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 Eerst wisselvallig, in het weekeinde vrijwel droog
    Na de onwerkelijke hitte van vorige week met record 
hoge temperaturen gaat de zomer weer verder op de 
normale toer. Een klein lagedrukgebied blijft een paar 
dagen plakken boven de Noordzee met kans op enkele 
buien. In het weekeinde breidt een uitloper van het Azo-
renhoog zich uit. De buienkans neemt dan af. De tempe-
ratuur ligt rond normaal voor begin augustus.

    Vrijdag + het weekeinde
    Vrijdag is het half tot zwaar bewolkt met kans op en-
kele buien, mogelijk met onweer. Nu en dan schijnt de 
zon. Het wordt 21 à 22 graden. In het weekeinde is nog 
een enkele bui mogelijk maar op veel plaatsen blijft het 
droog. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon. Er 
staat een zwakke tot matige wind tussen west en noord-
west. In de nacht daalt het kwik naar 14 °C. In de middag 
wordt het 23 °C. Dat is gelijk aan het langjarig gemid-
delde voor begin augustus.

    Trend na het weekeinde
    Een sturend lagedrukgebied ten westen van de Britse 
Eilanden krijgt invloed op het weer. De wisselvalligheid 
neemt weer toe met dagelijks een mix van enkele buien 
en wat ruimte voor de zon. De temperatuur schommelt 
rond normaal. Overdag wordt het rond 21 à 22 graden.

    Weetje
    De hittegolf was met zes dagen kort maar zeer intens. 
In het gehele land en ook in onze regio werden extreem 
hoge temperaturen gemeten. In onze regio werd het vo-
rige donderdag 37.5 °C. Dat is record hoog. Het oude lan-
delijke record van 38.6 °C uit 1944 werd op 25 juli 2019 
gekraakt met 40.7 °C. Het was voor het eerst dat in Ne-
derland de 40.0 °C werd overschreden.   

 Beeld en Geluid haalt digitale 
tekeningencollectie binnen
    HILVERSUM Voor het eerst 
in haar bestaan heeft 
Beeld en Geluid een digi-
tale tekeningencollectie 
(circa 6.000 stuks) verwor-
ven. Tekenaar Tom Janssen 
heeft zijn oeuvre overge-
dragen aan het instituut.

    De schenking bestaat onder 
andere uit politieke pren-
ten, karikaturen en illustra-
ties uit de periode 1976 tot 
aan 2018. Met zijn penseel 
en rake gevoel voor humor 
neemt Janssen al decennia 
lang politici op de hak. De 
collectie wordt jaarlijks aan-
gevuld door de tekenaar, die 
nog altijd zo’n vijf tekenin-
gen per week maakt.
Het oeuvre van Janssen is 
uniek voor Beeld en Geluid 
omdat het, naast een grote 
collectie fysieke tekenin-
gen, ook veel digitaal mate-
riaal bevat. Zoals veel van 
zijn collega’s maakt Jans-
sen zijn werk tegenwoordig 

deels in het digitale domein. 
In de toekomst zal Beeld 
en Geluid, als het nationale 
centrum van de politieke 
prent, dan ook steeds vaker 
niet-fysieke tekeningen voor 
de eeuwigheid willen con-
serveren en ontsluiten.
Tom Janssen (1950) doorliep 
de Rietveld Academie te 
Amsterdam en is sinds 1975 
werkzaam bij Trouw. Ook 
werkte hij vanaf 1983 de-
cennia lang voor kranten als 
Brabants Dagblad, Dagblad 
van het Noorden, Leeuwar-
der Courant en Limburgs 
Dagblad. Zijn politieke pren-
ten worden ook regelmatig 
in buitenlandse publica-
ties afgedrukt. Janssen viel 
meerdere malen in de prij-
zen. Zo won hij in 2004 en in 
2008 de Inktspotprijs, kreeg 
hij in 2011 een oeuvreprijs 
van de Nederlandse cartoo-
nistenvereniging De Tulp en 
won ook diverse internatio-
nale prijzen.   

�  De Clemenskerk.     Foto: Bastiaan Miché   

 Foto: Tom Janssen   �  Rutte bij Trump.   

 BOEi op zoek naar verhalen 
over de Clemenskerk
    HILVERSUM De Clemens-
kerk is al bijna een jaar 
de thuishaven van Flight 
Deck 53. Hoewel het daar-
voor lang leegstond, kent 
het monument een rijke 
geschiedenis. Eigenaar 
BOEi wil zoveel mogelijk 
verhalen vergaren.

    Mensen vertellen over Mo-
numenten is de titel van 
het project. BOEi is op zoek 
naar mensen die meer we-

ten over de Clemenskerk en 
die dit ook willen delen. In-
middels heeft BOEi al enke-
le verhalen opgehaald, zoals 
bij een van de omwonenden 
Wil van Hamersveld. “Heeft 
u ook een verhaal over deze 
fraaie kerk uit 1914 dan no-
digen we u uit zich te mel-
den.”

