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Lieve Ronald, 
 
 
Om de pijn van het afscheid te verzachten, schrijf ik je een brief. 
Op de zolder van de kweekschool stonden tafels met stoelen er omheen. 
Aula heette het. 
In de middagpauze aten we er onze boterhammen. 
Daar, aan één van die tafels, druk babbelend, heb ik je leren kennen, 
en in jouw hofhouding ook Han, Fried en John. 
Er ontstond vriendschap. 
Je tobde al met je nieren, maar dat viel nauwelijks op, 
want je bruiste van energie en je wilde avonturen beleven. 
Achttien jaren jong gingen we op vakantie: jeugdherberg Rijckholt werd het. 
’s Avonds wandelden we gearmd met meisjes, alsof dat iets kon worden. 
Valkenburg was dichtbij en van daaruit maakten we dagtochten met de bus. 
De mooiste was die naar het Ahrdal. 
Halverwege de middag legden we aan in de Weinstube van oom Joep. 
Wie bracht er leven in de brouwerij? Jij!  
Jij zette in: iedereen zong de geijkte pretentieloze liedjes mee, 
begeleid door een valse piano, er werd ingehaakt en gedeind, 
een korte euforie van Wein, Weib und Gesang. 
 
Uitbundigheid, dat hoort bij jou. 
Het zat in je lesgeven – je deed liever een project dan rekenen en taal – 
het kleurde al je bezigheden. 
 
Zoals gezegd, lieten je nieren het vroeg afweten,  
de dialyse was een opgave 
en je eerste donornier in 1973 was een godsgeschenk. 
Dankbaar als je was heb je er enkele jubilea aan gewijd. 
1993: met de boot naar Hofwijck, koffie en gebak,  
toespraken, drankjes en hapjes, Imca Marina 
en zingend in een door jou gehuurde tram terug naar Delft. 
Vijf jaar later deed je het nog eens dunnetjes over: 
met busjes door Rotterdam, een groepsfoto aan de voet van de Erasmusbrug,  
een borrel in het huis van Loud en tot slot een diner in Pasta e Basta, 
waar het personeel niet alleen de maag maar met aria’s ook de oren streelt. 
‘Dertig jaar plezier van mijn nier’ was het motto van het laatste jubileum. 
 
Je was een gezelligheidsdier: bijna spinnend als een kat kon je op de bank liggen 
en met volle teugen genieten, figuurlijk maar vooral ook letterlijk! 
Regelmatig aten we samen aan het barretje in je keuken. 
Je maaltijden waren niet altijd volgens de regels van de kookkunst bereid,  
maar wél uiterst creatief samengesteld. 
We genoten ervan. 
En van de intieme gesprekken. 



Creativiteit, ook zo’n sterke eigenschap van je. 
Je had altijd ideeën. 
Er kwamen originele projecten uit voort. 
Ze hebben je geholpen om door de moeilijke jaren 
van het niet meer mogen werken heen te komen, 
ook al waren de verzuchtingen, 
vanwege het vele geregel, niet van de lucht. 
 
Aanvankelijk zocht je het bij de radio, 
maar uiteindelijk gaf je je geheel gewonnen aan de fotografie. 
Je had altijd bevestiging nodig 
en je vroeg steeds hoe ik je foto’s vond. 
In het begin heb ik mijn twijfels gehad, 
maar als ik zag hoe jij erin geloofde, 
dacht ik “Jij hebt iets om voor te gáán”. 
Als ik terugkijk op alles wat je gemaakt heb, 
zie ik hoe je in de kunst van het fotograferen gegroeid bent. 
 
Je toonde lef in het benaderen van modellen 
en in het regisseren van wat ze voor jouw camera moesten doen.  
Omdat je het professioneel aanpakte, 
geholpen door de operamuziek die je op zulke momenten in je hoofd hoorde, 
kon je door de verlegenheid 
die altijd bij jou op de achtergrond aanwezig was, heen breken. 
 
Je bent zélf de motor achter je projecten geweest: 
ik denk aan jouw kalender met portretten van Delftse ondernemers, 
aan het project ‘Uit de kunst’ en, met stip,  
aan de kalender Second Opinion 2007: twaalf portretten en levensbeschrijvingen 
van medewerkers van de afdeling Niertransplantatie Erasmus MC te Rotterdam. 
Omdat je projecten coproducties waren, was je afhankelijk van anderen. 
Niet zelden vond je hen te laks 
en geïrriteerd – ook dat hoort bij jou – zat je hen achter de broek. 
 
Eén keer heb je mij een brief geschreven, 
een brief op hoge poten: 
we waren uit geweest. 
Ik had geen geld bij me en rekende erop dat jij het zou voorschieten. 
Wat was je dáár boos over! 
Je durfde dat toén nog niet meteen te zeggen, 
vandaar die brief. 
 
Maar jij en ik verdragen geen blijvende onvrede: 
we hebben het uitgepraat. 
De vriendschap heeft er niet onder geleden. 
Integendeel: meer dan ooit kon ik intieme dingen met je bespreken. 
Jij had zo je liefdesaffaires en ik de mijne. 
Daarover waren we naar elkaar toe heel open 
en konden we elkaar tot steun zijn. 



Tot mijn verrassing leerde je zeven jaar geleden Jan kennen. 
Het begon met muziek en het wérd muziek: 
in toenemende mate zag ik de liefde tussen jullie 
dieper en dieper worden. 
Ik zag het aan een simpel gegeven: 
niemand werd zó ver op jouw territorium toegelaten als Jan. 
Bij hem was je eindelijk thuis. 
 
In de drie laatste jaren, huwelijksjaren, 
is je lichamelijke conditie achteruit gehold. 
Je nier liet het afweten, de dialyse was een beproeving. 
Maar je vond steun en troost bij Jan. 
 
Misschien heb je even geloofd, 
dat met je nieuwe nier een tweede leven zou beginnen. 
Het werd je niet gegeven. 
Als enig kind zónder ouders 
ben je in die meer dan honderd moeilijke dagen 
opgevangen door dat ándere enig kind zonder ouders. 
 
Lieve Ronald, 
lichamelijk ben je er niet meer, 
maar je kunt niet stuk: 
je leeft in Jans hart, 
onstuimig als altijd. 
 
Ook wij, vrienden rond jou en Jan, 
sluiten je voorgoed in ons hart. 
 
Dankbaar ben ik, 
omdat ik je vijfenveertig jaar geleden heb leren kennen, 
dankbaar om alles wat we hebben meegemaakt. 
Je was een markante persoonlijkheid. 
Ik ben trots op je. 
Ik kan en wil je niet vergeten. 
Vaarwel. 
 
 
Je vriend Frans  
 
 


