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Hier heb ik je bed neergezet - een lekker groot bed 

dat ik met zorg voor jou heb opgemaakt. 

 

Het matras is precíes goed, 

en er zijn kussens genoeg – kies zelf maar. 

Ik heb er op gelet dat de schelle ochtendzon 

niet verblindt maar je gezicht zal verwarmen. 

 

Ga nu maar liggen, liefste, ontspan je en weet 

hoe anderen over je spreken. Met liefde voor jou. 

 

(naar Emily Dickinson – Ample make this bed)                   
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Voorwoord 

 
Op 6 februari 2016 is mijn grote liefde Pienie overleden, en op 12 

februari hebben we met heel veel mensen afscheid van haar 

genomen. Net 55 jaar, en dan zomaar doodgaan, dat is en blijft 

verbijsterend. Maar het ís zo: Pienie is er niet meer. Bij de uitvaart 

hebben we dat allemaal op onze eigen manier beleefd en tot 

uitdrukking gebracht. 

Veel mensen zeiden over die 12e: bedankt dat we hier bij mochten 

zijn. Het is een portret geworden, zeiden weer anderen. Van 

tevoren hadden we dat niet zo bedacht, maar het was inderdaad 

een beetje zo. 

Daarom heb ik besloten er een boekje van te maken. Daarin staan 

alle teksten die op 12 februari 2016 zijn uitgesproken. Ik heb ze 

verbonden met kleine teksten en vooral foto’s, om Pienie’s  leven 

zichtbaar en voelbaar te maken. Jeugd, vriendinnen, dieren, werk, 

relaties, gezin, dromen: het komt allemaal langs. Een portret van 

Pienie, haar leven, haar tijd.  

Ach, wat ben ik verliefd geworden op dat meisje van 4 jaar, 13 1/2 

of 17 jaar (kijk maar naar de foto’s!): verwachtingsvol, levendig, vol 

vertrouwen met anderen in de weer. Dat meisje heb ik veel later als 

volwassen vrouw mogen vergezellen in haar – in ons leven. 

 

Een boekje om vast te houden. 

 

Zutphen, 1 juli 2016 

Vincent Thunnissen  
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JEUGD & FAMILIE 

Pienie is geboren op 6 januari 1961 in Geuzenveld/Amsterdam als 5e kind van Ada Huizenga 

en Wout Kamphuis. Atie (1952), Kees (1954), Arie (1955) en Sannie (1956) gaan haar voor. 

Pienie is een familie(roep)naam, eigenlijk heet ze Jasperina.  

Aan Geuzenveld heeft Pienie geen herinnering, al snel verhuist het gezin naar Dikninge 21 in 

Buitenveldert. Een nieuwe, dure woningwetwoning met 3 slaapkamers en een kolenhok, dat 

vanaf de galerij bereikbaar is. Rond vier uur zitten op diezelfde galerij de vrouwen: bijkletsen 

en piepers jassen. Het is de tijd van zwartwit tv en zwartwit foto’s. 

Vader Kamphuis (1923-2008) werkt vanaf zijn 14e , meteen na de ambachtsschool. Al gauw bij 

Werkspoor. Een klein pittig mannetje; technicus-tot-en-met die zich opwerkt tot HBO-niveau. 

Hij stottert en is zeer actief in ondernemingsraad en diaconie. Hij gaat op de Puch naar zijn 

werk; een auto vinden vader en moeder maar onzin. Als hij 47 jaar werkt gaat hij vervroegd 

(!) met pensioen; eerder ontsnapt hij steeds aan wéér een ontslagronde. 

Moeder Kamphuis (1928-2015) heeft de Mulo gedaan. Een eigenzinnig moedertje met een 

talenknobbel. Tot het huwelijk in 1951 werkt ze op kantoor. Actief rond de kerk. Ze zingt in 

een koor dat elk jaar in het Concertgebouw optreedt.  Legendarisch zuinig: boterhamzakjes 

worden  hergebruikt. Maar ook een nieuwsgierige vrouw die kan genieten: zon op het balkon 

en (later) verre reizen. Ze stemt een keer op de Kabouters – denk aan provo. 

De flat is van een protestantse corporatie, en de kinderen die daar wonen gaan naar een 

protestantse school en naar een protestantse voetbal- of korfbal vereniging. En op zaterdag 

halen de jongens 7 broden in een grote sloop: alle Kamphuizen zijn broodeters. Als vader en 

moeder jarig zijn, komen álle ooms en tantes; sigaretten-in-een-glas, leverworst en kaas. 

Pienie hoort vanuit bed luide discussies, het is een maatschappelijk betrokken clubje ARP-ers. 

Er wordt veel gelezen in het gezin, juist ook boeken van schrijvers-van-nu.  

Als nakomertje heeft Pienie het makkelijk en moeilijk. Broers fungeren graag als hond of 

paard, maar niet altijd. Pienie gaat vaak naar de buren, naar Pauline, daar mag je mayonaise 

op je brood. Op school is een handwerkjuf die kinderen prikt met haar breinaald; als wraak 

gooien ze als ze achterlangs lopen draadjes in haar opgestoken haar.  

Er wordt veel buiten gespeeld: op de grasvelden, in en op de sloten (schaatsen, opblaasboot) 

en op de dijk (dat is nu de randweg – de A10). De kampen van kerk en korfbal zijn één groot 

feest. In de zomervakantie gaat de familie met de fiets naar Egmond of Garderen; Van Gend 

en Loos brengt de bagage na. Als haar kleine beentjes moe worden voelt Pienie de hand van 

vader in haar nek, zo houdt ze vol. Later maakt het ze de stap mee naar Epen (paardrijden), 

Monschau (bergen!), Oostenrijk (échte bergen) en Roemenië. 

Pienie gaat net als haar zussen naar de Van Loonschool – een meisjesmavo (!). Veel strenge 

tangen. De mannelijke leraar Leeuwenstein wordt geplaagd door een reclamedeuntje te 

neuriën (“Lewenstein, Lewenstein, de nijvere naaimasjien”). Later op het Hervormd Lyceum 

mag je roken in de klas. De leraar Frans draait in de klas alle Franse hits van toen. Als ze 17 is 

gaat ze samen met Beja kamperen; dat mochten meisjes van die leeftijd toen ☺ 

Zussen, vriendinnen, neven en nichten vertellen véél meer. Over dat dorpse Amsterdam (de 

halve buurt was er op 12 februari), over die jeugd, over later, over familie-zijn.  
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Met jou 
Atie Disseldorp 

 

 
Gewoon een gezin in Amsterdam.  

Dit zijn mijn herinneringen aan mijn leven met jou.  

 

Drie zusjes op een kamertje, jij de jongste, ik de oudste. 

Buitenspelen en schaatsen, Floriade met de luisterkuil en pony’s. 

Met je vriendinnetje mij bespieden toen ik met Ben liep te 

wandelen: hééééél spannend! 

Jij en ik  beleven onze kindertijd en jeugd elk op onze eigen manier. 

We verschillen 8 jaar. 

 

Wanneer ik het huis uit ga, kom je logeren. Spelletjes doen, met de 

kat spelen, schaatsen, het was natuurlijk kerstvakantie. 

Jaren later haal je je rijbewijs en hebt een auto. Daar zit ik dan 

naast m’n kleine zusje. Ik was trots op je. 

De tijd gaat gewoon door, je blijft veel komen, in Uithoorn en als 

we met ons gezin kamperen in Hummelo. 

 

De laatste 20 jaar is ons leeftijdsverschil weg. Man, huis, kinderen, 

kat, we praten heel wat af. 
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Jullie kamperen in Frankrijk, we komen jullie opzoeken! Jeu de 

Boules over de hele camping, wandelen, uit eten, en allebei heel 

bang voor het onweer. 

Of een vakantiekaart krijgen van een mooi plekje, met een ‘zomaar 

even’ berichtje erop. 

 

Zorgen voor onze oude ouders. 

Wandelen met pa: “papa heeft liever dat jij de rolstoel duwt, Pien”. 

Met oud en nieuw, met z’n vijven komen we logeren en dan vieren 

we meteen maar je verjaardag, heel gezellig, met jouw fruitmixje bij 

het ontbijt. 

Een weekje weg met mama, jij vindt steeds een mooi groot huis 

voor ons allemaal. 

Onze moeder verzorgen; je blijft dan bij ons slapen, zover, terug 

naar Zutphen! Dan kom je binnen, grote rugtas in de gang, je 

lekkere jas uit en sloffen aan. 

 

Zomer 2015, wij bellen: “Pien, we kamperen in Woold, dat is 

dichtbij jullie, komen jullie een dagje?” 

“Ja, gezellig, wij zorgen voor de lunch.” Wandelen, praten, uit eten. 

 

De Nichtendag, ook een keer bij mij thuis, je geeft me een 

complimentje, een klein cadeautje, zo lief. 

En in onze lange telefoongesprekken ben je geïnteresseerd en voel 

je je betrokken bij mijn gezin. 

 

Of we appen over en weer, met foto’s en al. Kijk: zulke mooie 

schoenen; leuke rode stoeltjes; ja leuk tafeltje; moet je de kat nou 

zien liggen; zéker een mooi kleed; de tuin is nu mooi! 
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‘’Nee hoor Pien, ik vier m’n verjaardag dit jaar niet, we zien elkaar 

zo veel” zeg ik. Toen stuurde je die leuke kaart. Nichtendag, feest 

van onze broer Arie. 

Het feest van Ben en mij in december 2015. Daar ben je natuurlijk 

bij. Wat zie je er mooi uit, de foto is ook zo mooi geworden! 

De 20e december vier je je verjaardag met een heerlijke lunch in 

stamkroeg 1890.  

 

Alles was zo heerlijk gewoon. 

 

Na oud en nieuw wordt alles anders.  

Je doet zo je best om weer thuis te komen. “Maak je maar géén 

zorgen”, zeg je, “ben je nu gerustgesteld?” 

“Het komt goed”, zeg je nog… 

 

Dit zijn allemaal herinneringen, er komt nooit meer iets bij. 

