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“Waartoe zijn wij hier op aarde? Niet om aan 
de kant te blijven staan in ieder geval. Laat me 
je dan toch een raad geven: vrees geen buts, 
geen kras, geen deuk, wees zelfs niet bang voor 
scherven. Wat lijkt je het aller-, aller-, allereng-
ste om te doen? Ik durfde niet van de hoge 
duikplank, vroeger. Panisch werd ik, zonder 
overdrijven, van de gedachte alleen al dat ik 
die sportjes op moest. Lieve Adamo, zoek jouw 
duikplank en probeer het. Er is altijd nog cham-
pagne om op een mislukking te drinken (…).” 
 
Dit schrijft Betty Bergsma aan haar tuinkabouter Adamo, 
die met de noorderzon vertrok naar Parijs en sindsdien 
haar penvriend is geworden. Vanuit verwondering en 
haar fantasie werkte de Breukelse schrijfster Lyda Weste-
rink dit idee uit in de briefroman Tango met een tuinka-
bouter. Ze las eruit voor tijdens de avond in Studio Idee, 
waarover ik al eerder schreef. De speelse vrolijkheid die 
Lyda uitstraalde, maakte mij nieuwsgierig naar dit boek.
 
Aanvankelijk is de briefwisseling wat onwennig, maar de 
oude weduwe Betty krijgt er echt plezier in haar tuinka-
bouter te schrijven. Adamo wil graag van haar leren wat 
leven is. Hij vertelt haar wat hij mee maakt in het leven-
dige Parijs, Betty is zijn klankbord. Zij antwoordt hem met 
ontroerende brieven. Op haar oude dag wordt Betty’s 
wereld steeds kleiner, maar haar binnenwereld is levens-
groot en springlevend. Zij gaat in haar mijmeringen over 
haar leven terug naar vroeger. Ze schrijft over de tijd dat 
zij en haar man Theo jong waren, en zo graag lachten 
samen. Over hun fijne gezin, hoe gezellig het was in het 
kleine keukentje van hun huis, met het gordijntje onder 

de gootsteen, waar de 
kinderen achter kropen 
en er hun ‘huisje’ maak-
ten. De gezellige drukte 
op verjaardagen, de pu-
bers in huis, en dat ze 
ooit verlangde naar stil-
te. “Tegenwoordig zou ik 
tekenen voor een beetje 
reuring.“  

Nadat Adamo een blauwtje heeft gelopen, sterkt ze hem 
in het idee dat het beter is voluit te leven, dan terug-
houdend in de liefde te zijn. “Juist als je een opdoffer 
van de liefde krijgt, kan dat iemand tot een beter mens 
maken. (…) Mensen die verwend zijn door het leven, 
worden er meestal niet sympathieker en zeker niet em-
pathischer op. Zij gaan maar al te gemakkelijk de illusie 
van maakbaarheid koesteren, om vervolgens het waani-
dee te ontwikkelen dat voorspoed een keuze is en dat 
die voorspoed hun door eigen verdienste is toegevallen”. 

De brieven getuigen van joie de vivre en levenswijsheid. 
Al schrijvend laat Betty zien dat het kleine is, wat echt 
belangrijk is in het leven. “Ik zag het door jóu, kleine 
vriend. Wat er aan mijn blik schortte, was het perspec-
tief van waaruit de tuinkabouter de wereld aanschouwt. 
Jouw verwondering op kniehoogte.”  Het is een boek 
met humor en een aangename lichtheid; heel fijn om te 
lezen. En hoe het afloopt met Adamo? Hij koopt in ieder 
geval een mooi paar tangoschoenen om één keer met 
Betty te kunnen dansen.

Marieke Bakker-Hoogesteger

De onderlinge competitie om het kampioenschap van 
LDV wordt vanwege de coronamaatregelen nu op de za-
terdagmiddagen voortgezet. De huidige LDV kampioen 
Arie Roos uit Breukelen kreeg in een partij de kans om 
zijn tegenstander direct de genadeklap te geven. Zie foto, 
op de 14e zet had wit zojuist 30-25 gespeeld. Nu was 
het voor Arie direct duidelijk dat er met de zogenaamde 
‘bomzet’ er een winnende dam naar 46 inzat. Nog even 
rustig kijkend genoot hij van het vooruitzicht om zo’n 
mooie klapper te maken. Kijkt u ook rustig naar de stand 
op de foto… Als u nu ziet hoe zwart op veld 46 op dam 
kan komen, weet ik twee dingen zeker. Ten eerste u 
kent de belangrijkste damspelregel ‘meerslag gaat voor’ 
Dus de slag waar men de meeste mee slaat is verplicht. 
En ten tweede weet ik dat u (jij) zich direct moet op-
geven bij LDV. U zult zien hoe leuk en interessant het 
dammen is. Na de zet van wit 14e 30-25 speelde zwart 
24-30 waarna volgde 15e 35x24 19x39  16e 28x10 
deze slag door de spelregel meerslag gaat voor n.l. 2 
schijven slaan, want wit kon ook 43x34 slaan maar dat 
is er maar 1. Na 28x10 komt voor zwart 39x46 met 

een winnende dam. De zwarte schijf op 39 ontploft als 
het ware in vijandelijk gebied en gaat helemaal naar de 
damlijn. Bij een dergelijke stand zoals op de foto trachtte 
oud-kampioen uit de vorige eeuw Gert van Os nog wel 
eens te verzuchten ‘in welk gaatje nu weer is gekropen’.

Ben van der Linden
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Voordat de wereld -en dus ook Loenen aan de Vecht- 
verzeild raakte in een pandemie, waren er nog Avond-
vierdaagsen, vier avonden wandelen voor kinderen en 
volwassenen. De Avondvierdaagse in Loenen aan de 
Vecht is doorgaans in de periode eind mei / begin juni.
Corona maakte de editie 2020 en 2021 in Loenen he-
laas onmogelijk. Harry Houtman was vanuit Gymnastiek 
& Sportvereniging (GSV) Wilskracht jarenlang de drijven-
de kracht achter de organisatie van de Avondvierdaagse 
in Loenen. Voor zijn bijzondere verdiensten als bestuurs-

lid van GSV Wilskracht heeft Harry in 2017 een lintje 
gekregen. Harry zal de organisatie van de 2022-editie 
evenwel niet meer ter hand nemen. 
Of er in 2022 weer door jeugd en volwassenen kan wor-
den gewandeld, lijkt nu uiteraard nog onzeker maar er 
is goede hoop dat het door kan gaan. Dat betekent wel 
dat iemand het stokje van de organisatie zal overnemen. 
Van daar deze oproep! Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met GSV Wilskracht via de website: www.
gsvwilskracht.nl/contact/.

Avondvierdaagse zoekt organisator

Damclub L.D.V. 
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