�     Wie zich wilt melden, 
kan een mail sturen naar 
j.wijnen@boei.nl.   

    Vervolg van de voorpagina

    De Hilversummer kon ech-
ter uit zijn eigen geheugen 
niet putten omdat hij alles 
van die avond kwijt was. Hij 
dacht dat iemand drugs in 
zijn drankje heeft gedaan. 
“Ik heb dit nog nooit meege-
maakt.” De man had negen 
biertjes en een aantal schot-
jes gedronken.
De 20-jarige is al eerder 
voor openlijk geweld en 
openbare dronkenschap 
veroordeeld. De politierech-
ter noemde dat zorgelijk. 
“Drank en geweld, dat is 

geen goede combinatie”, 
hield zij de man voor. “U 
kunt best wel drinken maar 
doe het met mate zodat 
het niet uit de hand loopt”, 
sprak de rechter streng. Ook 
waarschuwde ze de man dat 
bij een volgende keer hij 
een celstraf krijgt.
Het slachtoffer vorderde een 
schadevergoeding van 2500 
euro. Zijn neus stond scheef 
en ook had hij last van con-
centratieproblemen. De 
rechter vond de klachten te 
weinig onderbouwd en acht 
een vergoeding van 500 
euro redelijk.   

    Erik van Zadelhof is een van de vele 
vrijwilligers binnen Hospice Kajan 
in Hilversum. Met enige regelmaat 
verschijnt in De Gooi en Eembode 
de rubriek ‘Het Laatste Stuk’, een 
geanonimiseerd verhaal uit de 
praktijk. Dit keer: ‘Haar moeder’.

    Jaarlijks worden In het hos-
pice enige tientallen men-
sen verpleegd en begeleid 
naar het einde. Meestal 
gaat het om mensen die on-
bekend zijn voor de staf. En 
omdat het Gooi een over-
zichtelijke omgeving is, 
komt het soms ook voor dat 
iemand die wel bekend is 
zijn of haar intrek neemt: 
bijvoorbeeld de buurman 
van een vrijwilliger of de 
overgebleven echtgenoot 
van iemand die hier al eer-
der is komen te overlijden.
Het wordt extra intiem 
wanneer het familie van 

een personeelslid betreft. 
Dat gebeurt als de moeder 
van vrijwilligerscoördina-
tor Els opeens comateus 
raakt. Haar familie staat 
voor het dilemma wat te 
doen. De moeder is nog niet 
stokoud, maar zij lijdt aan 
darmkanker en haar voor-
uitzichten zijn niet goed.

    Daarom ligt een zieken-
huisopname niet direct 
voor de hand. Het flitst 
door Els heen dat er net 
op dat moment een kamer 
vrij is in haar eigen hospi-
ce. Maar is het nou wel zo 
handig om werk en privé 
zo te vermengen? Overleg 
volgt met broer en zus. Els 
moet zelf maar beslissen, 
vinden zij, want die kent de 
gang van zaken in het hos-
pice nu eenmaal het best 
omdat ze er zelf werkt. Els 

blijft aarzelen maar wordt 
overtuigd door collega’s om 
haar moeder te laten opne-
men. Dat geeft de doorslag.

    De volgende dag al rijdt Els 
in haar eigen Fiat achter de 
ambulance aan naar het 
hospice. Ze kent de route 
natuurlijk op haar duim-
pje, maar deze keer is het 
toch anders. Eenmaal in 
het huis worden haar di-
rect alle zorgen uit handen 
genomen. Na een paar da-
gen komen alle kinderen 
en kleinkinderen langs. Er 
wordt Chinees bezorgd en 
er wordt een glaasje bij ge-
dronken.

    Behalve verbondenheid 
met haar moeder en fami-
lie voelt Els zich ook trots 
om hun te kunnen laten 
zien wat het hospice te bie-

den heeft. En het personeel 
heeft ook aandacht voor 
Els zelf, die hier nu meer is 
als familie- dan als staflid. 
Voordat zij ‘s-avonds gaat 
slapen op de logeerkamer 
om dicht bij haar moeder te 
zijn, komt verpleegkundige 
Ina haar nog een Reiki-
behandeling aanbieden. 
Het korte verblijf van 
moeder kortom geeft een 
wonderbaarlijke interactie 
tussen professionele zor-
gomgeving en familiaire 
intimiteit.
Als Els de volgende ochtend 
wakker wordt en nog een 
beetje ligt te soezen over 
wat de komende dag zal 
brengen, loopt Ina bij haar 
binnen met een ontbijtje. 
Ze zegt: Lieve Els, je moet 
niet overdrijven: zo vroeg 
ben  je nog nooit op je werk 
geweest!”  �  Erik van Zadelhof.    
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