 

Lief zusje van me – je was méér dan een zusje voor me. 

Wat zal ik je vreselijk missen.  
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Hetzelfde nest 
Sannie Kamphuis 

 

 
Onze jongste zus is niet meer. 

 

‘Waar slaat dit op? ’en: ‘Dit slaat toch helemaal nergens op?’ 

hoorde ik een aantal mensen zeggen. Verbijstering en 

machteloosheid. Het slaat inderdaad nergens op. Probeer het ook 

maar niet te verklaren al willen we dat natuurlijk wel.  

Ik vertrouw erop dat Pienie op een goede plek terechtgekomen is 

waar ze liefdevol is ontvangen. 

 

Pienie was voor ons stiekem ons kleine zusje, al wilde ze daar niet 

van horen. In ons gezin werd ze het nakomertje genoemd, al 

scheelt ze maar 4 jaar met mij. 

Lastig als zo’n grietje je plek als jongste in het gezin overneemt, 

heel blij was ik dan ook niet met haar geboorte, dat is mijn aller-

vroegste  herinnering. Mijn tweede herinnering: ik zie mezelf 

dansen voor haar in de huiskamer voor het naar school gaan, Pienie 

een jaar of 3 en ik dus 7, een zelfgemaakt liedje zingend over 

dartele hertjes in een veld, het staat me nog zo scherp voor de 

geest.  
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Of ze het leuk vond weet ik eigenlijk niet, zoveel theatertalent zal ik 

niet hebben gehad. Een mens mag zich vergissen……. 

Haar leven was niet altijd gemakkelijk: na vele omzwervingen in de 

liefde en in werk, heeft zij uiteindelijk haar bestemming in het leven 

gevonden bij en met haar grote liefde Vincent. Zij vonden hun 

droomhuis in Zutphen. 

 

Pienie was een natuurliefhebber en een dierenvriend, een 

doorzetter vol humor en zelfspot, gastvrij en liefdevol.  

 

Mijn lieve zus, wat betekent zusterliefde voor mij?  

Het is het onvoorwaardelijk van elkaar houden en steunen, soms 

jaloezie; een evenwicht zoeken tussen afstand en nabijheid, elkaar 

bij de les houden als het nodig is. En ja, uit hetzelfde nest, dat 

omvat alles. 

Onze verbondenheid kwam het sterkst naar voren op de vakanties 

met pa en ma die niet meer zelfstandig op pad konden. Pienie en ik 

konden op elkaar vertrouwen, waren op elkaar ingespeeld.  

  

Grote grappen en hilarische situaties pasten niet bij Pienie, nee: 

subtiele humor, spelen met taal, soms grof en cynisch. Maar wij 

konden er met elkaar vreselijk om lachen. Haar humor als drijvende 

kracht om moeilijke situaties het hoofd te bieden, haar liefde om 

mensen bij elkaar te brengen én verbonden te houden. Vergis je 

niet, ze kon ook scherp zijn in haar oordeel over de mens, maar ze 

was mijn praatpaal en klankbord. 

Gelukkig werd ze van gezin, familie en vrienden. Godzijdank hebben 

we de laatste maanden veel van al het goede gehad. Die 

herinneringen houden we vast, daar heeft ze van genoten. Als 

naaste kring zijn we blij met alle aandacht en bezoek die ze de 

laatste maand heeft ontvangen. 

Weet je verzekerd van onze liefde, vaarwel lieve Pien.  
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DIERENFLUISTERAAR 

Pienie heeft iets met dieren. Dat is begonnen met de TV-serie Belle et Sebastien over een 

jongen en een hond (https://www.youtube.com/watch?v=xc-yG06NPq0 ). Vol toewijding 

begint  Pienie rond 1970 een soort Honden Uitlaat Dienst. Pauline loopt vaak mee. Wat is er 

leuker – als jijzelf geen hond mag hebben – om de honden van buurtgenoten uit te laten?! In 

1972 is de Floriade, nu het Amstelpark. Een wereldtentoonstelling om de hoek!!! Alle talen 

van de wereld hoor je daar!! En er is een fluisterkuil, een treintje – en pony’s! 

Pienie verovert een baantje als begeleider van  een rondje-pony-rijden, ze borstelt er op los 

en heeft Vosje als haar vaste pony. Pauline is ook daar vaak haar maatje. Dat heeft jaren 

geduurd, met als dieptepunt dat ze op een zondag haar loon omzet in patat-mét. Dat kan 

natuurlijk niet, mensen op zondag voor je laten werken. Daarna zal ze nog 20 jaar 

paardrijden. 

Pienie heeft het me zelf gezegd: dieren zijn nooit achterbaks. Ze zijn meer betrouwbaar dan 

mensen: you see what you get. Maar dan moet je wél goed kijken. 

Dat kan Pienie dus héél goed. Kijken naar die ander. Wat bezielt (in de échte betekenis van 

het woord) deze hond, dit paard, deze kat – kip, konijn of koolmees? Al haar aandacht kan 

daar naartoe gaan, niet denkend vanuit zichzelf maar observerend – wat 

drijft/motiveert/doet of bedoelt dit wezen? Ze leest al heel jong héél veel over dieren, en ze 

kijkt. Er is geen twijfel over mogelijk dat ze een assistent had kunnen zijn van de grote Frans 

de Waal, omdat ze zo ontzettend goed en onbevooroordeeld kan kijken. 

Ik vind het niet zo’n grote stap om “de gesprekspartner Pienie” hiernaar terug te leiden. Veel 

mensen prijzen Pienie als gesprekspartner over belangrijke, bedrijfsmatige, relationele en 

individuele zaken. Pienie kan kijken en luisteren, niet vanuit een vast denkpatroon maar 

vanuit de wil om onbevooroordeeld te zien wat er gebeurt en te horen wat er wordt gezegd. 

Geen wereldvreemde dierenvriend dus, en ook geen zwaar interpreterende gesprekspartner, 

maar iemand aan wie je écht veel hebt. Bij haar loop je graag even aan. 

Kom op, we hebben het over dieren. Als ze met Guus een fijn huis in Laren betrekt (1984), 

zijn er hangoorkonijnen, krielkipjes die braaf mini-eitjes leggen, en de katten Jack en Sue. Na 

enige tijd is er de pup Berna, een Briard – een Franse herdershond. Pienie heeft Berna goed 

opgevoed, duidelijk én met empathie. Vanaf 1988 heeft ze met Guus als co-bazen voor Berna 

gezorgd. Men hen ging het niet goed – maar die hond mag daar toch niet de klos van zijn?! 

Jaren later, zomer 1997, zorgt de oude Berna goed voor mij als ik met een gebroken knie en 

een rolstoel in de weer ben. Als je ‘zee’ zegt weet Berna dat we naar zee gaan. 

Sue werd Soewiepous en bereikt de leeftijd van 18 jaar. De vervaarlijke kater Furie ken ik 

héél goed – hij wordt 23 jaar. Lapje, uit een co-ouderschap van mij, 21. Toen hebben we 

Woezie uit het asiel opgehaald, al 12 jaar oud met een stuk ijzer in zijn linker voorpoot.  

Daar zitten we nu Woez, met zijn 2-en. 

 

Als we wandelen weet Pienie menig bok of geit, paard of ezel, hond of kat naar zich toe te 

lokken. Ze kent altijd het ras, maar als ze niet komen: ook goed. Geen sentimentele dweil 

maar een kenner – en een dierenfluisteraar. 
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Jij kon dat als geen ander 
Michiel Disseldorp 

 

 
Lieve tante Pienie, 

 

Afgelopen zaterdag begon voor mij als een ontspannen dag maar 

eindigde als een gitzwarte dag. Een dag vol ongeloof, woede en 

vooral een onmetelijk verdriet. 

 

Ongeloof, omdat het niet waar kon zijn dat je zomaar van het leven 

beroofd bent. Want zo voelt het, het leven is je afgepakt.  

Je was zo hard aan het vechten om nog zo lang en zo mooi mogelijk 

te leven. Je deed dat op zo’n positieve manier. Samen met Vincent 

maakte je van elke situatie het beste. Want dat was je, altijd 

positief. Dat is ook het gevoel dat je mij altijd gegeven hebt. Als ik je 

zag, sprak, of zelfs met een simpel appje. Ik hield er altijd een 

positief gevoel aan over. 

Jij toonde niet alleen begrip, je begreep ook echt. Je luisterde echt, 

was oprecht geïnteresseerd en je kon me op jouw eigen, bijzondere 

manier aan het denken zetten. Als ik iets deed of zei waar je niet 
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achter stond, stond je wél altijd achter mij als mens. Dat wist ik, 

want jij kon dat als geen ander. 

Woede, omdat het zo onrechtvaardig is. Je was niet alleen lief, 

maar ook sterk. Niets kreeg jou klein. 

Zelfs toen je net wist dat je weer ziek was, was je nog steeds met de 

mensen om je heen bezig en je kon nog steeds lachen. Ik zelf kon 

ook nog lachen toen je in het ziekenhuis lag. Want ook dát deed je 

met me, ik heb heel veel lol met je gehad.  

Zelfs de afgelopen dagen heb ik af en toe gelachen. Terug denkend 

aan jou als je lachte, als je mij aan het lachen maakte. Ik zie je 

lachende gezicht nog zo voor me. Zelfs nu krijg ik er bijna een lach 

van op m’n gezicht. 

Maar nu lukt dat even niet.  

 

Nu is er alleen maar dat onmetelijke verdriet. En dat zal nog lang 

duren. Het zal waarschijnlijk zelfs nog erger worden als het echte 

besef komt. Het besef dat je er echt niet meer bent. 

 

Want het leven gaat door, maar dan zonder jou. 

En dat is gewoon klote, zoals jij tegen me gezegd zou hebben. 

 

Lieve Pienie,  

Ik ga je ontzettend missen. 

Ik zal je herinneren als een tof wijf, want dat was je. 
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Een tante 

die héél dichtbij stond 
Jacquelien Disseldorp 

 
Lieve Pienie, 

 

Wat kan het leven hard zijn. Jij bent zomaar uit het leven gegrepen. 

