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Hoewel het reeds 40 jaar geleden is dat Wim Aaij op slechts 21-ja-
rige leeft ijd kwam te overlijden, koesteren vele van zijn generatie- 
en clubgenoten nog steeds dierbare herinneringen aan hem.
Dat de herinnering aan Wim nog steeds in ruime kring levend is 
wordt m.i. vooral verklaard door de combinatie van zijn markante 
persoonlijkheid en zijn atletische, intellectuele, artistieke en lite-
raire kwaliteiten. Hij was zogezegd - aanvankelijk als gymnasiast 
en later als student - allround in de klassieke betekenis van het 
woord. 
Die herinneringen leven niet alleen bij zijn clubgenoten van at-
letiekvereniging (H)AV Haarlem, waarvan oud-lid en dichter Jan 
Kal eerder twee sonnetten aan Wim wijdde, maar ook voor bij-
voorbeeld auteur en oud medescholier Lodewijk Henri Wiener. 
Deze besteedt in zijn laatste boek (Eindelijk volstrekt alleen) ruim 
aandacht aan Wim. 

René Ruis deed mij dit boek van Wiener cadeau en attendeerde me 
op het deel dat aan Wim gewijd is. Dat bracht mij ertoe mijn eigen 
herinneringen aan Wim én zijn toenmalige verloofde, Ineke van 
Wort, op papier te zetten, hetgeen resulteerde in het verhaal “Held 
en Heldin”.  Vervolgens ontstond, indachtig het “jubileum” van zijn 
overlijden, het idee een herdenkingsboekje te produceren. Zowel 
mijn  verhaal  als  dit   idee  werden  enthousiast  ontvangen  door    
Ineke en diverse (oud)clubgenoten, en velen zegden hun medewer-
king toe. Oude clubbladen werden doorgeploegd, fotoarchieven  
geraadpleegd, herinneringen  op papier gezet, interviews afgeno-
men en Ineke stelde diverse teksten van en over Wim beschikbaar. 
Bij dit materiaal zat een groot aantal gedichten, waaruit een kleine, 
betrekkelijk willekeurige selectie is gemaakt. Bij de diverse foto’s 
was helaas niet meer met zekerheid te achterhalen door wie ze ge-
nomen zijn; bronvermelding blijft  daarom achterwege.
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Ik heb geprobeerd uit de diverse materialen een selectie te maken 
die recht doet aan Wims veelzijdigheid. Bij de opbouw van dit 
boekje is, na opening met het door Adri Schaper in 1968 voor het 
clubblad geschreven afscheidsartikel, gekozen voor een rubrieks-
gewijze benadering: bijdragen vanuit de atletiekhoek; een selectie 
uit Wims eigen literaire producties, en herinneringen van familie 
en vrienden.

Op deze plaats past een woord van dank aan diverse betrokkenen 
die middels suggesties, foto’s, teksten en technische ondersteuning 
hebben bijgedragen aan deze productie. In het bijzonder aan pro-
fessional Nico Treep die, hoewel van een jongere generatie, zich 
graag bereid toonde de vormgeving, opmaak en reproductiebege-
leiding te verzorgen, aan Joop Vissers voor zijn enthousiaste steun 
en adviezen, en aan zijn echtgenote Marijke Vissers, die als oud-
journaliste haar diensten aanbood en een drietal interviews ver-
zorgde. Dat er een uitgebreid prestatieoverzicht van Wim beschik-
baar was, is te danken aan de onovertroff en archivaris van (H)AV 
Haarlem, Frank van Ravensberg. Frank besteedde eerder aandacht 
aan Wim in zijn serie “Honderd Haarlemse Helden van de 20ste 
eeuw” en in de jubileumkalender van 1995 (ter gelegenheid van 
het 75 jarig bestaan van AV Haarlem). 

Adri Schaper schreef in zijn afscheidsartikel: “De herinnering aan 
Wim Aaij zal schoon zijn.” Bij het samenstellen van dit boekje is 
gebleken dat voor velen geldt dat de herinneringen aan Wim nog 
steeds springlevend en zeer schoon zijn. 

