
DRIE PERSOONLIJKE, VIJF DIERLIJKE  
EN TWEE P.S.-VERHAALTJES 

door Jim van Brakel 

 
Toen ik enkele weken geleden hoorde dat er een tweede serie estafettemailtjes 

gepland was, besloot ik om meteen te beginnen met schrijven. Want vroeger 

‘bij ons thuis’ (het waren de jaren van de wederopbouw), hoorden wij vaak de 

uitdrukking: “Stelt niet uit tot morgen, wat gij heden nog kunt doen”.  

Dus toen mij het verzoek bereikte voor deze tweede estafette, lag mijn tekst al 

te wachten in de computer. Ik had destijds – het was nog vóór de huidige au-

gustushittegolf – zin om jullie flink wat lectuur te leveren, dus zie hier het be-

hoorlijk lang uitgevallen resultaat van mijn schrijverij. 

 

 

Terras. Bij heerlijk weer op een ter-

ras zitten is geen inspannende bezig-

heid. Zeker op de Driesprong in ons 

eigen dorp waar honderden mensen 

voorbij komen, waaronder veel beken-

den.  

Onlangs moesten we in de telefoon-

winkel lang wachten i.v.m. een in-

greep in ons mobieltje. Omdat er geen 

wachtkamer was, gingen we om circa 

half zes op een terras zitten. Wie op dat tijdstip een terras bezoekt behoort waarschijnlijk 

tot het leger van de hongerigen, de dorstigen, of de epicuristen. Hoe het ook zij, het 

werd een genoeglijk half uurtje waarin eerst Henk en Ellen de Winkel (lang niet gezien) 

voorbij fietsten, remden en afstapten, en waarmee we vervolgens onze ervaringen uit-

wisselden. Korte tijd later kwam Ien Bouwmans (ook lang niet gezien) met haar dochter 

voorbij wandelen. Ook zij bleven staan zodat we even konden bijpraten over koorzang en 

het gevaar van besmetting door te zingen in deze coronaperiode.    

 

 

Jarig. In deze corona-periode was Dorthy jarig. Ze 

werd maar liefst 70 jaar en deze mijlpaal hebben 

we zeer bescheiden en in kleine kring moeten vie-

ren. 

Een verrassing die (met name op de kleinkinderen) 

een onvergetelijke indruk maakte was de fotover-

jaardagstaart die ik had besteld. Het was die 12e 

juni overigens in meteorologisch opzicht een schit-

terende dag want de lucht was net zo blauw als in 

de vijftiger jaren: een mooie azuurblauwe hemel 

zonder de tientallen vervuilende witte vliegtuigstre-

pen die helaas de laatste jaren niet meer weg te denken zijn. De dag sloot af met onweer 

en een fikse stortbui waarin onze vijf kleinkinderen uitgelaten spetterden en dansten en 

waardoor wij, de oudjes, konden genieten van hun hilarisch regenwaterballet.  

 



Jaarboek. In juli is het me gelukt om koorjaarboek 2017 

te voltooien. Jullie hebben het inmiddels ontvangen. Ik 

heb het boek (uiteraard) ook gezonden naar oud-dirigente 

Ien Bouwmans, naar onze oud-leden die in 2017 bij het 

RM hoorden, naar de echtgenotes van vier overleden 

koormaten, naar ons aller eredirigent Fred vd Grint en 

naar de gewaardeerde leden van het Comité van Aanbe-

veling. 

 

De toezending is vrijblijvend: je legt het op je digitale 

leestafel of je kiepert het in de dito prullenbak. 

Hopelijk beleven degenen die het lezen er veel plezier aan 

en (zoals ik in het voorwoord van het boek schreef) 

draagt het bij tot de onderlinge saamhorigheid binnen ons 

koor.  

 

Na bovenstaande persoonlijk ontboezemingen, had ik zin om deze estafette 

mail wat uit te breiden met dierlijke info. Uiteraard kies ik voor het berijden van 

mijn stokpaardjes (want dat zijn ook een soort dieren). Ik heb er afbeeldingen 

bij geplakt zodat om e.e.a. wat aantrekkelijker te maken. 

 

Dieren. In deze coronatijd wordt, heb ik vernomen, over het algemeen de krant aan-

dachtiger en langduriger gelezen. Geldt ook voor mij. Los van het nieuws, lees ik met bij-

zondere interesse de artikelen over dieren. Want mensen zijn dieren, maar dieren zijn 

geen mensen. En omdat het nog lang duurt voordat het dierendag is, wil ik n.a.v. enkele 

krantenberichten, graag iets over dieren schrijven.  

• Honden. In Nederland leven 1,8 miljoen honden die 

met z’n allen ongeveer 145 miljoen kilo hondenpoep 

produceren. Het schijnt dat het baasje verplicht is 

om in de openbare ruimte de poep van zijn hond op 

te ruimen. Het valt mij op dat de baas van een poe-

pende hond vaak naar de lucht of op zijn telefoon 

kijkt en vervolgens de dampende drollen laat liggen 

waar ze gevallen zijn. In Israël is er trouwens een 

stad waar men DNA-materiaal van de hond ge-

bruikt, om te achterhalen van welke hond de achter-

gelaten hondenpoep is.  

Ook in ons land is hondenpoep ergernis nummer 1. Maar er is nog steeds geen poli-

tieke partij die deze ergernis durft aan te pakken: er is niemand die er in trapt. 