Dat is op een wrede wijze afgepakt. Pienie, jouw dood heeft ons 

allen diep geraakt. 

Nu weet ik wat hartverscheurend is. Ik zie mijn moeder zo intens 

verdrietig. Vincent zo dapper maar duidelijk gebroken. En ikzelf, ik 

wist niet dat dit gevoel bestond, ik heb deze pijn nog nooit gevoeld. 

Een grauwe, grijze zaterdag. Ik kan sindsdien aan niets anders meer 

denken dan aan jou. Aan hoe je was, en aan hoe je dood bent 

gegaan. 

Je dood is vreselijk. Zo oneerlijk en zo niet verdiend. Je was keihard 

bezig om weer thuis te komen, optimistisch, en positief als je was 

ben je toch gepakt. Zo voelt het. 

 

Je was een lieve tante. Echt een tante zoals je je een tante 

voorstelt. Net wat verder weg, maar je herkent je moeder er in, je 

was dus ook weer heel dichtbij.  Wat sprak ik graag met jou. Je rust, 

je adviezen. Je warme kritiek. 



 
 

  24   
 

Nooit had je bij jou het gevoel dat je het fout had gedaan. Jij kon 

het je altijd wel voorstellen, en je had het vermogen om het op 

ieders manier te bekijken. Zonder een afwijzend oordeel te geven 

zei je wat je ergens van vond.  

Je stelde diepe vragen, echte vragen. Naar het antwoord was je 

benieuwd. Omdat je écht wilde weten hoe het met me ging, en hoe 

ik bepaalde dingen vond en ervaarde. Je zette me vaak aan het 

denken. 

Je deed je best om een echte tante te zijn. Zonder te overdijven of 

veel je best te doen. Je was ook echt mijn tante. Gelukkig hebben 

we altijd naar elkaar uit gesproken dat we elkaar lief vonden. Je 

hebt het geweten, wij wisten het van jou.  

 

Brian van 7 zei zaterdag toen hij niet wist wat hij met ons verdriet 

aan moest. Laten we het maar gauw weer vergeten, en lekker naar 

de chocolade beurs gaan. 

Je had erom gelachen, en gezegd: wat is het toch een lekker joch. 

Ik hoor het je zo zeggen. Je stem, je humor en je wijze woorden zal 

ik nooit vergeten. 

 

Het leven gaat door, maar alles staat nu stil. Heel stil om jou. 

Omdat we van je hielden en omdat we weten dat we je gaan 

missen. En daar zijn we bang voor, want we weten dat dat pijn gaat 

doen.  

 

Dag lieve tante. Je hebt je best gedaan, heel erg je best gedaan. 

Rust maar lekker uit. 
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PIENIE & HAAR HUIZEN 

Het is al gezegd: Pienie is geboren in Geuzenveld maar al heel snel verhuist ze naar de 

gloednieuwe wijk Buitenveldert – naar Dikninge. Een wijk met vooral woningwetwoningen, 

en heel veel groen. In die tijd wonen in elke flat 5 tot 7 mensen, een levendige wijk, een 

kinderparadijs. De familie Kamphuis heeft er dik 40 jaar gewoond. De stad ligt overigens voor 

het grijpen, de kaas wordt gewoon op de Albert Cuijp gehaald. 

Voor Pienie echt een thuis, dat nakomertje dat overal tussendoor glipt. Pienie houdt van 

privacy, een plek voor zichzelf – daar moet ze soms wel ruimte voor maken of zelfs 

bevechten. Maar ze houdt ook van mensen, van speelkameraadjes, van samen zijn en samen 

doen – als ze daarna maar weer even op zichzelf kan zijn. 

Buitenveldert: we hebben er later samen veel gewandeld, dat kan in zo’n wijk. Dan kan ik 

zien dat hier de wortels van Pienie liggen. 

 

Als 18-jarige gaat ze naar de Politieopleiding. Dat is intern (!) en inderdaad, daar is veel lol 

getrapt. Na 1 jaar gaat Pienie in de Watergraafsmeer op kamers wonen – met Irene, van de 

opleiding. Die wijk ‘hoort’ een beetje bij de Kamphuizen, er woont veel familie. 

Pienie krijgt een vriend – Guus, ook bij de politie. Als ze 23 is trouwen ze. Maar ja, waar kan 

en wil je wonen? Amsterdam kan je als geboren Amsterdamse schudden: 15 jaar wachten. 

Daar blijft Pienie altijd boos over. Ze gaan kijken in ’t Gooi. Laren is nog geen kak-dorp, ze 

slagen erin daar een vooroorlogs huis-met-tuin-en-appelboom te kopen. Een droomhuis. 

Die droom gaat in 1988 stuk. Geen huisje-boompje-beestje, geen kinderen, wel een co-hond. 

Een lange tocht langs tijdelijke oplossingen volgt. Pienie werkt dan bij de gemeentepolitie 

van Bussum. Pas in 1994 heeft ze weer wat rust: zelf én qua huisvesting. Het Gooi is een 

‘beetje thuis’ (natuur om de hoek!), maar het is ook een herinnering aan onrust. 

 

In maart 1997 komen Pienie en ik elkaar tegen, in september 1998 komt ze bij mij in Leiden 

wonen. Een groot bovenhuis. Pienie is blij om weer in een stad te wonen, ze houdt van 

stedelingen. We hebben het huis “van ons” gemaakt en samen genoten. Al gauw is dit het 

huis waar Pienie als volwassene het langst heeft gewoond.  Pienie wordt een beetje een 

“Leidse”. We gaan nog vaak een dagje naar “ons” Leiden. 

 

Toch verhuizen we. We staan in mei 2006 voor een 16-eeuws huis-met-tuin in Zutphen. 

Zouden we dit kunnen kopen?! Ja, dat kunnen we. Ons droomhuis! Binnen een paar jaar 

hebben we het met zorg helemaal naar onze hand gezet. Wat een bijzonder en warm huis is 

het toch. Bakker, kruidenier, mode, restaurant, tandarts, filmhuis: alles bij de hand. Vaak 

zoeken we in de vroege avond de ruimte op van de IJssel. De wandelingen rondom Zutphen 

zijn weergaloos. Cultuur te over, station binnen handbereik, nergens horizonvervuiling. 

Een verhuizing waar we geen seconde spijt van hebben. Op andere levensterreinen (werk, 

gezondheid)  hebben we veel tegenslagen, maar het leven blijft goed omdat dit huis, dit 

leven in dit huis, zo ontzettend sterk voelt. Dat is pas “thuis”.  

Dit droomhuis, dit thuis ontspant en schept vertrouwen. Pienie en ik weten zeker dat we hier 

zullen blijven wonen en genieten. 
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Praten wilden we, en lachen 
Sanny Kamphuis 

 

 
Tot een aantal jaren geleden zagen de neven en nichten van de 

familie Kamphuis elkaar niet vaak. Ieder leidde zijn/haar eigen 

leven en dat was goed. Toch besloten we op een goed moment een 

Neven- en nichtendag in het leven te roepen.  

We voelden de behoefte om zo nu en dan tijd met elkaar door te 

brengen. De partners mocht ook meedoen, zo zijn we dan ook wel 

weer. En wat IS het altijd gezellig! Vooral de humor die we met 

elkaar delen is onnavolgbaar. Het zal jullie niet verbazen dat ook 

Pienie hier een grote bijdrage in had ☺ 

Neven- en nichtendag zal nooit meer hetzelfde zijn…..  
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Toen in 2012 onze tante Pien overleed en wij, de nichten, met 

elkaar haar huis schoonmaakten ontstond er iets. Iets moois. We 

herontdekten elkaar, als het ware. En hadden behoefte om elkaar 

vaker te zien. De Nichtendag was geboren! 

Eerst probeerden we de dagen nog cultureel verantwoord in te 

vullen, maar al snel stopten we daar mee. Praten wilden we, en 

veel lachen. Buikpijn van het lachen hadden we; Pienie’s droge 

humor was hier vaak de oorzaak van. Wat een zelfspot had ze! 

We deelden de belangrijke dingen in ons leven. Ook Pienie wilde 

weten, écht weten, wat er in ieders leven gebeurde. De nichten-

band werd steeds hechter, dat merkten we ook toen Pienie weer 

ziek werd. De betrokkenheid was en is groot. 

Ans, Lies en ik – de nichten van Pienie en haar zussen Atie en 

Sannie – voelen ons verslagen en verdrietig omdat we Pienie zó 

graag nog beter hadden willen leren kennen. Nu kan dat niet meer. 

Ook Nichtendag zal nooit meer hetzelfde zijn.  

 

  
 

Er is een gat geslagen in onze groep, in de familie, in het leven van 

een ieder die verbonden was met Pienie. Dat gat zal er altijd zijn.  

Wij gaan door met ons leven en daarbij zullen we Pienie in ons hart 

meedragen. 

Laten we haar vooral herinneren als een lieve schat die zo heerlijk 

slap kon liggen van het lachen. Laten we dankbaar zijn voor het feit 

dat we haar gekend hebben, ook al is het veel te kort. 
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PIENIE & HAAR VRIENDINNEN 

Pienie is een specialist in lange vriendschappen. Het is niet zo dat de vriendinnen elkaar 

gedurende lange tijd overlopen. De kracht is dat Pienie en haar zeer verschillende 

vriendinnen elkaar soms even zien, gewoon omdat ze dat willen en omdat het belangrijk 

voor ze is. En dat kan jaren, tientallen jaren – een heel leven duren. 

Op het gemeentehuis van Apeldoorn anno 2016 heeft Pienie verschillende maatjes met wie 

ze zo nu en dan bijpraat over de échte dingen. Samen lunchen búiten het gemeentehuis. 

In Zutphen ontmoet ze Emma Gossink, met wie ze regelmatig bijpraat tijdens een wandeling, 

een lunch of een glas wijn. Omdat dat goed voelt. Die vriendschap mag er wezen, dat gaat 

over belangrijke dingen én er wordt gelachen. Dat had nog rustig 20 jaar doorgegaan. 