 
Leo van der Veer
Bloemendaal, 11 november 2008
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Clubblad 1968 Adri Schaper
Uitvaart Westerveld

Onderstaand volgt het afscheidsartikel van Adri Schaper in het club-
blad van HAV Haarlem van juni 1968.

Driehuis-Westerveld, 4 Juni 1968.
 
 In een brief van 27 Maart ’68 schreef Wim Aaij 
aan zijn professor van de faculteit der sociale en 
politieke wetenschappen in Amsterdam, over het von-
nis, dat de artsen tenslotte over hem moesten uit-
spreken, en hij voegde daaraan toe: “In zo’n situatie 
kan de medische wetenschap je niet meer bieden dan 
een vriendelijk woord en een warme handdruk”. Deze 
professor vertelde dit aan degenen die op dinsdag 4 
Juni aanwezig waren in de aula van het crematorium in 
Driehuis-Westerveld. Hij sprak tot ons, die gezeten 
waren op comfortabele banken. Wij zagen en hoorden 
hem, maar zagen vooral het paarse kleed met bloemen 
bedekt, door bloemen omgeven, waaronder wij nog Wim 
Aaij wisten.
 Een vriendelijk woord en een warme handdruk. 
Hoe velen van ons hebben sinds October 1966, maar 
vooral de laatste twee maanden, de machteloosheid van 
deze gebaren meebeleefd. Wim kende die machteloos-
heid beter, ongetwijfeld. Ten einde toe. Ons restte 
slechts hem een laatste keer te volgen.
 Er waren prachtige zonnige dagen tussen de 
donderdag, dat hij verslagen werd en de dinsdag, dat 
wij de stoet formeerden, die door het duin omhoogging 
naar de aula, achter de kist, achter de eenzame fi guur 
van zijn verloofde, achter zijn familie, met zijn 
vrienden.
 We werden in de aula ontvangen met jazzklan-
ken: Coltrane? Zo kan, in Westerveld, de overledene 
een laatste groet brengen, aan wie achterblijven.
 Zijn professor sprak over de moed, waarmee Wim 
zijn uitzichtloze lot onder ogen zag; de wilskracht, 
waarmee hij ondanks alles zijn studie voortzette. Ook 
als student was hij veelbelovend. “In Amsterdam zul-
len wij Wim Aaij niet gauw vergeten”.
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 Dijkstra, vice-voorzitter van de KNAU, memo-
reerde de kritiek die Wim gaf op de Surinaamse trip 
van zomer 1966. Handenvol geld werden uitgegeven voor 
een plezierige reis. En met succes. Maar volgens Wim 
had het geld toch beter besteed kunnen worden aan de 
aanleg van betere sportaccommodaties in Suriname. In-
derdaad, zo was Wim ook.
 Hagtingius, als vertegenwoordiger van de 
H.A.V., herinnerde aan de eerste 600 m. wedstrijd 
op het Olympiaplein in Amsterdam. Dat wordt er een, 
dachten de toeschouwers. En Wim werd er een. Een 
grote. Dat bleek in de zomer van 1966. Maar niet al-
leen een grote, maar ook een goeie. Veel mensen kun-
nen hardlopen, weinigen worden atleten, nog minder 
blijken goede sportmensen. Goeie tegenstanders, goeie 
trainingsmakkers. Ook de HAV-ers verloren veel aan 
Wim Aaij.
 Zo ongeveer werd gesproken in die doodstille 
aula, die nu langzaam gevuld werd met opnieuw klanken 
van Coltrane. Een langzame droevige melodie. Een me-
lodie van spijt, onmacht, overgave. Wij zagen de baar 
langzaam in de grond verdwijnen. De muziek was ge-
eindigd. Veel bloemen lagen daar nog, wij keken tegen 
een grote witte muur aan.
 Dan sprak Wim’s broer. Over Wim’s ziekte, zijn 
reactie daarop, zijn angst om er anderen mee lastig te 
vallen. En over momenten, dat het zelfs Wim teveel werd 
soms. Dat hij dan ook terecht kon, zo goed als moge-
lijk, bij zijn studie- en atletiekvrienden, later voor-
al bij zijn verloofde Ineke. Het heeft hem geholpen.
 Onder tenslotte felle tonen van Coltrane, ver-
lieten wij de aula. Wij waren met velen. Tot niet 
meer in staat, dan tot vriendelijke woorden en een 
handdruk vroeger, dan tot belangstelling nu, dan tot 
herinnering voortaan.
 De herinnering aan Wim Aaij zal schoon zijn.