 

• Katten. In Nederland worden, zegt men, onge-

veer 3½ miljoen katten als huisdier gehouden, 

terwijl het aantal zwerfkatten dat in Nederland 

rondloopt, wordt geschat op 135.000 tot 

1.200.000. Die beesten jagen er stevig op los: 

ongeveer 100 miljoen vogels per jaar worden 

door onze huiskatten en hun verwilderde soort-

genoten gedood. Daarnaast jagen ze op amfi-

bieën en reptielen en talloze kleine zoogdieren 

zoals muizen, ratten, eekhoorns, mollen, hazen, 



konijnen en wezels.  

Het schijnt trouwens, dat het buiten laten lopen van een kat in strijd is met Europese 

regels ter bescherming van de wilde fauna. En in een dorp in Nieuw Zeeland hanteert 

men een kattenuitsterfbeleid: mensen mogen geen nieuwe kat aanschaffen als hun 

oude kat over de uiterste houdbaarheidsdatum is. Dit ter bescherming van de vele in-

heemse diersoorten die er in de natuur rond dat dorp leven.  

In ons land pleiten zowel natuur- als kattenliefhebbers ervoor om onze kattige huis-

roofdiertjes een halsband met een belletje om te doen zodat prooidieren gewaar-

schuwd worden en tijdig kunnen vluchten want de schade die onze huiskat aanricht in 

onze fauna is schrikbarend. Ook hier wil vooralsnog geen enkele politieke partij aan-

dacht aan besteden: er is niemand die de kat de bel durft aan te binden. 

 

 

• Varkens. In mijn studietijd heb ik een aantal ja-

ren vakantiewerk gedaan in de varkensslachterij 

van de NCB in Boxtel. Het waren de jaren zestig 

van de vorige eeuw en ik weet nog goed hoe ver-

baasd iedereen was, als ik vol ontzag vertelde dat 

er daar in één week maar liefst 1200 varkens wer-

den geslacht. De NCB-slachterij heet inmiddels 

VION en is de grootste varkensslachter van Neder-

land met de onvoorstelbare capaciteit van 20.000 

varkens per dag!  

Dat vlees wordt overal ter wereld opgegeten, maar 

hier in Brabant, zitten we met de stank, de stront, 

de stikstof, de schade aan het milieu en de schade 

aan onze gezondheid. Iedereen begrijpt dat de varkenshouderij volledig uit balans is 

geraakt; nu wordt het hoog tijd om de vleesproductie op een fatsoenlijke manier te 

herstructureren. Ik heb het idee dat de politiek op de goede weg is, maar het zal nog 

even duren voordat dit varkentje helemaal gewassen is. 

 

 

• Veestapel. We kun-

nen wel kritiek heb-

ben op de Chinese 

markten waar mensen 

en dieren over elkaar 

heen buitelen, maar 

laten we ons wel reali-

seren dat er in ons ei-

gen Brabant ook on-

gezond veel dieren 

dicht bij elkaar – en 

dicht bij ons – leven. 

Als we niet voorzichtig zijn, krijgen we vroeg of laat opnieuw te maken met een pan-

demie. Dat is de overtuiging van deskundigen die onderzoek doen naar zoönosen: 

ziektes die overspringen van dier naar mens. 

 



• Teken. In de zomermaanden is het hoogseizoen voor bijtgrage teken. Jaarlijks wor-

den, volgens het (inmiddels bij iedereen bekende) RIVM, 1½ miljoen mensen door 

een teek gebeten. 1 op de 5 teken is besmet met de borrelia-bacterie die de ge-

vreesde ziekte van Lyme veroorzaakt. In 2017 

kregen 27.000 mensen in ons land deze aan-

doening. 

De explosieve groei van het aantal teken in de 

laatste jaren heeft mij doen besluiten om mijn 

voormalige beroep voortaan anders te om-

schrijven. Als men mij vraagt welk beroep ik 

had vóór mijn pensionering dan zeg ik tegen-

woordig: “leraar tekenen in het voortgezet on-

derwijs” en niet meer “tekenleraar”. Ook de tekendoos die ik mijn leerlingen liet ge-

bruiken, bekijk ik tegenwoordig met andere ogen. 

 

P.S.1. Mijn directe voorgangers in deze serie estafettemailtjes gaven allen een 

leestip, dus dat doe ik hierbij ook. Ik ben momenteel verdiept in “Sapiens, een 

kleine geschiedenis van de mensheid”, een boek van Yuval Noah Harari.  

De schrijver plaatst bepaalde feiten uit onze (pré-)historie in een totaal nieuw 

perspectief. Hij heeft een zeer originele en verrassende visie op het verleden 

van de homo sapiens. Een prettig leesbare aanrader! 

 

P.S.2 Tot zo ver: genoeg geschreven! Nu moest er nog één ding gebeuren: de 

volgende estafetteschrijver benoemen. Ik besloot om me te oriënteren op de 

volgorde van de eerste serie en kwam uit bij Leo Maas, de initiatiefnemer van 

dit mailcontact. Voordat ik het estafettestokje aan hem doorgaf, belde ik ‘m 

even om er zeker van te zijn dat het gelegen kwam. Dankzij de uitvinding van 

de mobiele telefoon sprak ik Leo bij zijn kampeerwagen, ergens op een camping 

in ons mooie Brabant. Hij was bereid het stokje over te nemen.  

 

Jim van Brakel. 

 

 

 
 
 


