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Drie boekbesprekingen door de redactie: ‘Ik waarschuw maar 
vast, je kunt niet stoppen’
Drie boeken van auteurs die in 

korte beschrijvingen ieder op hun 

eigen wijze tegen ‘leven’ aankijken 

en bespreken

De jongen, de mol, 
de vos en het paard 
– Charlie Mackesy
Door Ans Stoub

Dit prachtige, functioneel geïllu-

streerde boek is ‘met de hand 

geschreven’ en ook ‘uit de losse 

pols’ getekend voor mensenkinde-

ren van acht tot tachtig zoals de 

auteur/illustrator zelf zegt. Het is 

een waardevol cadeau om echt te 

lezen of zomaar door te bladeren.

De jongen ontmoet de mol, de vos 

en het paard na elkaar en leert ze 

kennen qua hoe ze tegen het 

leven aankijken, hetgeen verschilt 

door hun grootte en hoe ze leven. 

De vier vrienden filosoferen 

gezamenlijk over de levensreis met 

kleine en grote problemen in 

prachtige korte vragen en ant-

woorden die vaak over twee 

bladzijden getekend verwoord zijn. 

Ik geef u twee voorbeelden: ‘Wat is 

het moedigste wat je ooit hebt 

gezegd?’, vroeg de jongen. ‘Help’ 

antwoordde het paard. ‘Wat doen 

we als ons hart zeer doet?’ vroeg 

de jongen. ‘Dan wikkelen we het in 

vriendschap, gedeelde tranen en 

tijd, totdat het weer vrolijk en vol 

hoop wakker wordt.’

En dat allemaal in en met bijgaan-

de sfeervolle simpele dikke lijnen 

tekeningen. Ik waarschuw maar 

vast, je kunt niet stoppen. Ik ben 

niet de enige, vanaf maart 2020 

zijn er al 19 herdrukken!

Verhalen uit het 
gekkenhuis – J.M.A. 
Biesheuvel
Door Van Veldeke

Op 30 juli 2020 overleed J.M.A. 

(Maarten) Biesheuvel, tijdens zijn 

leven gekweld door periodes van 

manische depressiviteit die leidden 

tot meerdere opnames in een 

psychiatrisch ziekenhuis. Dat 

verhinderde niet dat hij een bijzon-

der en indrukwekkend literaire 

oeuvre produceerde vol parodie 

en ironie. Collega-schrijver Gerrit 

Komrij typeerde hem met “meester 

in absurd cynisme en surreële 

logica”.

Hij schreef o.a. (korte) verhalen 

waaronder “Brommer op zee”, nu 

ook de titel van een literair 

televisieprogramma en vorige 

maand verscheen als eerbetoon in 

de serie Gedundrukt door Van 

Oorschot de bundel Schip in dok.

Zijn vrouw Eva maakte samen met 

Aart Hoekman een keuze uit zijn 

verzameld werk uitgebracht in een 

bundel onder de titel “Verhalen uit 

het gekkenhuis”. Smul, al of niet in 

uw vakantie, van die geestigheid, 

ironie, parodie, het absurd cynisme 

en de surreële logica!

Bundel het 
Kattentheater – 
Mensje van Keulen
Door Peter Hendriks

Mensje van Keulen heeft vanaf het 

begin van haar schrijverschap over 

poezen en katten geschreven en 

doet dat nog steeds. Prachtige 

gedichten, verhalen, kattencorres-

pondentie en bijdragen aan De 

Poezenkrant. Voor het eerst in 

vijftig jaar schrijverschap worden al 

deze teksten met prachtige 

illustraties gebundeld in “Het 

Kattentheater”. Ze debuteerde met 

de inmiddels klassieke roman 

Bleekers zomer (1972). Sindsdien 

heeft ze meerdere romans, 

dagboeken, verhalen, en jeugd-

boeken geschreven. Haar verha-

lenbundel “Ik moet u echt iets 

zeggen” (2020) werd bekroond 

met J.M.A. Biesheuvelprijs.

Hieronder een van de kattenge-

dichten uit de nieuwe verhalen-

bundel “Het Kattentheater” van 

Mensje van Keulen.

LIEVELINGEN

Ach prachtige kat,

je vacht vlammend in de zon

is voorgoed gedoofd

Het kitten spint luid,

zonder slagroom gaat de taart

naar de visite

Grootmoeder ziet hoe

kleinkind met het katje slaapt,

was zij het bed maar.

Het is een leuke bundel om onder 

het genot van een drankje stukjes 

uit te lezen na een drukke dag. In 

het kader van het jaar van de 

ouderen op 1 oktober zal Mensje 

van Keulen dit jaar het Nationale 

Voorleeslunchverhaal schrijven.

We hebben er lang op moeten 

wachten, maar gelukkig is het voor 

SWOC mogelijk gebleken om een 

aantal beweegactiviteiten weer op 

te starten. Helaas kunnen nog niet 

alle activiteiten starten, maar het 

begin is er!