         
 A. Schaper  

Uitvaart Westerveld

8

Clubblad 1968 Adri Schaper



Embleem
Haarlemse Atletiek Vereniging
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foto CIOS 1962      
Haarlemse Atletiek Vereniging

10



foto CIOS 1962      

Wim Aaij op de hurken uiterst rechts.      

Haarlemse Atletiek Vereniging

11



    clubblad 1966 Joop van Drunen
1.53.6!

   Nederlandse kampioenschappen junioren, 2 en 3 juli 1966 
te Groningen. Uit het uitbundige verslag van Joop van Drunen in het 
clubblad van HAV Haarlem:

... “De 8oo honderd meter, welk nummer door de micro-
fonist bij herhaling was aangekondigd als HET nummer 
van deze wedstrijden, werd ook inderdaad het hoogte-
punt. Deze door vele insiders met spanning afgewachte 
race zou volgens de verwachtingen een gevecht worden 
tussen de V. en L.-er Wijnand Bladt en onze Wim Aaij, 
beste seizoentijden resp. 1.53.6 en 1.54.6 sec.
De beide rivalen kwamen deze middag voor het eerst 
tegen elkaar uit. Wim van top tot teen gespannen voor 
deze race, nam direct na het startschot de leiding. 
Na ca. 150 meter nam Hensgens de leiding over, in een 
bijzonder hoog tempo stoven de jongens over de baan. 
De eerste ronde ging in 53 sec.
De positie was toen: 1. Hensgens, 2. Aaij en 3. Bladt.
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Joop van Drunen

   Na 500 meter kwam de aanval van Bladt. Met 
één ruk ging hij van de derde naar de eerste plaats. 
Het is nauwelijks op papier weer te geven, wat zich 
daarna afspeelde. De spanning was enorm. Bladt nam 
een kleine voorsprong met achter zich een enorm ge-
vecht tussen Hensgens en Aaij; 250 meter voor de 
fi nish lagen Wim en Hensgens schouder aan schouder en 
tot vlak voor de fi nish bleef dit zo. Bladt ging ruim 
als eerste door de fi nish in de nieuwe Nederlandse 
recordtijd van 1.51.8 sec. Hensgens werd tweede in 
1.53.5 sec. en Wim derde in 1.53.6 sec.
Wim, het rondje sorbets (betrof weddenschap, redac-
tie) ging aan onze neus voorbij, maar dit enorme ge-
vecht, met deze uitzonderlijk goede tijden, smaakte 
ons stukken beter.
KEREL, MIJN GELUKWENSEN MET DEZE PRESTATIE EN EEN 
EVENARING VAN HET SENIORENCLUBRECORD EN EEN NIEUW 
CLUBRECORD JUNIOREN A.
“Haarlem” behaalde bij deze Nederlandse jeugdkampi-
oenschappen 1966:
3x goud .....1x zilver .....1x brons....., een pres-
tatie, die door geen vereniging werd verbeterd.
JONGENS, WIJ ZIJN TROTS MET DEZE GEWELDIGE PRESTATIES !!!
De keiharde training, jullie trainingsijver en de 
fantastische sfeer in de ploeg, deze sfeer, welke 
vooral deze twee dagen weer gedemonstreerd werd, 
hebben de prestaties mogelijk gemaakt.
Aan het eind van mijn verslag over deze voor “Haar-
lem” zo geslaagde Nederlandse jeugdkampioenschappen 
1966, wil ik niet nalaten een bijzonder woord van 
hulde te brengen aan de organisatoren van deze wed-
strijden. Zelden heb ik nog zulke tot in de perfec-
tie georganiseerde wedstrijden meegemaakt.
Ook een woord van hulde aan onze chauffeur, de Heer 
Fielmich, die zich vanaf het eerste uur en in alle 
opzichten aanpaste bij onze jongens.”

