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Jaarbericht 2018/2019 
 

- Proloog 
- 12 maanden actie 
- Epiloog. 

 
 
Proloog 
Met mij blijft het in alle belangrijke opzichten prima gaan. 
Marijke en ik wonen inmiddels ruim een jaar in Leiden. Behalve van het prachtige appartement 
zelf (finishing touch: glas-in-lood vensters) genieten we ook van het dakterras op onze verdie-
ping, van de gemeenschappelijke tuin en de tuinkamer.  
In de weekenden zijn we in Alkmaar maar… sinds maandag 25 maart jl. staat het huis dat ik in 
1989 met Pia betrok te koop. We hebben er lief en leed gedeeld, ik heb het grondig verbouwd 
en we hebben er veel plezier van gehad maar nu… time to move on…. En dan het grootste deel 
van de opbrengst doorschuiven naar the boys and their girls. Ze doen de goede dingen goed. 
En ze kunnen de €€€€ nu goed gebruiken. Voor mij blijven er voldoende inkomsten en ver-
mogen om alles te doen waarvan we blij worden en zelfs om mijn plannetje van een motorjacht 
voor tochten door Europa ‘ooit’ te realiseren. 
 
Marijke en ik blijven veel ondernemen: sporten, theater, musea, films, tripjes overal en nergens. 
Maar evengoed fietsen, wandelen, sauna en bubbelbad, kletsen, lachen, discussiëren, naar een 
cafeetje of restaurant... Liefhebben dus. Er is veel, ongelofelijk veel zelfs, om dankbaar voor te 
zijn. En dat ben ik ook. 
 
Ik blijf relatief hard aan het werk. Er komt een nieuwe druk van mijn/onze beide Anato-
mie/Fysiologie-boeken. Het toezichthouderswerk bij de Huisartsenorganisatie Noordkennemer-
land vraagt het laatste jaar zeer veel tijd vanwege een ICT-project met uit de bocht schietende 
kosten. Het arbitragewerk voor de landelijke Geschillencommissie VVG ga ik afbouwen. 
Heerlijk allemaal; ik voel me enorm bevoorrecht vanwege alles, gezondheid, energieniveau, 
welvaart, vrienden en vriendinnen. 
Zoals sommigen van jullie weten, mail ik met enige regelmaat een stukje voor de rubriek ‘Brie-
ven’ van de Volkskrant. Dat schrijven doe ik graag en het scherpt de geest. Leuk dat sommige 
stukjes geplaatst werden. Op 19 september jl. haalde ik met het stukje ‘Brexit-U-turn’ zelfs The 
Guardian…  
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Een vriendin mailde mij: ‘Op naar de New York Times…  ! Wie weet. 
 
Met mijn gezondheid gaat het goed. Veel energie. Heerlijk dat mijn lijf om al die activiteit vraagt 
en alles faciliteert. Ben in oktober (tijdelijk?) gestopt met hardlopen. Wellicht toch te belastend 
voor een 67-jarig bewegingsapparaat.  
Vanwege de irrationele hoop op een Elfstedentocht dit jaar ben ik in januari niet zoals de vorige 
2 jaar naar de Weißensee afgereisd… Helaas, mocht niet baten. 
Ook is het jammer dat mijn beste vriend Mathieu vanwege diabetes en neuropathie niet meer in 
staat is om met mij de jaarlijkse kajaktrektocht te maken. Het zij zo… 
 
Met Thomas & Noortje en Simon & Rosa gaat het onveranderd prima. Ontplooiing van het leven. 
En ik mag op de eerste rang zitten. 
Met ‘mijn sponsorkinderen’ in Gambia en Ethiopië gaat het prima. Ik krijgt regelmatig updates 
over hun prestaties op school en dat stimuleert om deze directe vorm van ontwikkelingshulp 
voort te zetten. 
 
Mei 2018 
We fietsten van Lissabon naar Málaga en liepen – in de extreme hitte van 27 mei – de halve 
marathon van ‘onze’ stad Leiden. 
 
Juni 2018 
Met de 5 ‘FietsBroeders’ van Besançon naar Arles gefietst en ‘onderweg’ voor de 4e keer de 
Mont Ventoux ‘bedwongen’. Erg gezellig.  
 
