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Mevrouw K. komt er niet
uit. Bang om te sterven is
ze niet. Maar wel vindt ze
het belangrijk om actief
mee te denken over het
programma van haar uit-
vaart. Wie gaat er spreken
(en wie niet) en vooral:
welke muziek zal er zijn?
Over deze vraag ontstaat
een levendige discussie met
Tessa, de verpleegkundige.
Mevrouw K: ,,Vroeger was
het makkelijk. Bijna altijd
hoorde je Waarheen waar-
voor? van Mieke Telkamp.
Maar wie kent die tegen-
woordig nog? En nu is
Corry Brokken ook al
dood.”
Tessa: ,,Ja, wat je hoort op
uitvaarten is blijkbaar ook
aan mode onderhevig.” Ze
heeft eens op internet geke-
ken en doet suggesties.
,,Wat dacht u van Ave
Maria?” ,,Nee”, zegt me-
vrouw K. ,,Dat is me te
plechtig.” Tessa doet ande-
re voorstellen: Afscheid
nemen bestaat niet van
Marco Borsato, Candle in
the wind van Elton John of
De Steen van Paul de
Leeuw. ,,He gét”, zegt
mevrouw K. opstandig,
,,zéker geen Paul de Leeuw
op mijn uitvaart!”
In elk geval moet het Ne-
derlandse muziek zijn. Op
haar kamer liggen CD’s

van Gert en Hermien, Wim
Sonneveld, Herman van
Veen, Anneke Grönloh en de
Blue Diamonds. Maar er kan
er maar een echt de grootste
zijn. Er is er maar een die
overal boven uitsteekt: haar
niet te evenaren held, de
betreurde André Hazes. Dus
regelmatig zijn zijn hits op
haar kamer te horen: De
vlieger, Een beetje verliefd,
Zeg maar niets meer. ,,En
Droomland, vindt u dat ook
mooi?” vraagt Tessa. ,,Nee”,
zegt mevrouw K. bits “dát is
met Paul de Leeuw en daar
houd ik niet van. Daar ben ik
een hele gekke in.” André
Hazes gaat het dus worden.
,,Ach”, zucht mevrouw K,
“kon ik die nog maar eens
horen!” Dat is niet aan dove-
mans oren gericht en Tessa
gaat op onderzoek uit. Ze
weet te regelen dat mevrouw
K. per wensambulance naar
de musical Hij gelooft in mij
gaat. Mevrouw K. ziet er wel
tegen op, want ze vraagt zich
af of ze het een hele avond
zal volhouden. In de zaal
wordt ze van de brancard in
een stoel getild. Het wordt
een onvergetelijke avond en
mevrouw K. geniet met volle
teugen. Weer terug in het
hospice zegt ze tegen Tessa:
,,Ik wist niet of het me zou
lukken, maar jij wel: jij ge-
loofde in mij!”
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Zij gelooft 
in mij

Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek 'Het
Laatste Stuk' een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.

HILVERSUMhGoed, het niveau lag net even iets lager dan wat
de beachvolleyballers momenteel in Rio laten zien. Maar daar
ging het ook niet om tijdens de eerste editie van het beachvol-
leybaltoernooi van Gemini-S op de velden aan het Jagerspaadje.

Gezelligheid en lekker genieten stonden namelijk centraal.
Dertien teams van vier spelers deden mee. De afsluitende bar-
becue trok met zestig mensen nog meer volk. 
Foto: Studio Kastermans

Beachvolleybaltoernooi is vooral gezelligheid 

Eigenlijk zou zijn zaak afgelo-
pen dinsdag inhoudelijk wor-
den behandeld maar justitie
heeft meer tijd nodig om te
onderzoeken hoe de brand nu
daadwerkelijk gesticht is. 
Advocaat Pluijmakers kwam
tijdens de vorige zitting met
een rapport waaruit bleek dat
zijn cliënt onmogelijk de
brand had kunnen veroorza-
ken. Hij vroeg direct om
vrijspraak voor zijn cliënt. De
rechtbank vond echter dat
justitie ruimte moest krijgen
om te reageren op het rapport
van het onafhankelijke Brand
Technisch Bureau, dat de
vloer aanveegde met het be-