In overleg met de docenten heeft 

het bestuur van SWOC besloten om 

de onderstaande activiteiten weer 

van start te laten gaan:

- Zitgym in het Hof van Cuijk (Cuijk) 

op maandag van 18.45 tot 19.45 uur.

- Yoga in De Herberg (Cuijk) op 

dinsdag van 13.45 tot 14.45 uur.

- Yoga in De Stapert (Haps) op 

donderdag van 08.45 tot 11.45 uur (3 

keer 1 uur).

We hopen dat medio september alle 

activiteiten weer van start kunnen 

gaan. Houd daarom de Seniorenpa-

gina of andere media goed in de 

gaten. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met SWOC via 

telefoonnummer 0485-574440 

(keuzenummer 4) of kijk op de 

website: www.swocuijk.nl

Naast de beweegactiviteiten van 

SWOC, worden ook de deuren van 

steeds meer wijkcentra geopend 

voor senioren die elkaar willen 

ontmoeten. We geven een paar 

voorbeelden:

- De Soos op woensdagochtend 

van 09.30 tot 12.00 uur in Het 

Doehuis (Patrijzenveld 117) kan weer 

bezocht worden. Senioren komen 

hier samen voor een gezellige 

ochtend om te kletsen, te kaarten, 

bingo (1 keer per maand), enz. De 

toegang is gratis.

- Mfa De Valuwe (De Valuwe 1) heeft 

deze maand ook haar deuren weer 

geopend voor de reguliere activitei-

ten. Helaas is vrije inloop nog niet 

mogelijk, maar u kunt wel reserve-

ren. Bel voor meer informatie naar: 

0485-350427 of kijk op de website 

www.mfadevaluwe.nl

- Ook wijkaccommodatie De Nielt 

(Lavendel 250) is weer open en biedt 

(binnenkort) weer haar vaste 

activiteiten weer aan zoals Samen 

Beleven (eten op donderdagavond), 

schilderen, en de Cultuurtafel (elke 

maand een ander intercultureel 

diner). Ook bij De Nielt is van te 

voren reserveren nog nodig. U kunt 

een mail sturen naar info@denielt.nl 

of bellen naar 0485-320911 voor 

meer informatie over de startdata en 

kosten.

We beseffen dat we hier niet alle 

activiteiten en accommodaties hier 

kunnen benoemen (of het is nog 

niet bekend of zij de deuren al 

hebben geopend), maar we hopen 

dat u de komende weken en 

Activiteiten gaan weer van start!
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verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Fietsen
Aan het begin van deze maand kwam er 

(eindelijk) een einde aan de nieuwe ijstijd en 

stond de zomer op uitbreken. Thuis bleken we 

het roerend eens: Hop, “de paden op, de lanen 

in, vooruit met flinke pas”/trap.

Dat trappen bracht ons meteen in het omvang-

rijke gezelschap van min of meer gelijkgestemden 

en mevrouw Van Veldeke en ik opperden het idee om 

eens een inventarisatie te maken van alle mogelijke en bestaande rijwielty-

pen. Daar zijn we maar mee opgehouden, want als die allemaal in 

columns opgesomd worden, zijn we minstens drie maanden verder. En 

dat gaat toch te ver. Laat ik maar beginnen met globaal twee typen te 

beschrijven die we onderweg tegenkwamen.

Zo passeerde ons een rijwiel dat door een bestuurder in horizontale 

positie werd voortbewogen. Dat model laat zich het beste typeren als 

fauteuilfiets. Wat later kwam een soortgelijk vehikel voorbij, maar dan 

ingericht voor twee personen. Gezellig! Weer wat later reed een dwarsge-

bakken variant langs: een tweepersoons, maar dan naast elkaar geplaatst. 

Dat biedt perspectieven! Het lijkt hierbij heel handig om tijdens de rit te 

vergaderen of gezamenlijk de maaltijd te gebruiken dan wel een drankje te 

nuttigen als ware het een compacte bierfiets. Ik bedoel maar.

Van heel andere orde is het rijwiel dat bestemd is tot het ontwikkelen van 

hoge snelheden: de zogenoemde racefiets. Wij onderscheiden hierin twee 

soorten bestuurders: enerzijds de beschaafde/empathisch en dus begrip-

volle en anderzijds de aso-/ego-/onbeschofte variant. Die laatste laat zich 

primair leiden door Herman van Veens beroemde tekst: Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast! 

Indien in de weg: uitgekafferd. Niet snel aan de kant: uitbranders. Indien 

aan de kant gaan niet mogelijk is: niets mee te maken, dóén sukkel!

Max Dendermonde schreef het al: De wereld gaat aan vlijt ten onder.

Wordt vervolgd. Eh, mogelijk.

Van Veldeke