 

Pia Spiero kent Pienie van het HL in Amsterdam. Met haar heeft ze als 30-er drie maanden 

gebackpackt in Zuidoost Azië. Later gaat het niet meer zo goed met Pia, maar Pienie houdt 

haar een beetje vast. Pia, die het leven niet aankan en daar zelf afscheid van neemt in 2014. 

Laatst hebben we in het Rijks nog Pia’s vriendin Wendy opgezocht; wat een kwetsbaarheid. 

Jantien Visscher is een vriendin van de politieopleiding. Dat heeft dik 20 jaar standgehouden, 

met meer en minder intensieve periodes. Ze eten veel bij de Pakistaan, en zijn ook samen op 

Corsica geweest, pakweg in 1988. Pienie is getuige op haar huwelijk, en we hebben nog 

samen geholpen bij de een-na-laatste verhuizing van Jantien. 

Caroline Stassen is een Leidse vriendschap. Die begint ergens in 1999. Lange gesprekken over 

grote en kleine dingen; levensgebeurtenissen van belang komen langs. Over en weer eten 

we veel bij elkaar. Wat zijn we blij als Linda binnenstapt in het leven van Caroline. Dat was 

voor Caroline een soort van thuiskomen. Op 3 juni 2016 zijn ze getrouwd. 

En dan Irene Spaans, ook van de politieopleiding maar al heel lang logopediste. Twee jaar 

wonen ze samen op kamers (gezelliger, goedkoper) en de 35 jaar daarna hebben ze elkaars 

levens gevolgd en gedeeld. Ook hier is Pienie huwelijksgetuige. Pakweg 4 of 5 keer per jaar is 

er een belletje of een reeks appjes, misschien 2 of 3 ontmoetingen – en ze kennen elkaar van 

haver tot gort. Ze kunnen elkaar voor geen goud missen. Irene vertelt erover. 

Dan hebben we Hanneke Bonke. Hanneke is van die flat van 55 jaar terug, van de lagere 

school en later het HL. De levens daarna lopen ver uit elkaar, maar soms is er even contact. 

Ze is op ons trouwfeest, en in de zomer van 2015 komt ze langs in Zutphen. Zó lang kan het 

dus duren als je vindt dat je wat met elkaar hebt. Fijn toch? 

 

Met dat bruggetje komen we bij het verhaal van de vriendinnen-voor-altijd.  

Dat legendarische verhaal spreekt voor zich. Drie buurmeisjes aan dezelfde galerij, begin 

jaren ’60. Hun drie levens verschillen, maar ze zien elkaar regelmatig. In 2-tallen, ge-3-en en 

met zijn 6-en. Als Pienie op 6 januari 2016 55 wordt – in het ziekenhuis, de dag erna is de 

rugoperatie – komen Beja en Pauline een feestlunch organiseren. En Peter, de man van Beja, 

verlaat een bedrijfsconferentie in de States om 12 februari 2016 bij haar uitvaart te zijn. 

Dat is vriendschap, dat doe je zelf en die onderhoud je samen.  

80 jaar was deze 3 vriendinnen makkelijk gelukt. Lees het stukje over de 55 jaar dat het 

mocht duren. 
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Vriendinnen voor altijd 
Pauline de Vries en Beja Boterman 

 

 
PAULINE: lieve Pien, 

Dikninge, Buitenveldert, Amsterdam, Augustus 1962.  

 

 
 

Hier is het begonnen en dat is dus eigenlijk gewoon de ‘schuld’ van 

onze ouders: 

Pien, de Kamphuizen op 21 

Pol, de Koenens op 23 

En Be, de Bakkers op nummer 25. 
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Kijk, dit is de eerste foto met z’n drietjes.  

Ik ben hier jarig, 3 jaar, jij 2 en Beja gaat in juni van dit jaar 4 

worden. We gingen naar dezelfde school, de Vaste Burcht, maar 

zaten niet bij elkaar in de klas. 

Naar dezelfde kerk en naar kamp van de kerk. Ik kan me nog een 

musical van de kerk herinneren. Beja had de hoofdrol Boerin en jij 

was de Hond (dat wilde jij persé) en ik het Konijn. De eerste 2 regels 

zijn: “Als ik ‘s morgens buiten kom en de dieren zo zie staan, is ’t 

eerste waar ik dan aan denk: zal ze eerst maar voeren gaan.” 

 

Pien, jij was gek met dieren. 

De buurthondjes werden door jou opgehaald en uitgelaten, en wij 

gingen ook wel eens mee.  

Later liepen we te sjokken met de pony’s op de Floriade. Jij met 

Vosje en ik met Doris. Jij had altijd een broodzak met oude schillen 

bij je voor Vosje.  
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We gingen samen op blokfluit les en met z’n drieën op korfbal: 

Luilak toernooi bij BFC. En dan hadden we ook nog de kampen naar 

de Trappershorst in Oosterbeek. 

 

 

 

We vertrokken uit Amsterdam en de kampliedjes werden uit volle 

borst meegezongen, eigenlijk mee geblèrd, en we waren dan ook al 

schor als we aankwamen en hadden daar de hele week last van. 

 

Veel later zijn we op de Floriade met z’n drietjes begonnen met 

roken. Stiekem. 
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BEJA: lieve Pien 

 

Wij hadden samen iets met vakanties.  

 

Toen we kleiner waren ging je met ons mee naar de camping 

tijdens een Pinksterweekend op onze vaste camping Papenvoort.  

Toen we 17 en 18 waren gingen we zelfstandig kamperen op de 

Veluwe, maar op die camping gebeurden dingen die volgens ons 

niet pluis waren. 

Omdat we dat toch een beetje eng vonden, zijn we met alle 

proviand die we voor twee weken hadden ingeslagen, ONDERIN de 

rugzak, en de tent die door Tjeerd met de auto was gebracht 

overdwars OP de rugzak, alsnog met de bus naar Papenvoort 

gegaan.  
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Lekker vertrouwd! Daar hebben we samen geprobeerd hoe het was 

om een nacht door te halen. Na 1 nacht dachten we: we doen er 

nog 1. Dat ging niet helemaal goed, maar je moet alles een keer 

uitproberen. 

En in 1985 zijn we samen, met onze toenmalige vriendjes, naar 

Kreta geweest. Een heerlijke vakantie! 

 

 

 

 

PAULINE 

We bleven elkaar altijd zien in 2-tallen, maar zo’n 10 jaar geleden 

kwamen we weer met z’n drietjes bij elkaar. En eigenlijk merkten 

we toen pas goed wat we voor elkaar betekenen. Als je elkaar al zo 

lang kent – gewoon door en door. En vooral met dezelfde humor. 

En dit kunnen we niet echt uitleggen maar……. Wat een lol, wat een 

ongelofelijke lachbuien. 

 

Het was zo bijzonder Pien, ook met onze mannen erbij. 

Heerlijke, lange avonden met elkaar eten, veel drinken, praten en 

vooral heel veel lachen!! 

Twee keer per jaar als de klok verzet wordt, komen we bij elkaar. 

Wisselend in Zutphen, Weesp en Ouderkerk. Eerst aten we buiten 

de deur en later gewoon gezellig bij elkaar aan tafel.  

Geen onderwerp werd geschuwd en soms hadden we felle 

discussies met elkaar.  

 

Deze avonden houden we er zeker in, maar ze zullen nooit meer 

hetzelfde zijn Pien. Je appte vorige week nog: eind maart weer bij 

ons thuis. Ik dacht: fijn dat je alweer zover vooruit kijkt. Niet 

wetend wat er een paar dagen later zou gebeuren. 
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BEJA 

 

In 2013 zijn we ons 50 jarig jubileum gaan vieren met een weekend 

weg in Scheveningen. Op dat moment waren we zelfs al 51 jaar 

bevriend, maar eerder kwam het er gewoon niet van om iets te 

plannen.  

Ik heb niet het hele weekend meer scherp op mijn netvlies, maar ik 

weet wel dat we onbedaarlijk hebben gelachen als een stel 

pubermeisjes. Heerlijk was dat! We hoeven elkaar ook maar aan te 

kijken, of het gaat ‘mis’. Om helemaal niets.  

Onze mannen zijn er inmiddels gelukkig aan gewend. 
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Vorig jaar hebben we ons 53 jarig jubileum gevierd in 010. We 

zouden de stad wel even onveilig maken, maar lagen uiteindelijk 

met de tranen over onze wangen van het lachen om 23.00 uur 

uitgeteld op ons bed in het hotel.  

Weet je nog?  

En wat kon je lekker snurken Pien. Maar ach, nu denk ik: konden we 

nog maar een keer met z’n drietjes weg. Dat gesnurk neem ik op de 

koop toe. 

 

Met Vincent samen blijven we onze zomer-/wintertijd etentjes 

houden. We zullen het glas heffen op jou. 
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SAMEN 

Beja: Lieve Pien, we zullen je nooit, nooit vergeten. 

Pauline: Wat is het stil. Verdomd stil. 

 

Vincent, gisteren kreeg ik een kaart van een lieve vriendin die mij 

sterkte wilde wensen met het verlies van een lieve vriendin. Op die 

kaart staat een mooi kort gedichtje en dat wil ik graag voor jou 

voorlezen. 

 

Heel veel sterkte 

Een mens krijgt soms veel te verwerken, 

Plots kijk je anders tegen het leven aan 

Dan is het goed om te weten 

Dat velen met je zijn begaan. 

 

De kracht van het woord kan steun geven, 

Het ontneemt verdriet niet helemaal, 

Maar het kan de pijn verzachten 

En dat op zich is heel speciaal 

 

Daarom een sterktewens vanuit het hart, 

Verpakt in woorden van dit gedicht 

Moge het kracht en vertrouwen bieden, 

Zodat het je pijn wat verlicht. 
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Unieke herinneringen 
Irene Spaans 

 

 
Je bent mijn vriendin en dat zal je altijd blijven.  

Onze vriendschap begon op het internaat van de Politieopleidings-

school en duurt tot op de dag van vandaag, bijna 37 jaar. 