wijs van justitie. Volgens het
bureau was het technisch niet
mogelijk dat de Hilversummer
de brand had aangestoken met
waxinelichtjes zoals de politie
beweert. 
Pluijmakers verzocht dinsdag
om zijn cliënt nu tot de zitting
in november vrij te laten,
zodat hij tot die tijd kan laten
zien dat hij echt zijn gedrag
wil veranderen. 
De Hilversummer zelf legde
uit dat hij echt een boef is
geweest de afgelopen jaren.
Dat blijkt ook uit zijn dikke
strafblad. „Maar nu zit ik vast
voor iets wat ik niet gedaan
heb. Dat is een nachtmerrie.
Mijn vrouw en kind hebben
me nodig en ik wil echt
schoon schip wil maken.” 
De reclassering heeft een
rapport opgesteld met als
advies om de man -als hij
wordt veroordeeld- een ISD-
maatregel op te leggen, waar-
bij de Hilversummer een
celstraf van twee jaar krijgt
met een sober beleid. Volgens
de advocaat zou het jammer
zijn om zijn cliënt geen be-
handeling te gunnen. 

Meer tijd nodig voor
onderzoek brand
HILVERSUMh„Ik ben diep
teleurgesteld”, zei de 31-
jarige Hilversummer voor
de rechtbank in Lelystad
toen hij hoorde dat hij toch
blijft vastzitten totdat zijn
strafzaak wordt behandeld
op 15 november. De man
wordt ervan verdacht vorig
jaar december een auto aan
de Hilversumse Koningshof
in brand te hebben gesto-
ken. 

kamers, daar werd je ont-
hoofd”, sprak Max Wattimena
namens het Moluks gemengd
koor. ,,En dat puur omdat men
weigerde de Nederlandse vlag
te verwijderen.”

Voorzitter Eric Bodar van het
organisatiecomité Nederlands-
Indië herdenking Gooi en
Vechtstreek gaf bij het Indisch
monument aan dat de herden-
king steeds meer bekendheid

Een paar honderd aanwezig
herdachten het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Op 15
augustus 1945 capituleerde
Japan. Voor met name de
Indische gemeenschap is dit
een belangrijke dag, waarbij
wordt stilgestaan bij de vele
slachtoffers die tijdens de
Japanse bezetting zijn geval-
len.
Maar ook de jaren daarna - de
Bersiap-periode van 1945 tot
1949 - werden herdacht. Im-
mers, en dat gaf burgemeester
Albertine van Vliet-Kuiper
van Gooise Meren ook aan, er
was na 15 augustus 1945 geen
groot bevrijdingsfeest. Wat
volgde was een periode van
een traumatische burgeroorlog
als gevolg van het ontwaakte
Indonesische Nationalisme.

krijgt. Ook bij jongeren, al
werd het onderwijs wel opge-
roepen dit verhaal meer be-
kendheid te geven. De oorlog
daar was immers net zo erg
als hier. ,,Hier had je de gas-

In Nederlands-Indië was na 1945 geen groot bevrijdingsfeest

Gooi staat stil bij einde oorlog
HILVERSUMh’Een litteken in
je hart’ en ’een zwarte blad-
zijde in de geschiedenis’.
Het waren enkele termen
maandagmiddag op de
Noorderbegraafplaats in
Hilversum tijdens de regio-
nale Indië-herdenking. 

Burgemeester Van Vliet legde een krans bij het Indiëmonument. Foto: Studio Kastermans

plaats bij het Sint Janskerk-
hof, naast het Geologisch
Museum Hofland aan de
Hilversumseweg in Laren. Het
advies is om lopend of op de
fiets te komen.
Inschrijven kan via
www.inschrijven.nl. Op ver-
toon van de inschrijfbevesti-
ging per email, ontvangen
deelnemers op zondag 28
augustus vanaf 9.00 uur bij de
startplaats hun stempelkaart. 

De opbrengst van de loop
komt ten goede aan het op-

knappen van de Tafelberg, het
hoogste uitzichtpunt van ’t
Gooi. De Heideloop is een
initiatief van de Gooise atle-
tiekverenigingen GAC (Hil-
versum), Zuidwal (Huizen) en
Tempo (Bussum) in samen-
werking met het Goois Na-
tuurreservaat.
Deelname is open voor ieder-
een en voor zowel hardlopers,
nordic walkers als wandelaars.
Start en finish is de parkeer-

Opbrengt naar opknappen van de Tafelberg 

HILVERSUMhLekkker lopen
en genieten van de Gooise
natuur. Dat is Gooise Heide-
loop. De tweede editie van
deze recreatieve loop vindt
zondag 28 augustus plaats.
Er zijn drie routes uitgezet
over de Zuider-, Wester- en
Bussumerheide: 2,5, 5 en 10
kilometer.

Gooise Heideloop is genieten van de natuur

Foto: GNR/Bart Siebelink