1.53.6!
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  Deelnemers HAV Haarlem en prestaties:
 
Jos Fielmich, hoog: 1.75, kampioen junioren B
Ben Goossens, discus: 40.74 (ncr), 
kampioen junioren B 
Fer Lamie, 100 m: 11.1, kampioen junioren A
Leo van der Veer, kogel: 14.14 (ncr), 
2de plaats junioren A
Wim Aaij, 800 m: 1.53,6 (ncr/evenaring 
cr Senioren), 3de plaats junioren A
Henny te Nuyl, 300 m junioren A: 36.8
René Ruis, 800 m junioren A: 2.03.9
Henk de Ruiter, 800 m junioren A: 2.02.4 

 Joop 

Joop van Drunen
1.53.6!
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Joop van Drunen
1.53.6!
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SURINAME
Wim Aaij    clubblad 1966

SURINAME
    Wim was samen met Ferry Lamie geselecteerd 
voor de Koninkrijksspelen 1966 in Suriname en schreef 
onderstaand artikel voor het clubblad van HAV Haarlem.

Onder het keurig blauwe gezelschap, 
dat op 5 augustus jongstleden, om half 
twaalf des morgens vanaf Schiphol per 
K.L.M.-luchtreus richting Paramaribo vertrok, bevon-
den zich twee als onherkenbaar nette heren verklede 
leden van onze vereniging: Ferry Lamie en Wim Aaij.
Zij behoorden tot de 9 atleten, 8 zwemmers en min-
stens 11 voetballers, die (ieder in zijn eigen tak 
van sport natuurlijk, al heeft de voetbaloefenmees-
ter met het plan rondgelopen mij als doelman op te 
stellen) strijd gingen leveren tegen de eveneens 
jeugdige vertegenwoordigers van Suriname en de Ne-
derlandse Antillen in het kader van de zgn. Rijks-
spelen, welke vanaf heden ieder jaar zullen worden 
gehouden in afwisselend één de drie landen.   
Na een tussenlanding in Frankfort (ging nog) en Lis-
sabon (bloedheet, dat beloofde wat), een vlucht van 
7 uur over de Atlantische Oceaan (met veel zon, de 
wolken waren ver beneden) kwamen we, vanwege het 
tijdsverschil, reeds om 7 uur des avonds aan op de 
luchthaven Zanderij.
Daar was het al vanaf 6 uur donker, adembenemend 
warm en klam als in een broeikas. We werden er ver-
welkomd door een (iets te) vrolijke toespraak van 
de een of andere voorzitter en tamelijk luide ramba-
muziek. In Paramaribo werden de zwemmers(sters) en 
atleten ondergebracht in het Palace Hotel (gelukkig 
voorzien van koudelucht-apparaten), dat gelegen is 
aan het Oranjeplein tegenover de overdadige ambtswo-
ning van de Nederlandse gouverneur en dat ondanks de 
waarschuwingen van dr. Mosterd en dankzij het heer-
lijke koude water spoedig was veranderd in een ver-
pleeginrichting voor lijders aan darmkwalen.