Juli 2018 
Met vriend Evert de Berlijn-expres genomen en na een dagje stad terug naar Alkmaar gefietst in 
een dag of 8. Heel warm en behoorlijk tegenwind maar evengoed een heerlijke tocht.  
 
Augustus - September 2018 
Op 14 augustus hebben we ons partnerschap officieel laten registreren, nadat we alle papier-
werk daaromheen met de notaris hadden afgerond. Drie weken naar Madagaskar met Marijke. 
Ongelofelijke belevenis in alle opzichten. 
Op 23 september hebben we in Leiden een mooi feest gegeven voor de familie. Rondvaart door 
de grachten met lunch aan boord, een stadwandeling met gids en daarna: drank&hapjes thuis. 
En eind september heb ik voor de tigste keer met goede vrienden de Hoge Venen 3-daagse 
gelopen. Altijd weer heerlijk. 
 
Oktober 2018 
Op 3 oktober vierden we voor de eerste keer ‘Leids Ontzet’. Gezellig in de stad. 
En op 5 oktober fietste ik de minimaal jaarlijkse tocht Alkmaar – Winterswijk met zwager Herm. 
Marijke trakteerde mij vanwege mijn verjaardag op een bijzonder leuk dagje Amsterdam; we 
hadden ongelooflijk mooi weer.  
Medio oktober hebben we met de medebewoners van de Huishoudschool de gemeenschappe-
lijke tuin ingericht. Ook weer leuk. 
Eind oktober hielpen we met de verhuizing van Simon en Rosa. 
 
November 2018 
De 3 overgebleven BergBokken liepen 8 dagen over het Kaap Verdiaanse Santo Antão. Relatief 
schaarse, maar zeer gezellige overnachtingsmogelijkheden. 
 
December 2018 
Met Marijke nog een keer de Hoge Venen 3-daagse gelopen. Heerlijk met sneeuw. 
Zondag voor kerst: EindeJaarsDiner in Alkmaar voor de familie. En van 1e kerstdag tot en met 
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nieuwjaarsdag trektocht op La Palma. De Ruta de los Volcanes blijft een hoogtepunt. Veel ge-
zien, ervaren, genoten. En pret gehad. Prima besteding van de kerst- en jaarwisselingsdagen; 
beter dan thuis. 
 
Januari 2019 
Deze maand stond in het teken van de verhuizing van Thomas&Noortje. Sjouwen, herinrichten, 
klussen. 
 
Februari 2019 
Sneeuwschoenentocht over de Hoge Venen met zwager Herm en diens zoon Sjors. Spectacu-
lair.  
 
Maart 2019 
Weer op wintersport in Portes du Soleil met Marijke en mijn beste vriend Mathieu en zijn Wilma. 
Erg gezellig. Marijke heeft stevig progressie gemaakt in het skiën.  
Op 29 maart fietsten wij (Evert, Walter, Marijke en ik) van Den Oever naar Harlingen en terug. 
Ter gelegenheid van de idiote afsluiting voor 3 jaar (!) van het fietspad over de Afsluitdijk.  
 
April 2019 
Walter organiseerde wederom de (jaarlijkse) fietstocht over de WestFriese Omringdijk (130km). 
We waren dit keer met zijn 14-en waaronder Marijke en haar zus Joke als vrouwelijke compo-
nent. Beetje kou en tegenwind in de ochtend, wind mee en lekkere temperatuur na de lunch. 
Memorabel en supergezellig. 
Met Pasen een dag of 5 stedentrip Athene. 
 
Mei 2019 
Intervisie ’88 in Markelo. Mét jullie. We gaan het zien; ik heb er zin in! 
En dan van half mei tot half juni met De Bus naar IJsland. We verheugen ons enorm. 
 
Epiloog  
Al het bovenstaande overziend.... wat zou een mens zich nog meer kunnen wensen? Ik ben 
heel gelukkig. 
En… omdat het leven ten diepste zinloos is, maak ik er zelf wat van. De zin van het leven is de 
zin in het leven! 
 
Ik verheug me op het samenzijn met jullie.  
 
 
Hartelijke groet, Ludo  
 
 
 
Leiden, 10 april 2019. 


