ze ziet het al helmaal voor zich, want met een kleine 
ingreep kan er een ruimte ontstaan van tien bij vijf meter 
waar ze alles in kwijt kan. Er moet dan nog wel wat glas in 
voor het nodige licht en de wanden moeten betegeld en ook 
de vloer moet worden voorzien van goede tegels, die 
gemakkelijk zijn schoon te houden en er moet water en 
riolering worden aangebracht. 
 
Gerrit neemt afscheid van de makelaar en zegt hem te 
zullen bellen voor het vervolg. 
'Zo, wat zeggen jullie ervan?' 
'Schitterend,' zegt Engelina, 'maar het woongedeelte is wel 
erg groot. De schuur is prachtig en biedt veel mogelijkhe-
den, maar het kost nog wel wat om het helemaal aan mijn 
eisen te laten voldoen, want naast de waterleiding moeten 
er ook leidingen worden getrokken voor mijn gassen.' 
'Gassen?' roepen Gerrit en Jasper in koor. 
'Ja, ik heb Helium, waterstof en stikstof nodig voor mijn 
analyses. Dat betekent gasflessen, die buiten moeten staan 
onder een afdakje, een abri. Binnen is te gevaarlijk.' 
'En verder?' vraagt Gerrit. 
'Ja, ik heb gezien dat de schuur in feite een gemeen-
schappelijke ruimte is, maar ik zou dat liever scheiden. Voor 
een deel kan dat door mijn ruimte en we zouden kunnen 
overwegen om een deel daarnaast te bestemmen voor nog 
twee auto's en dan blijft er voor jou nog een grote ruimte  
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over waar je gereedschappen kunt opslaan, een werkbank 
kunt inrichten enzovoort.' 
'Zo, je hebt je goed georiënteerd zeg. Wist jij dat zij dat 
allemaal in zich heeft?' 
'Voor een deel wel, maar ik sta nu ook weer versteld.' 
'En wat denken jullie van de prijs?' vraagt Gerrit. 
'Ik heb op Funda even wat met elkaar vergeleken en dan is 
die acht en een halve ton wel aan de hoge kant. Daar zou 
bijna een ton vanaf kunnen.' zegt Engelina, 'en wat de 
verdeling betreft zouden we de aankoopprijs door twee 
kunnen delen en wat er verbouwd moet worden is dan voor 
mijn rekening, ik bedoel, voor onze rekening.' 
'Oh? Moet ik jouw labje betalen?' zegt Jasper. 
'Ja, maar dan ben je ook meteen eigenaar en zolang we 
geen partnerschap geregistreerd hebben, blijf je dat ook wat 
mij betreft.' 
'Daar moeten we dan samen nog maar eens over praten,' 
zegt Jasper. 'Voorlopig moeten we beslissen of we hier 
willen wonen ja of nee en Gerrit wil heel graag, toch?' 
'Zeker!' 
 
Engelina voelt zich in haar element en stelt voor om in 
Veghel nog maar even te gaan eten, want thuis heeft ze 
niets klaar. 
Tijdens het eten zegt Jasper ineens: 'Nu heb jij wel zo mooi 
je labje ingericht, maar ik houd dan niets meer over voor 
mijn koeien.' 
'Koeien? Wilde je dat dan nog? En jij Gerrit, wil jij ook nog 
beesten houden?' 
'Nee, eigenlijk niet; tenminste niet binnen, want zeg nou zelf, 
zo'n schuur is prachtig te verbouwen tot hobby-, feest- of 
wat voor soort ruimte, maar als we er koeien of paarden  
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gaan stallen zitten we constant onder de vliegen en muggen 
en die wil ik liever niet in m'n huis. 
Nee, als ik al zou overwegen om toch nog beesten te gaan 
houden dan wil ik een aparte stal bouwen. We hebben 
grond genoeg.' 
'En wat mij betreft,' zegt Jasper, 'stellen we het brainstormen 
over vee nog even uit totdat we wat gesetteld zijn. Tenslotte 
heb ik in het afgelopen jaar meer meegemaakt dan in de 
tien jaar hier voor en het is misschien niet het geschiktste 
moment, maar wel een moment dat altijd in onze 
herinnering zal blijven.' 
'Wat praat je ineens cryptisch, Jasper,' zegt Engelina. 
'Ja, je laat me niet uitspreken, want ik had nog willen 
zeggen: let op Gerrit, want je gaat nu iets meemaken dat je 
ook nooit meer zult vergeten.' 
En terwijl de ober met hete kommen soep voor een andere 
tafel komt aanlopen, knielt Jasper naast de stoel van 
Engelina. De ober kan hem nog maar net ontwijken, terwijl 
Jasper nietsvermoedend zegt: 'Lieve Engelina, schat van 
m'n hart, zou je met me willen trouwen?' 
Engelina weet niet wat haar overkomt, valt min of meer van 
haar stoel en terwijl Jasper haar probeert op te vangen, 
snikt ze: 'Ja, natuurlijk, heel graag.' 
Ze buitelen over elkaar heen en liggen vervolgens dwars op 
elkaar in het dikke tapijt. 