   Het grootste gedeelte van ons verblijf werd 
in beslag genomen door uitstapjes o.a. naar vuurdan-
sers en zwermen prikvliegen, aluminiumfabrieken en 
Bruyzeel, zwembaden en nogal graag dansende meisjes.  
Tussen deze pleziertjes door kregen we volop de ge-
legenheid te oefenen en zo de longen te laten wennen 
aan de gierige lucht. 
Laten we verder de beschrijving van de bezienwaar-
digheden en het verschijnsel van het zeer kleine 
aantal erg rijken en het zeer grote aantal erg armen 
over aan resp. de toeristenfolders en de bevoegde in-
stantie en ons beperken tot de atletiek wedstrijd, 
die aan het einde van de week, op vrijdag werd gehou-
den. Onze leider, de heer Dijkstra, intussen stil-
zwijgende bevorderd tot pil-uitdeler tijdens de maal-
tijden (weest u gerust: vitamine b en c), had uit de 
onderhandelingen met de andere deelnemende landen een 
voor ons zo gunstig mogelijk programma gesleept: 
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  Ferry op de 100 en 4x100; Wim op de 800. Er 
moest gelopen worden op een voormalige sintelbaan, 
die begroeid was geraakt met een soort gras waarvan de 
“sprieten” overeenkwamen met onze Hollandse slablade-
ren. Daarbij kwam nog een tropische regenbui, die het 
opmarcheren verhinderde en de baan extra zwaar en de 
atmosfeer extra verstikkend maakte. Desondanks werd 
Ferry eerste in 11.1 en Wim tweede in 2.00.4 – onder 
bovengenoemde omstandigheden niet onverdienstelijk, al 
waren de hoge klasseringen eerder een gevolg van de 
zwakte van de tegenstanders dan van eigen kracht.
Hiermee kwam bijna het einde van een biezondere (ruime) 
week in een biezonder (ver) land. Vooral de gastheren 
komt een woord van dank toe voor de soepele, enigszins 
tempo-arme organisatie.
Blijft de vraag naar het nut van dit door de reis en 
het verblijf peperduur festijn. Uit sportief oogpunt 
gezien was dit twijfelachtig. Behalve bij het voetbal 
waren de verschillen niet stimulerend maar ontmoedigend 
groot. 
Trouwens: in Zuid- en Midden-Amerika zijn dichterbij 
betere tegenstanders te vinden. Nee, dan waren de be-
loften, die aan het eind van de week door de secreta-
ris van de Liga aan Suriname en de Ned. Antillen gedaan 
(materiaal en oefenmeesters), van groter waarde. Maar 
deze beloften had men bij wijze van spreken ook per 
briefkaart kunnen doen. 
DE offi ciële argumenten variëren van het sluiten van 
vriendschappen tot het versterken van de koninkrijks-
band. Ik heb nooit goed begrepen waarom een sportbeoe-
fenaar voor deze taken zo geschikt wordt geacht. Een 
paar brede schouders en stevige longen maken iemand nog 
niet tot een gezellige babbelaar en dweper met vage 
ideeën. Kortom, het bestede geld verdiende een betere 
bestemming, de bouw van een paar behoorlijke kleedka-
mers b.v.    
      Wim Aaij 

SURINAME
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Frank van Ravensberg
Prestatieoverzicht

Prestaties als C-junior (1962)
 60 m  7.2 3 - 6-1962 Leiden  *
 80 m  9.5 ? - ?-1962  ?   
 500 m  1.13.8 ? - ?-1962  ?  *
 600 m  1.28.8   16 - 9-1962 Amsterdam *
 4x 80 m  37.9 ? - ?-1962  ?  *
 (Fer Lamie – Rob van der Putten – Wim Aaij – Hen te Nuyl)
 * Beste prestatie aller tijden van AV Haarlem in die leeft ijdsgroep.

Prestaties als B-junior (1963 en 1964)
 75 m  9,0  3 - 5-1964 Overveen 
 80 m  9,9 ? - ?-1963  ? 
 100 m  11,22 4 - 6-1964 Haarlem 
 300 m  38,0 ? - ?-1964  ? 
 600 m  1.23,5 17 - 5-1964 Den Haag *
 800 m  1.58,6 20 - 9-1964 Utrecht  *
 1500 m  4.27,6 14 - 9-1963 Amsterdam 
 4x 80 m  36,7 6 -10-1963 Den Haag *
 (Fer Lamie – Pim van Beek – Aad Beun – Wim Aaij)
 4 x 100 m  45,0 24 - 5-1964 Den Haag *
 (Fer Lamie – Hen te Nuyl – René Ruis - Wim Aaij)
 Estafette, in A-juniorenploeg
 4 x 100 m  44,9 13 - 9-1964 Den Haag 
 (Fer Lamie – Hen te Nuyl – Wim Aaij – Fred van der Lippe)
 4 x 300 m  2.31,3 7 - 6-1964 Utrecht 
 (Aad Beun – Pim van Beek – Wim Aaij – Fred van der Lippe)
 * Beste prestatie aller tijden (t/m 1975) van AV Haarlem in die
 leeft ijdsgroep.
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Beste prestaties
 60 m  7.2 1962 CR
 75 m  9.0 1964  
 80 m  9.5 1962  
 100 m  11.2 1964  
 200 m  23.8 1966  
 300 m  35.6 1966 CR
 400 m  50.4 1965 CR
 500 m  1.13.8 1962 