 

Veel unieke herinneringen die ik alleen met jóu kan delen.  

Als het stil is in huis praat ik tegen je. Ik zeg je wat ik je altijd zei, en 

jij antwoordt me zoals je me altijd antwoordde.  

 

We lachen samen om herinneringen aan dat internaat. Om dikke 

Puts en om Van Baaren in de vlaggenmast; ik gebruik uitdrukkingen 

zoals ’ijs en weder dienende’ en ‘een PEURRRR!!!’, en jij begrijpt 

mij.  

Ik haal koffie, ook voor jou, er loopt een traan over mijn wang en jij 

ziet dat. Je helpt mij en we praten verder. Over familie en vrienden, 

over relaties en het leven.  

Ik vertel je hoe gek ik op je ben, hoe blij ik voor je ben dat je 

Vincent hebt en hoeveel respect ik heb voor de manier waarop je 

met je ziekte omging. 

In gedachten zie ik ons lopen door de musea die we samen 

bezochten, en ik zie ons zitten in de restaurants waar we aten.  
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In juni zijn Eric en ik 25 jaar getrouwd en dat gaan we vieren. 25 

jaar geleden was jij mijn getuige, ik vraag je of je er ook nu bij kan 

zijn.  

Je zegt natuurlijk "ja".  

 

 
 

 

 

Lieve Pien, we blijven samen lachen, huilen, eten en drinken. We 

vieren het leven, jouw leven,  ons leven, het was een mooi leven. 
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PIENIE & WERK: EEN VERASSENDE CV 

Eigenlijk wil Pienie in 1979 naar de Landbouwschool. Maar ze twijfelt. De jeugdwerkloosheid 

is torenhoog, een studie is duur. In de krant ziet ze wat over de politieschool; laat ik dat dan 

maar doen. Het eerste jaar zit je intern, en al heel gauw loop je op straat.  

De eerste post is Bureau Warmoesstraat. Een barre tijd. Veel heroïnedoden en steekpartijen. 

Je bent pakweg 20, forceert deuren, ziet veel bloed en uitgemergelde lijken. Guus komt in 

die tijd zwaargewond in het ziekenhuis: krakersrellen. Welkom bij de politie. 

Na 2 jaar gaat Pienie naar Amsterdam-Noord. Een lekkere Amsterdamse wijk. Als ze in 

Tuindorp Oostzaan het raampje opendraait, krijgt ze te horen: “Hé meid, ga sokken 

stoppen!” Het gaat een beetje richting wijkagent, maar niet helemaal. Flatspringers en 

verkeersdoden zijn er meer dan je wil. ’s Nachts sturen ze de surveillanceauto wel eens naar 

Waterland, lekker rustig. 

Vanaf 1985 tot 1991 zit Pienie bij de gemeentepolitie van Bussum. Wijkagent, veel komische 

incidenten, een MBO met veel Marokkaanse jochies, samenwerken met de club Delinquent 

& Samenleving. Na 12 jaar, als wijkagenten worden afgeschaft (!), stopt ze met dit vak. 

 

Ze gaat bij de gemeente Bussum werken, van 1992 tot 1998. Twee jaar met veel plezier bij 

de Sociale Dienst, daarna vier jaar projectondersteuner en junior projectleider civiele 

werken. In die tijd (maart 1997) komen wij elkaar tegen. Ik ben daar in 1993 begonnen en ga 

in 2000 weg. Pienie gaat een baan zoeken in Leiden, en vindt die in 1998. 

Al een tijdje terug hebben we elkaar gezegd: Bussum was het leukste werk, een prima 

werkgever, korte lijnen, fijne collega’s. Klein maar fijn, projectmatig werken was appeltje-

eitje, efficiënt, resultaatgericht, 101% van buiten-naar-binnen denkend, en hartstikke 

professioneel.  

 

Pienie  wordt in 1998 office-manager bij de SPD (nu: MEE). Teamleider van pakweg 10 

mensen, secretariaat, facilitair en financieel beheer, beheer patiëntendossiers, stafwerk. Na 

2 jaar stapt ze over naar een vergelijkbare job bij de Fysiogroep in het universitair ziekenhuis. 

Kleiner team, gekke dingen als zwembadbeheer (diploma ☺), introductie van DCB’s en 

vastleggen van wetenschappelijk werk. Teams leiden, coachen, meewerkend voorvrouw: dat 

ligt Pienie wel. 

In 2006 gaan wij naar Zutphen. Dat is op basis van een baan van mij. Pienie forenst nog een 

paar maanden (pfff) en vindt dan een nieuwe baan. Niet al te veel uur, ook wel een stap 

terug, maar het is een begin. Haar loopbaan is daarna niet meer echt in beweging gekomen.  

Dat heeft ook te maken met haar gezondheid. In 2007/8 geneest ze van borstkanker met een 

forse aanval op haar energie (5 chemokuren en 34 langdurige bestralingen). Hoeveel uur kan 

je dan nog werken?  – dat moet je echt uit je tenen halen.  

Wat ook meespeelt: niet iedereen overziet je ervaring en weet of wil weten wie je bent, wat 

je kan en hebt gedaan. Je hoort het vaker van ervaren vrouwen met een gek of klein 

diploma. Zij stuiten op het denken in diploma’s – anders dan in haar vaders tijd. Zie je een 

leuke baan die naadloos past, ja hoor, HBO verplicht. Pienie kan er woest om worden. Soms 

droomt ze nog van die Landbouwschool. 
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Een topwijf,  

anders dan anders 
Marleen Bijker 

 
Zondagmorgen. Een normale dag. Opstaan met de krant, een kop 

koffie en een broodje.  

Toen dat verschrikkelijke bericht van Vincent: Pienie is dood. 

Gisteren overleden. Totaal onverwacht nieuws dat via email, 

WhatsApp en telefoon zich snel uitbreidde tot in de haarvaten van 

het stadhuis.   

 

Ik weet het nog, de eerste keer dat we Pienie zagen. Zo'n kleine 10 

jaar geleden. Het was op een plein in Roermond. Op onze teamdag 

zou Vincent als kersvers hoofd zich halverwege de dag bij ons 

voegen. Hand in hand met zijn Pienie stelde hij zich voor. Bijzonder, 

want partners bij zo'n teamdag waren toch echt niet gebruikelijk.  

 

Kort na Vincent kwam ook Pienie in dienst bij de gemeente 

Apeldoorn. Als planner, bij Wegen en Riolering. De 

planningstechniek zelf stond bij Pienie niet voorop. Dat bleek wel 

uit het feit dat ze eerst heel creatief balkjes maakte in Excel. 

Gelukkig leerde ze snel ook het planningsprogramma MS -project.  
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Het ging haar in het vak ook niet om techniek, het ging haar om het 

gesprek over de planning. 

 

Toen eind 2007 bij Pienie borstkanker werd geconstateerd brak een 

moeilijke tijd aan. Na een spannende operatie, bestralingen en 

chemo kwam ze weer op kantoor. Met een grote plastic tas vol 

mutsjes en sjaaltjes en met haar Amsterdamse humor maakte ze 

velen aan het lachen.  

Pienie kwam sterker uit die strijd. Met haar pittig, korte, grijze 

coupe, hippe kleding en af en toe een lippenstiftje. Daar stond een 

hele sterke vrouw!  

 

Samen met Vincent heeft ze in de organisatie heel wat te 

verstouwen gehad. Ze waren elkaars maatjes, dat wist iedereen. Je 

zag het ook, als jullie hand in hand het stadhuis binnenkwamen, of 

op de terugweg, met de trein naar jullie geliefde Zutphen.  

Een mooi stel! Waarbij altijd een combinatie van warmte en 

professionele afstand zichtbaar was.  

 

De afgelopen twee jaar werkte Pienie in mijn team, 

Projectmanagement. Samen met de andere twee planners: Vincent 

(van der Haak) en Sanne, heeft ze veel geïnvesteerd in de 

professionalisering van dat subteam.  

Op mijn verzoek gingen ze zelfs met frisse tegenzin, en in die 

tegenzin liep Pienie absoluut voorop, een intensief traject van 

teambuilding in. Nog lang werd er nabesproken en gelachen over 

de oefeningen, waarbij je stil tegenover elkaar moest staan of een 

uitnodigend dansje moest doen. Maar het heeft wel geholpen, 

want er stond uiteindelijk een prachtig driespan planners.  

Je zag dat Pienie het bij ons in het team vanaf het begin enorm naar 

haar zin had. Met eerst wat kleinere ontwikkelingsprojecten en al 

snel grotere projecten als  Kanaalzone en recent Paleis het Loo.  
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Ze leerde snel. Stapte op projectleiders af en kreeg steeds meer  

vertrouwen. Haar humor, gesprekken over het leven en haar kunst  

om anderen een echt welkomgevoel te geven waren prachtig.  

 

Maar ze had ook op z'n tijd een enorme mopperstand. Soms ging 

dat over haar eigen vooruitgang in het planners vak. Maar vaker 

nog ging dat over onrecht, of vermeend onrecht in de organisatie. 

Ze kon zich dan verschrikkelijk opwinden: kwam de kamer binnen, 

deed de deur dicht en luchtte haar hart.  

Na even met elkaar te spiegelen, ze bleef daarbij vaak staan, sloot 

ze niet zelden af met de woorden: "Ik moest het gewoon even 

kwijt".  

Haar directheid, openheid, gevraagde en ongevraagde adviezen, ik 

waardeerde het en met mij vele anderen. Omdat ik voelde dat het 

vanuit een goed hart kwam, het was oprecht. 

 

Bijzonder hoe Pienie de laatste anderhalve maand kon leven bij de 

dag. Met hoop en humor! Toen ik haar via de app vroeg of ze er 

tegenop zag, die bestraling, antwoordde ze "we gaan 'stralend' 

februari in…!". Zo hield ze zichzelf, maar ook ons op de been. En 

dan te weten dat je van die smartphone-van-je-werk in eerste 

instantie niets moest hebben.  

