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Zomer 

De blikken erwtensoep staan nog onaangebroken in de voorraadkast en zullen dat nog 

wel een paar maanden blijven, want na deze kwakkelwinter is de zomer nu toch echt 

aangebroken. Ik leef weer zoveel mogelijk buiten. Mijn huid is alweer behoorlijk 

gekleurd en dat ziet er gezond uit. Dat is het natuurlijk niet, want (teveel) zonlicht is 

schadelijk. Maar toch. Zo’n gratis maskertje kan geen kwaad. 

 

Ik vind alle seizoenen heerlijk, maar dan moeten ze wel hun naam eer aandoen. Zo 

behoort de lente veelbelovend te zijn. Dat is zij voor mij overigens al snel. In de lente 

vind ik namelijk iedereen leuker en knapper. Gek is dat. Net alsof iedereen de 

voorafgaande periode aan de lijn heeft gedaan. Zelfs ik lijk dunner, hoewel de 

weegschaal dat meedogenloos logenstraft. Hoe kan dat? Is mijn bloed warmer door de 

zon en ben ik dan niet meer in staat rationeel te denken? Begin ik te raaskallen als de 

temperatuur stijgt? En zo ja, wat dan nog? Prima! Ik houd mijzelf graag voor het lapje. 

 

De zomer moet warm zijn, met strakblauwe luchten en zwoele avonden. Warm. Niet 

heet. En als het dan toch moet, liever heet dan benauwd. De luchtvochtigheid moet 

precies goed zijn. Dat is beter voor mijn longen. Ik heb het al snel benauwd en ben vlug 

kortademig. De interne waterhuishouding reguleer ik zelf, de dag beginnend met water en 

steevast eindigend met een glas koele wijn. Of twee. Nou ja, drie. 

 

De herfst en de winter sla ik even over, omdat de beschrijving ervan mij afleidt van het 

zomergevoel waar ik nu juist aan begin te wennen. Het zal u wel duidelijk zijn dat beide 

seizoenen het behoorlijk hebben laten afweten. Daar laat ik het bij. 

 

Terug naar het voorjaar en de zomer. Tijd om weer vakantieplannen te maken en ze, voor 

zover mogelijk, te realiseren. Het is überhaupt een periode van inspiratie waarbij de 

plannen mij om mijn oren vliegen. Waar haal ik het vandaan, vraagt niet alleen mijn 

vrouw zich af. Ik vraag me dat namelijk ook af. Ik bedenk van alles en probeer de ideeën 

die opborrelen in daden om te zetten. Met wisselend succes, maar dit terzijde. De 

successen worden herinnerd, niet de bloopers. Ik zal een voorbeeld geven. 
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Ik ben al geruime tijd aan het bedenken wat ik kan bijdragen aan het verminderen van 

eenzaamheid bij ouderen. Daar zit natuurlijk een stukje eigenbelang in, want ik word zelf 

ook ouder. Bovendien, als je noodgedwongen niet meer kunt deelnemen aan het 

arbeidsproces, dan moet je iets bedenken om de dagen door te komen. Dat heb ik voor 

mijzelf aardig ingevuld. Ik ben boeken gaan schrijven en, om niet alleen met mijn neus 

achter de pc te worden aangetroffen, ik ben muziek gaan schrijven en spelen. Ik ben 

gitarist in een band (met een hoop decibellen) en in een akoestisch trio (veel minder 

decibellen) dat optreedt voor demente bejaarden en verstandelijk gehandicapten. Met die 

band repeteer ik in een popcentrum en met het trio Meuk treedt ik op in 

verzorgingstehuizen. Ik ken dus veel mensen uit de scene en uit de zorg. En toen ging er 

een lampje branden. 

 

Ik zal u de details besparen, maar het resultaat is dat het eerste evenement heeft 

plaatsgevonden en zeer enthousiast is ontvangen. Wat hebben we gedaan? Er is een 

touringcar geregeld die langs een aantal verzorgingstehuizen is gereden om 

belangstellende ouderen op te pikken. Dat is voor de meeste ouderen sowieso al een 

dagje uit. Daarna is die touringcar naar het popcentrum gereden, waar voor deze 

gelegenheid naast de gebruikelijke hoeveelheden Jack Daniels en Heineken ook een 

ruime voorraad advocaat met slagroom was ingeslagen. Die voorraad van dat laatste is nu 

overigens verdwenen. Voor het eerst in de geschiedenis van het popcentrum stonden er 

rollators en rolstoelen geparkeerd in plaats van motoren en auto’s. Een bijzondere 

aanblik. Meuk heeft een optreden verzorgd, waarbij het publiek enthousiast meezong en 

de percussie verzorgden met de door ons uitgedeelde ritme-instrumentjes. Enfin, het was 

allemaal een enorm succes en de deelnemers hebben naar eigen zeggen de dag van hun 

leven gehad. Mooi. Wordt vervolgd. 

 

Niet alleen de ouderen hebben er van genoten. Ik zelf ook. Dankzij hen kan ik mij 

immers nuttig voelen, ondanks mijn eigen gebrekjes. Als we allemaal binnen onze 

mogelijkheden proberen iets voor anderen te doen, al is het maar het met elkaar in contact 

brengen van mensen, dan gaan we een topzomer tegemoet. 
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