Na enig gladstrijken en schikken van de kleren gaan ze 
weer zitten en zegt Engelina: 'Wat ben jij een gek om dat 
hier zo te doen en je hebt gelijk. Dit moment vergeet ik nooit 
meer, en jij Gerrit?' 
Gerrit zit er wat bedremmeld bij en stamelt: 'ja, ... eh, ...ja, ik 
weet niet wat ik moet zeggen, want je had heel grote 
brandblaren kunnen oplopen als die ober niet zo alert was 
geweest.' 
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Jasper en Engelina kijken elkaar aan en Engelina zegt: 
'maar wat vind je ervan dat je broer me ten huwelijk heeft 
gevraagd en dat jij daar getuige van bent?' 
'Geweldig fijn natuurlijk, maar van het moment zelf heb ik 
niet veel meegekregen, want ik volgde de ober die zichtbaar 
geïrriteerd was, maar toen jullie daar zo op de grond lagen 
drong het pas tot me door.' 
'Wat een ijskonijn!' schatert Engelina. 'Maakt daar één van 
de mooiste dingen in het leven mee en ziet het niet, want 
meneer laat zich afleiden door een ober.' 
'Je hebt gelijk. Kom hier beiden, ga staan. Van harte 
gefeliciteerd!!' En Gerrit knuffelt hen beiden zoals hij nog 
nooit deed. Zeker niet bij Jasper. 
Als ze weer zitten zegt Engelina: 'Hoe kom je er zo bij om dit 
moment uit te zoeken?' 
'Ik heb het niet uitgezocht, maar toen we zo zaten door te 
zagen over die boerderij en de verbouwing dacht ik: ja, 
waarom ook niet en wat ik al zei: het was niet het 
geschiktste moment, maar voor mezelf wel het moment om 
het er op te wagen, want anders zou ik niet weten wanneer 
ik voldoende moed had verzameld om het te doen en ik 
wilde er ook graag een getuige bij. Dat hij er niet helemaal 
met z'n hoofd bij was is een beetje jammer, maar hij was wel 
aanwezig. En nu je ja hebt gezegd kunnen we de plannen 
wat concreter maken. Wat zou je er van zeggen dat 
wanneer de koop van het huis doorgaat eerst gaan 
verbouwen en als dan alles klaar is trouwen en erin 
trekken?' 
'Dat zou al heel snel kunnen zijn.' 
'Ja, dat realiseer ik me ook, maar waarom uitstellen als we 
zo zeker van elkaar zijn? Wat denk jij, broer?' 
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Gerrit hoort het aan, zit in gedachten en zegt dan: 'Ja, het 
gaat nu allemaal wel heel snel. Even denken, huis bekijken, 
verbouwing bespreken, huwelijksaanzoek en dan trouwen.' 
'Ja, als je het in één zin zegt gaat het supersnel, maar wat 
vind je er van?' 
'Voor mij is het allemaal onwerkelijk. Ik wil me eerst richten 
op de verwerving van het huis en kijken of ik plannen kan 
maken met Jannamieke. Jullie zijn al veel verder.' 
 
Thuisgekomen kijken ze elkaar aan en zeggen minutenlang 
niets, totdat Jasper ineens zegt: 'Wat een dag!' 
'Zeg dat wel, ik ben nog steeds confuus, want het is zo veel 
ineens. Een droomhuis bekijken en dan een huwlijksaan-
zoek. Zal ik morgen maar eens kijken wanneer we in 
ondertrouw kunnen gaan?' 
'Ja, dat is goed, maar ik heb nog wel een puntje.' 
'Ik ben benieuwd, zegt Engelina.' 
'Ik baal ervan dat ik erover begin, want ik wil de sfeer niet 
bederven, maar ....' 
'Kan dat dan? We zijn toch zeker van elkaar?' 
'Ja, inderdaad en daarom wil ik het er eigenlijk niet over 
hebben; tenminste niet nu.' 
'Waar gaat het dan over?' 
'Ik wil maar één woord noemen en dan houd ik erover op, 
maar we moeten er wel onafhankelijk van elkaar over 
nadenken en het woord is: Geld.' 
'Oh,' zegt Engelina. 'Geld, het slijk der aarde. Ik zal erover 
nadenken en laten we er morgen maar over doorpraten, 
want ik wil je aanzoek meteen consumeren.' 
'Consumeren?' 
'Ja, en als je niet weet wat dat betekent dan zeg ik: 
doorzichtig en wijnrood.' 
'Oh, bedoel je dat. Je hoeft me niets meer uit te leggen.' 
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De volgende avond, terwijl ze zich tegoed doen aan het 
avondeten, zegt Engelina ineens: 'Wat bedoelde je nou met 
dat gevoelige puntje over geld?' 
'Ja, ik vind het een vervelend onderwerp, maar ik heb me er 
vandaag nog wel in verdiept om de schade enigszins te 
beperken.' 
'Schade beperken? Ik begrijp er nu helemaal niets van.' 