 

Pienie, topwijf!! Net even anders dan anders. Direct. Mensenmens, 

gevoelig voor sfeer, soms zeer volhardend, ook in je kritiek. Wars 

van opsmuk en protocol. Maar sorry voor jou, de Apeldoornse vlag 

hangt toch echt half stok.  

 

Pienie, je blijft altijd onze collega.  

En weet dat we er voor jouw Vincent zullen zijn!   
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PIENIE & HAAR GEZIN: 3 VOOR DE PRIJS VAN 1 

Dat zegt Pienie meteen. Wíj worden verliefd – maar ik heb óók twee zoons. Pienie vindt dat 

van het begin af aan fijn en spannend. Met een groot talent voor co-moederschap pakt ze 

dat op. Dat doet niks af aan het kleine verdriet dat ze zelf geen kind heeft; en dat staat op 

zijn beurt niet in de weg van haar liefde voor Simon en Thomas. Och, wat is dát knap. 

En even los van die kinderen: ze houdt toevallig ook héél veel van mij. Dat is wat wij al heel 

snel samen kunnen: het gewone leven met plezier leven op basis van wederkerige openheid 

– en geweldig vrijen. Dat laatste mag ik toch wel één keer, zo heel algemeen zeggen?! 

 

De eerste anderhalf jaar doen we aan Living Together in Two Houses. Elke week verhuizen 

we onszelf, good old Berna én Furie. Pienie is al gauw vaste bezoeker van de voetbal 

wedstrijden van de jongens. Haar yell is het hardste van alle toeschouwers van Ajax Sport 

Combinatie waar de jongens op zitten – iets ouder dan het Amsterdamse Ajax.  

Bijzonder moment is een eerste korte vakantie met zijn 4-en. Thomas, 13 jaar oud, heeft iets 

in zijn handen (een kaartspel) dat hij even kwijt moet. Als vanzelfsprekend geeft hij dat aan 

Pienie, want…eh…moeders hebben toch altijd een tas? Zo is het, Thommetje T. 

Als we na 1 ½  jaar gaan samenwonen zijn de jongens blij, en als we na nog eens 3 ½ jaar 

trouwen zijn ze blij in het kwadraat. Wat ben ik gelukkig, wat zijn Pienie en ik gelukkig, wat 

zijn we met zijn 4-en gelukkig.  

 

Over en weer krijgen we er twee forse schoonfamilies bij. Opnieuw gaat het gelijk en positief 

op: we voelen ons thuis in elkaars families, en voelen al gauw ruimte om over onze 

gezinsrelaties te praten. We helpen elkaar.  

Er ontstaan nieuwe vriendschappen – zo mag je dat toch zeggen over familierelaties?! 

Verder speelt Pienie een bijzondere rolletje naar mijn lieve maar soms wat stekelige 

moedertje, en dat doet Pienie zó zacht en rustig en slim en empathisch. 

Laten we die extended family maar gewoon rijkdom noemen. 

 

Die jongens worden pubers en eindexamenkandidaten, ze halen zelfs hun eindexamen en 

gaan studeren. Pienie is er steeds, de jongens vertellen er zelf over, laat ik dat niet doen. 

Pienie is een geweldige bonus naast hun vader en hun moeder.  

 

Tussen Pienie en mij klopt het. We vieren de seizoenen (buiten eten in de lente, wandelen in 

de herfst), kamperen op mooie plekjes, hebben de fijnste stadsvakanties (Venetië, Berlijn, 

Stockholm) en ontmoetingen. Vijf jaar met plezier actief in de pleegzorg. Gedoe vangen wij 

goed op – dat kost energie, maar we kúnnen het wél. Steeds weer gaan we nieuwsgierig op 

zoek naar herhaalde en nieuwe ervaringen – wij genieten het leven.  

In de vroege zomer van 2015 verkennen we onze toekomst. Lekker werken tot 2021, met 

wat minder arbeidsuren. Dan een maand naar een klein eiland: Mazzorbo of Christiansö? 

Pienie durft ongeduldig naar kleinkinderen uit te kijken. Dat veel later de ouderdom met 

gebreken komt, weten we - in het vertrouwen dat we dat samen aankunnen.  

Wat zit er veel ontspanning in ons leven en in onze relatie. 
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Genieten  

van héél gewone dingen 
Ivet Thunnissen 

 
“Ik neem iemand mee dit familieweekend” zei Vins. 

Oh? 

“Ze heet Pienie” 

Bij die naam kreeg ik visioenen van een heel jong meisje met een 

paardestaartje en een danstenue…. 

“Ze is een sterke, stevige en warme vrouw” zei Vins. 

Oh, dat klonk anders, dat klonk als precies het soort vrouw dat 

Vincent miste. 

En daar kwam ze, wat later omdat er iets was met de hond of met 

de kat, Furie. 

Wij, zussen, broers, aanhang, moeder, en een grote groep pubers, 

pré-pubers en kinderen probeerden niet al te nadrukkelijk te kijken. 

En Pienie, ogenschijnlijk kalm en laconiek, leek niet onder de indruk 

van al die niet kijkende ogen en zei gewoon: “Dag, ik ben Pienie.” 

Tja, ze was duidelijk een volwassen vrouw! 

 

Niet lang daarna viel Vins in Elba van een berg (of trap? – maar berg 

klinkt erger) en werd apart van de jongens gerepatrieerd. Terug in 

Nederland wou geen ziekenhuis hem hebben, bang voor de 

ziekenhuis bacterie. Daar stonden we dan voor de dichte deur, 
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Pienie, Dirk en ik, de mensen van de ambulance – en Vincent lag 

daar maar op zijn brancard. 

Dan maar naar zijn huis in de Kernstraat in Leiden. Vastgesnoerd op 

de brancard werd hij met moeite de steile trap opgehesen. 

Wij gingen naar huis en Pienie bleef bij hem, verzorgde en regelde 

en wat later nam ze hem mee naar háár huis, want zijn trap was 

wel héél erg steil en bovendien vér van haar werk. 

 

Al snel was het zo dat je niet zei ‘ik ga naar Vincent’ maar ‘naar Vins 

en Pienie’. 

Op de eerste lentedag van 2002 trouwden ze en ik voelde me een 

trotse getuige, alsof ik het allemaal zo bedacht en geregeld had. 

Nee dus, Vins had haar helemaal zelf gevonden! 

 

Toen ze naar Zutphen verhuisden was dat fijn voor hen, hun eerste 

samen uitgekozen huis. 

Jammer voor ons, het zo maar ‘even’ was eraf. Even zien, even 

bezoeken. 

 

In al die Zutphense jaren bleven ze zichzelf, Vincent en Pienie. Ze 

zorgden voor katten, voor kinderen en pleegkinderen, voor familie, 

voor elkaar en voor hun huis. Misschien maakten ze zelfs wel eens 

ruzie, want Pienie was zorgzaam maar ze had ook een duidelijke 

eigen mening. Net als Vins. 

Ze genoten van theater, wandelen door het rivierengebied, langs en 

door de Veluwezoom. Maar geen bos, daar hield Pienie niet zo van, 

ze wou lucht en licht en ruimte. Ze hielden van lekker eten, van 

tuinbonen, van op terrassen zitten en als ze de zee te veel misten 

trokken ze westwaarts. Vaak hier in Nederland. 

 

Natuurlijk was het niet alleen maar zo, ze hadden harde 

tegenslagen, maar samen sloegen ze terug. 
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En nu dit…. 

 

Oneerlijk, onrechtvaardig, net op de weg terug naar hun leven, op 

het dóórgaan met hun leven, opnieuw aangepast aan weer nieuwe 

eisen die het leven ze stelde. 

 

Wat zal ik appjes missen van de afgelopen weken. 

En wat zal ik de mailtjes missen: “we zijn er even een weekje 

tussenuit.” Dan wist je dat ze een paar dagen heel erg aan het 

genieten waren van hele gewone dingen, ’t liefste met een mooi 

uitzicht vol lucht, licht en ruimte. 

 

Dag Pienie, dat had je samen met Vins nog jaren moeten doen. 
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Wat een mazzel  

heb ik gehad 
Simon Thunnissen 

 
De vrouw van mijn vader, mijn stiefmoeder is overleden. Dat is wat 

ik mensen vertel.  

Maar als ik dat uit mijn mond hoor komen, dan merk ik dat het niet 

klopt. Die typeringen klinken te afstandelijk. Pienie was niet alleen 

de vrouw mijn vader. En Pienie was al helemaal geen STIEF-moeder.  

Pienie was als een moeder voor ons. Wij waren met Pienie een 

gezin. En wat een mazzel heb ik daarmee gehad.  

 

Ik ken Pienie sinds mijn dertiende. Toen ik net vijftien was kwam 

Pienie vanuit Huizen bij ons aan de Kernstraat in Leiden wonen. 

Vanaf dat moment gingen we ook met z’n vieren op vakantie in de 

zomer en Pienie kwam regelmatig kijken als wij voetbalden.  

Als wij op de Kernstraat waren, was Pienie daar ook altijd. Heel 

vertrouwd was dat voor ons. Vertrouwd zoals een thuis voelt. Nooit 

was er een vreemde in huis. 

 

Rond mijn zestiende begon ik puberale kuren te krijgen. Ik zette me 

flink af tegen mijn ouders. Vooral mijn moeder moest het soms flink 

ontgelden. In die jaren was er maar één persoon van wie ik nog iets 
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aannam, bij wie ik openhartig durfde te zijn, niet stoer zoals bij 

vrienden, maar gewoon mezelf. Dat was Pienie.  

Pienie was als een moeder voor me. En echt niet alleen omdat ze 

niet de ‘last’ had van een ‘echte’ ouder, maar gewoon omdat ze 

Pienie was.  

 

Dat is altijd zo gebleven. Dat is de Pienie die zo belangrijk voor mij 

was als puber. En niet alleen om sigaretten van te pikken als mijn 

eigen op waren. Hoewel haar Barclays sigaretten mij niet bepaald 

konden bekoren met zo’n raar tamponachtig filter.  

Later, als zoekende jonge student, en nog weer later tot op de dag 

vandaag: Pienie was er altijd voor me.  

Pienie die mijn vader zo veel heeft gegeven. Met wie hij zo’n fijn 

leven had.  

 

Díe Pienie ga ik zo ontzettend missen.  

Dag Pienie. 
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En anders ik wel: pure mazzel  
Thomas Thunnissen 

 

 
De eerste keer dat ik een zin uitsprak die met Pienie te maken had, 

was toen mijn vader ons vertelde dat hij een vriendin had. Mijn 

vraag was: “Maar vrijen jullie dan ook met elkaar?” Ik zat toen in 

groep 8, dus dan mogen dat soort vragen. 

Ja, dat deden ze. Dat doen mensen die verliefd zijn op elkaar. En 

Papa en Pienie waren ontzettend verliefd op elkaar. Men zegt 

weleens dat verliefdheid op een gegeven moment verandert in 

‘houden van’.  

Dat zal zo zijn, maar als er wereldkampioenschappen ‘lange afstand 

verliefdheid’ zouden worden gehouden, dan hadden Papa en Pienie 

glansrijk gewonnen.  

 

Niet lang daarna, inmiddels was ik al een stoere, ietwat 

recalcitrante brugger geworden, kwam Pienie bij ons wonen in 

Leiden. Samenwonen, met z’n allen naar die tante, of een oma, 

samen eten, en samen ongewassen op de bank hangen op 

zaterdagochtend.  

In Pienie’s ochtend zat één ritueel dat ik mij nog goed herinner. Als 

ik ‘s ochtends beneden kwam, pruttelde de koffie en was de tafel al 

gedekt voor het ontbijt. Een eitje en vers brood.  
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Als we klaar waren met eten, was het Simons en mijn taak om af te 

ruimen. Ik wist dat, als ik in de keuken stond, Pienie’s stem zou 

klinken: “Tommetje, kan je de melk op een zacht vuurtje zetten?”. 

Het rode steelpannetje en de melkzeef voor de koffie met melk. 

Tommetje deed dit. 

 

Als ik terugdenk aan toen, stijgt mijn bewondering voor Pienie elke 

keer weer. Voor Pienie zal het moeilijk zijn geweest om een plekje 

te vinden in een gescheiden gezin. Alleen: bij haar zag het er 

allemaal zo gemakkelijk uit. Pienie was zooooo goed voor en met 

mensen.  

Een voorbeeld hiervan waren mijn verjaardagen waar niet alleen 

Pienie, Papa, Simon en Nina waren, maar ook mijn moeder, haar 

vriend en mijn zusje Mila en haar Maarten. Dolgelukkig was ik als ik 

Pienie gezellig met mijn moeder of Mila zag kletsen, en ook van hen 

hoorde ik alleen maar positieve en lieve woorden over Pienie.  

 

Terug naar de plek die Pienie moest vinden en uiteindelijk op een 

heel natuurlijke manier had.  

De laatste jaren belde ik weleens naar huis om even bij te praten. 

Hoe is het met jou en met elkaar? Regelmatig was het zo, dat ik dan 

met Pienie praatte en ik aan het einde van het gesprek tegen Pienie 

zei: “Doe de groeten aan Papa”. Voor mij was Papa Pienie en Pienie 

Papa.  

Pienie, jij vond dat plekje moeiteloos. En Pienie, sterker nog, juist 

door jou, door jouw oneindige interesse in ons, door jouw liefde en 

betrokkenheid, hebben wij nu dit fijne gezelschap, dit gezinnetje.  

Dankjewel, ik hou van je, ik zal je missen.  
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Hier – in jouw armen 
Vincent Thunnissen 

 

 
Vandaag hebben we het over Pienie, over de dood en vooral over de 

liefde. Eerst wil ik het over de liefde hebben 

 

Zoals Claudia de Breij zonet in ‘Sleur met jou’ zong: als iemand ons 

tevoren elk apart had gekend, níemand zou ons als toekomstige 

geliefden hebben ingeschat. Toch is juist dát gebeurd. Wat is de 

liefde dan verassend, eigenzinnig en precies. Want de 19 jaren die 

volgden zijn onze beste jaren.  

We waren 36 en 41 toen we in elkaars armen vielen. De grootste 

hobbel die we de eerste week tegenkwamen was een ontbijt. 

Pienie had naar Kamphuizer traditie een ontbijttafel klaarstaan met 

een mand vol warme broodjes. Daar zat ik dan te schutteren – niet 

veel meer gewend dan een crackertje.  

We hebben er om gelachen. 

Erger dan deze broodoorlog is het niet geweest.  

 

Wij waren namelijk niet van de ruzies. Die luchten niet op, maar 

maken kapot en zijn eng, vonden wij. In plaats daarvan kozen wij  

ervoor om ons vergaand kwetsbaar op te stellen.  
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Dat is emotioneel nog veel spannender, want dan gaat het om: 

 

• de ander toelaten;  

• onbetreden paden in jezelf en de ander aflopen als het schuurt;  

• onzekerheid tonen, onderzoeken en aanvaarden;  

• en altijd elkaar hoog houden – omdat dat ten diepste zo voelt.  

  

Dat was niet slap maar rijk. Wij waren geen doetjes maar durvers. 

De zachte krachten zullen winnen, schreef de dichteres Henriëtte 

Roland Holst.  

Zo is het, en dat maakte ons samen sterk.  

 

Wij konden nog veel meer: wij konden intens genieten. 

 

Laat ik het beeld oproepen van de eerste jaren in Leiden. Drie voor 

de prijs van één, zei Pienie toen, doelend op Simon en Thomas. 

Jullie hebben hen gehoord, daar voeg ik niets aan toe.  

 

De tafel nam in ons leven een belangrijke plaats in. Zelfs toen de 

jongens als 17- en 18-jarigen tot diep in de nacht uit gingen, waren 

ze altijd bereid tot een ontbijt om een uur of half 11.  

Samen aan een gedekte tafel, dat is een goed ding. Het is ons hele 

leven een vast thema. Met z’n 2-en, met de jongens, en al jaren 

met Nina Laatst nog met zijn 5-en, in Zutphen, toen ik 60 werd. 

 

Met Pienie kan je geweldig lachen. Weinigen kunnen zó aanstekelijk 

lachen, met de tranen in de ogen. Het is al door anderen gezegd. 

Pienie ziet dingen die anderen niet zien, Pienie zegt hardop wat 

anderen wijselijk voor zich houden. 

Wat zal het stil zijn in huis, nu er nooit meer in de hoek van de bank 

eerst een schudden – dan een zacht proesten ontstaat. Ook Woezie 
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de kater, die dat natuurverschijnsel met verbazing en een zekere 

alertheid aanschouwde, zal dat missen. 

 

Wij samen deelden een grote nieuwsgierigheid in cultuur. In kleine 

theaters, in musea, in het filmhuis en in architectuur. Benieuwd 

naar het nieuwe, het andere, naar betrokkenheid, naar schoonheid. 

Grote cultuurkenners zijn we niet, meer ongeremde zwervers en 

gulzige drinkers.  

Wij samen deelden het plezier in kamperen op kleine campings. 

Van daaruit maakten we na een luie ochtend lange wandelingen. 

Laat in de zomer kochten we nog een oude tweedehands tent, die 

we begin september hebben getest op een stil plekje. We hebben 

genoten, met blote voeten in het gras. 

Wij samen liepen ons stadje in, langs de IJssel, op landgoed de 

Voorst en verder. We hielden van mooie kleding, kekke jasjes en 

mooie shirts – en ook die kochten we samen. En zaterdag op de 

markt kochten we samen een visje en heel veel bossen bloemen.  

Allemaal gewoontjes en sleur. Wat zal ik het missen dat ik dat niet 

meer met Pienie kan delen. 

 

Waren we dan echt zo klef? Daar wil ik best ‘ja’ op zeggen. Maar ik 

wil ook zeggen: we waren ieder onszelf. Onze autonomie en 

verschillende kleur kregen over en weer grote ruimte. We waren in 

onze relatie helemaal onszelf, en juist daardoor verknocht tot en 

met. 

Zo konden we samen de grote wereld aan. Moeilijke periodes 

kregen ons niet klein, ook dat deden we samen. Natuurlijk kost dat 

energie, maar door met open ogen naar elkaar, naar nu en straks te 

kijken; door elkaar vast te houden, hardop te spreken en te 

verkennen; door reëel te zijn én lef te tonen – dáárdoor kwamen 

wij verder.  

Ook deze januarimaand konden we dat. 
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Wat waren wíj daar samen góed in. 

 

Pienie is gelukkig geweest in Leiden. Na 15 jaar in het Gooi te 

hebben gewoond vond ze het heerlijk om weer in een echte stad te 

wonen. Ze heeft genoten van échte Leienaars met hun zangerige 

stadsdialect. Ja toch, niet dan?  

Onze bovenwoning hebben we naar onze hand gezet, met een 

prachtig extra balkon en met meubels die we stap voor stap bij 

elkaar hebben gekocht. In Leiden zijn we ook getrouwd, de Zijlpoort 

en de Morspoort blijven dierbare plekken. 

 

Toch zijn we verhuisd.  

Die verhuizing naar Zutphen in 2006 was een feest. Het was het 

soort verhuizing waar we elk apart wel eens aan hadden geroken, 

ook toen we elkaar nog helemaal niet kenden. Het was een grote 

stap die we sámen hebben genomen. Ons huis is óns droomhuis: 

dáár willen we wonen, dáár willen we leven, zeiden we tegen 

elkaar. 

De eerste avond, nog zonder meubels, aten we in de tuin aan de 

kampeerkist en dronken we een fles pinotage met de prachtige 

naam Klein Geluk.  

 

Dat blijf ik doen, dáár wonen. Ik weet dat die 18e-eeuwse vloer en 

die middeleeuwse balken ook jóu hebben gedragen en beschermd. 

Het is een sterk huis dat onze geschiedenis, naast al die andere 10-

tallen andere levens die er geleefd zijn, in zich heeft opgenomen.  
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Laten we het nu vooral over Pienie hebben. 