'Ja, hoe zal ik het zeggen. Gisteren heb ik je een huwlijks-
aanzoek gedaan en ik kan je niet beschrijven hoe blij ik was 
en ben toen je Ja zei, maar er zitten ook een paar 
vervelende kanten aan en ik heb nog lang geaarzeld om er 
over na te denken; laat staan om er met jou over te spreken, 
maar ik zou met jou willen praten over het opstellen van een 
contract over huwelijkse voorwaarden.' 
'Contract? Voorwaarden? Waar heb je het over?' 
'Laat ik beginnen met te zeggen dat wanneer we gewoon 
zouden trouwen en van ons spaargeld de aanloopkosten 
van een huis zouden betalen ik er geen seconde over zou 
peinzen om überhaupt over huwelijkse voorwaarden te 
spreken. Dan zou ik gewoon in gemeenschap van goederen 
met je in het bootje willen stappen, maar nu er zoveel 
familiekapitaal in het geding is vind ik het lastig om over 
zoiets te praten met jou omdat ik je niet wil kwetsen.' 
'Maar het is toch een kwestie van vertrouwen?' 
'Ik vertrouw je voor honderd procent en ga er vanuit dat als 
we ons ja-woord hebben gegeven we bij elkaar blijven tot de 
dood ons scheidt in goede en kwade dagen zoals ze dat 
zeggen. De term huwelijkse voorwaarden heeft een 
negatieve klank omdat juist het vertrouwen op de proef 
gesteld lijkt te worden, maar zoals ik al zei heb ik vandaag 
nog wat nagezocht en het blijkt dat je zelf uitmaakt hoe zo'n 
contract er uit gaat zien. Wat je geregeld wilt hebben leg je 
vast en niet meer dan dat.' 
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'Ok. Ik had de term wel eens gehoord en zag het ooit in een 
Amerikaanse soap toen een man die geld nodig had 
aanpapte met een rijke dame. Zij wilde wel met hem 
trouwen, maar niet in gemeenschap van goederen en hij 
zette alles op alles om haar te bewegen om van dat contract 
af te zien. Uiteindelijk stemde ze daarin toe en toen ze 
getrouwd waren misbruikte hij de situatie en haar geld voor 
eigen gewin en het ging helemaal mis natuurlijk. Maar wat is 
nu je moeilijke punt om het met mij te bespreken?' 
'Nou, ik ben nu al opgelucht dat je niet met kopjes begint te 
smijten, want menigeen zou het een vertrouwensbreuk 
noemen. Wat ik zou willen is een zo eenvoudig mogelijk 
contract waarin een paar zaken zijn geregeld. Vanaf het 
moment dat we wettelijk man en vrouw zijn delen we alles 
met elkaar en een beetje zo als we het nu doen: we brengen 
beiden geld in voor huur / hypotheek, eten, drinken, kleding, 
energie, gemeentelijke belastingen enzovoort zonder ons af 
te vragen wie het meeste betaalt. Zo wil ik het in de nieuwe 
situatie ook, maar stel dat mij iets overkomt waardoor jij 
alleen achterblijft dan moet er ten aanzien van het huis en 
kapitaal wel iets geregeld zijn.' 
'En in het geval van een scheiding?' 
'Daar ga ik niet van uit, maar je weet nooit hoe dingen gaan 
lopen en in zo'n geval moet ook duidelijk zijn wat onze 
rechten zijn.' 
'Bah, wat een vervelend onderwerp, maar ik vertrouw erop 
dat je de zaken op een faire manier zult regelen; tenslotte 
ben jij de man van de centen en ik neem aan dat ik het 
contract in concept zal zien zodat ik nog wat kan 
amenderen.' 
'Wil je niet meeschrijven dan?' 
Engelina zucht en zegt: 'Weetje? Ik voel me als een vis in 
het water met ingewikkelde zaken in de techniek, maar geld 
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vind ik zo onbelangrijk en ik zeg dat omdat ik een leuke 
baan heb in een fijne omgeving en ik word er goed voor 
betaald. Ik kan er goed van leven en ook nog een beetje 
sparen. Dat ik nu zo'n rijke stinkerd aan de haak heb 
geslagen is meegenomen maar voor mij nooit een punt van 
overweging geweest. Ook als je uit een arm gezin was 
gekomen had ik je beoordeeld op wie je bent. Wij hebben 
geluk gehad dat we elkaar tegenkwamen, maar als het niet 
geklikt had was ik niet met je doorgegaan; geld of geen 
geld. Geluk is niet te koop. En wat je vraag betreft: Nee ik 
wil niet meeschrijven. Laat maar lezen als het zover is.' 
'Pak van m'n hart. Natuurlijk had ik er weleens over 
nagedacht voor het geval dat er echt sprake zou zijn van 
een huwelijk, niet wetende dat ik je gisteravond al zou 
vragen, maar dat overkwam me gewoon. Goed dan kunnen 
we dit onderwerp afsluiten en zal ik contact opnemen met 
een notaris en de zaak regelen. Heb jij nog contact gehad 
met de gemeente over ondertrouw?' 
'Nee, dat doe ik morgen en ik neem aan dat we vanuit mijn 
ouders huis gaan trouwen in het gemeentehuis van Den 
Bosch.' 
'Prima.' 
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