Pienie is de dochter van Wouter Kamphuis en Alida Jenneke 

Georgina Huizenga. Wout en Ada.  Atie, Kees, Arie en Sannie gingen 

Pienie voor. Een nakomertje. Er is al veel gezegd en verteld over 

haar leven, ik haal een paar dingen – meer beelden – naar voren 

 

Over haar jeugd roep ik het meisje op dat nooit gewoon liep – 

Pienie rende met haar sterke benen. Ze rende naar school, weer 

naar huis, tikte aan en rende door naar de Floriade. Daar waren de 

pony’s waar ze vanaf haar 11e elke dag hielp. Dat was de basis voor 

de dierenfluisteraar die ze later werd. 

Over haar jonge volwassenheid roep ik een ander droomhuis op. 

Het huisje van haar en Guus in het oude Laren. Ik bedoel maar: een 

appelboom in de tuin, kippen op stok, konijnen in een hok, twee 

katten en een hond. Dat is een goede tijd geweest. 

Later komt Pienie als jonge dertiger stevig in de knoop. Als zovelen 

van ons in die levensfase moet je dan dingen oplossen die je eerder 

niet kon benoemen. Pienie moest diep. Dat heeft ze, in alle 

kwetsbaarheid, moedig gedaan - indachtig het prachtige lied van 

Sting: I was brought to my senses. Toen en daar heeft ze geleerd 

zichzelf de nodige rust te gunnen – dat schept ruimte om te 

genieten en gelukkig te zijn. 

Uit dat geluk en dat gezoek is de schitterende vrouw tevoorschijn 

gekomen die ik mocht ontmoeten. Dicht bij haar gevoel. Kwetsbaar 

in de zin van toelaten en benoemen. Sterk omdat een passend 

gevoel van zelfwaarde werd gecombineerd met zin voor zelfspot en 

reflectie. Empathisch in de zin van échte belangstelling in de ander. 

Onbevooroordeeld als haar vaste waarde om in gesprek te komen 

en te blijven. 

Velen herinneren Pienie zich een beetje op die manier – óók op die 

manier, bedoel ik dan. Zij stelt je vragen – open vragen. 
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 Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit betrokkenheid. Zij vindt het fijn 

om jou beter te kennen, om te weten hoe je in het leven en in je 

werk staat. Échte aandacht voor jóu. Niet sturend, maar zoekend. 

Niet oordelend, maar steunend.  

Je mag haar wijs noemen. Ik denk dat ze dan haar wenkbrauwen 

optrekt: "ik wijs?!” Toch is dat de kwaliteit die haar heel bijzonder 

hebben gemaakt. Een fijne zus, tante, moederfiguur, vriendin, 

buurtgenoot, collega. Ook een fijne teamleider, wat Pienie 8 jaar in 

de zorgwereld in Leiden was. Ook een goede wijkagent, wat ze was 

in Amsterdam en het Gooi. En een prima projectondersteuner, in 

Bussum en Apeldoorn. 

Voor goede vragen en een gesprek-dat-er-toe doet: loop eens bij 

Pienie langs. Maar óók voor even slap lullen, een botte opmerking 

en samen de slappe lach krijgen.  

Gelukkig is Pienie geen heilige, toch?! 

 

Die eigenschappen heeft Pienie natuurlijk ook thuis ingebracht.  

Voor mij was Pienie een geweldige en bijzondere vrouw. Dat geluk 

heb ik 19 jaar lang gehad.  

Pienie heeft van mij een beter en fijner mens gemaakt. 

 

Ik ga dit stuk over Pienie afsluiten met een citaat. 

Meer dan 20 jaar terug beschikte ik over een cassettebandje met 

een opname van een gereformeerde musical, opgevoerd door 

bewoners van ’s Heerenloo in Ermelo. Een ontroerend bandje. Ik 

herinner me een enthousiaste zanger die in zijn refrein hád moeten 

zingen: Wat een rijk    Wat een rijk   Wat een machtig rijk 

 

Maar de gedachten van de zanger dwaalden bij dit refrein steeds 

af: naar zijn moeder, een medebewoonster of een verpleegkundige.  

Met hém wil ik vol overtuiging zingen: 
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Wat een wijf 

  Wat een wijf 

  Wat een machtig wijf 

 

Tenslotte wil ik het hebben over die wonderlijke en 

verbijsterende dood.  

Pienie werd die ochtend wakker. Omdat het raam op het oosten 

uitkeek, hield ze het gordijn graag op een kier. Om een uur of half 8 

piepte het licht door die kier naar binnen. Pienie bleef als altijd 

even liggen, met de nieuwe dag op haar gezicht. Niet meteen 

appen heeft ze gedacht, dat doen we alleen op werkdagen. In het 

weekend sliepen we in 2 verschillende bedden een klein beetje uit.  

 

Pienie heeft na een tijdje de verpleging opgepiept. Haar maag 

knort, tijd voor ontbijt! Dat is haar gebracht, en ze heeft met smaak 

ontbeten. Aan haar eigen tafel, op haar eigen rolstoel. 

Pienie doet het liefst zoveel mogelijk zélf, dus ze heeft rolstoelend 

de vaat naar de keuken gebracht en alles opgeruimd.  Daarna is ze 

gaan douchen, met hulp van de verpleging. Ze heeft zichzelf 

aangekleed, alleen met haar broek en sokken had ze nog steeds 

hulp nodig. Die stomme rug ook. 

Kwart over 9, tijd voor het appje: Goedemorgen liefste!  

He verdorie heeft ze gedacht, ik moet plassen, laat ik dat eerst 

doen. Ze is naar de WC gerollatord.  

Toen stond haar hart stil. 

 

Over dat hart wil ik me het volgende herinneren. Prima hart, 

mensen, drie maanden eerder liepen we met plezier 15 of 20 

kilometer. Maar weet je, Pienie en haar hart hadden een 

vermoeiende tijd achter de rug. Dat hart heeft gedacht, ik ga even 

langs de kant van de weg zitten, bammetje eten.  
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Dat moet een hart natuurlijk niet doen, als énige op deze wereld 

moet het altijd maar doortikken. 

Maar dat hart was wat verstrooid, en toen is Pienie bij toeval 

doodgegaan. 

 

Toen ik rond 10-en bij haar kwam lag ze daar, met ontblote, ronde, 

sterke, zachte schouders. Na zes weken heb ik haar voor het eerst 

weer in mijn armen genomen, zes weken had dat niet gekund door 

die rugkwetsuur.  

Nu wel. Ik heb haar omhelsd, in mijn armen genomen, mijn neus 

verstopt in haar hals. Ze rook lekker na die douche en was zacht als 

altijd. En ik heb gehuild als nooit tevoren. 

 

Dat voorrecht, die armen, dit verdriet halen een prachtig refrein 

van Stef Bos boven. Het gaat over ontheemding, en vooral over 

liefde die je vindt en bindt: 

 

Hier is mijn huis 

 Hier - in jouw armen 

 Hier is mijn haven 

 Tot het einde tot het einde 

 Van mijn dagen 
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Kom ik bij de parafernalia –  

de kostbaarheden die Pienie meeneemt. 

 

Pienie, wijffie. Je ligt er prachtig bij.  

Ik zou jouw prins willen zijn. 

 

Natuurlijk heb je dat scherp gesneden, viltige en bovenal paarse 

jasje aan. 

Je draagt een Iraanse zilveren armband die we in jouw dierbare 

Egmond kochten. 

Je hebt een kunstig en piepklein huisje-op-poten meegekregen, dat 

staat voor je veilige thuis. 

Verder een pentekening van een gedekte tafel, dat staat voor 

samenzijn, gesprek en geborgenheid. 

Ook nog een plastic broodzakje, voor worteltjes en tomaatjes 

onderweg 

En een prachtig paars doosje waar alle liefde in past die de 

afgelopen week en vandaag jou is toegezonden 

 

En verder weet ik zeker dat als je over die groene weiden hier 

wordt uitgestrooid, dat er dan een briesje opsteekt uit het westen. 

Een beetje as zal naar Landgoed De Voorst waaien, ook dát weet ik 

zeker. 

Als in het vroege voorjaar het speenkruid opkomt, en later de 

bosanemonen en de pispotjes, dan zal dat ook een beetje aan jou 

zijn te danken.  

Ik zal er als voorheen wandelen en aan jou denken.  

 

Dag liefste, dag Pienie; pechvogeltje; vrouw van me. 
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MUZIEK VAN 12 FEBRUARI 2016 

 

De muziek die op 12 februari 2016 is afgespeeld en gezongen gaat 

over de liefde, over thuis, over gastvrijheid, over de plek waar je 

woont en over een plek die we alleen maar kunnen vermoeden. 

 

Here, there and everywhere (instrumentaal) 

https://www.youtube.com/watch?v=5URNhAZsTbU 

 

J’en appelle (Jacques Brel) 

https://www.youtube.com/watch?v=as8tCLWh5U8 

 

Fields of gold (Sting) 

https://www.youtube.com/watch?v=PeKE2Z-9HVM 

 

Tibie Paiom (Dmitry Bortnianski) 

https://www.youtube.com/watch?v=A14bh6CBRFw 

 

Minha Casa (Fernando Lameirinhas) 

https://www.youtube.com/watch?v=wziogOJP4J8 

 

Sleur met jou (Claudia de Breij) 

https://www.youtube.com/watch?v=jgoeKk3Pg5A 

 

Adagio van het Concert voor hobo en viool BWV 1060 (JS Bach) 

https://www.youtube.com/watch?v=fOomXkxPSwM 
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                         In dit boekje wordt het verhaal van Pienie Kamphuis verteld:  

                         de Amsterdamse die uiteindelijk in Zutphen terechtkwam. Ze 

                         leeft en werkt met toewijding, is voor anderen van betekenis,  

                         kent zichzelf en zoekt op tijd haar rust. Gelukkig, vol humor en 

                         levenslust; betrokken, nieuwsgierig, van deze tijd. 

                         Plotseling overleden: een pechvogel die we ontzettend missen  

                         en aan wie we met liefde terugdenken.                                                                                 

 