 WIMS PRESTATIES OP DE LOOPNUMMERS

600 m  1.23.5 1964 CR
800 m  1.53.6 1966 CR
1000 m  2.38.3 1965  
1500 m  4.07.2 1966  
4x80 m  36.7 1963 CR
4x100 m  44.0 1965  
4x300 m  2.26.5 1965 CR
4x400 m  3.24.9 1965 CR
4x800 m  7.58.5 1965 



Prestaties als A-junior (1965-1966)
 100 m  11,5    ? -  ?-1965 ?
 200 m  23,8    ? -  ?-1966 ?
 300 m  35,6  22 -  6-1966 Haarlem *
 400 m  50,4  14 -  7-1965 Haarlem *
 800 m  1.53,6    3 -  7-1966 Groningen *
 1000 m  2.38,3  10 -10-1965 Haarlem *
 1500 m  4.07,2  13 -  7-1966 Amsterdam
 4x 100 m  44,0  29 -  8-1965 Amsterdam
 (Fer Lamie – Hen te Nuyl – Pim van Beek – Wim Aaij)
 4 x 300 m  2.26,5  29 -  8-1965 Amsterdam *
 (Fer Lamie – Hen te Nuyl – Pim van Beek – Wim Aaij)
 4 x 800 m 8.19,4  30 -  6-1965  Haarlem *
 (Gerard Zwart – René Ruis – Jan Kal – Wim Aaij)
 Estafette, in seniorenploeg
 4 x 100 m  44,9    ? -  ? -1965 ?
 (Ton van der Voort – Jaap Meijer – Pim van Beek- Wim Aaij)
 4 x 400 m  3.24,9   12 -  9-1965 Amsterdam *
 (Pim van Beek – Joop Vissers – Wim Aaij – Adri Schaper) 
 4 x 400 m  3.24,9   12 -  9-1965 Amsterdam *
 (Gerard Kamp – Gerard Zwart – Arnoud Bosch – Wim Aaij)
 * Beste prestatie aller tijden (t/m 1975) van AV Haarlem in die leeft ijdsgroep.

Clubrecords van Wim Aaij
 60 m jongens C  7,2 3-6-1962  Leiden 
 600 m jongens C  1,31,4 3-6-1962  Leiden
 600 m jongens C  1,29,3 29-7-1962 Den Haag
 600 m jongens C  1,28,8 16-9-1962 Amsterdam *
 4 x 80 m jongens C  37,9 ?-?-1962  ? *
 (Fer Lamie – Rob van der Putten – Wim Aaij – Hen te Nuyl)
 600 m jongens B  1.23,5 17-5-1964 Den Haag *
 800 m jongens B  1.58,6 20-9-1964 Utrecht
 4 x 80 m jongens B  36,7 6-10-1963 Den Haag
 (Fer Lamie- Pim van Beek – Aad Beun – Wim Aaij)
 4 x 100 m jongens B 46,2 22-6-1963 Beverwijk
 (Fer Lamie – Henny Kuyl – Hen te Nuyl – Wim Aaij)
 4 x 100 m jongens B 45,0 24-5-1964 Den Haag
 (Fer Lamie – Hen te Nuyl – René Ruis – Wim Aaij)
 300 m jongens A  35,6  22-6-1966 Haarlem*
 400 m jongens A  50,4  14-7-1965 Haarlem
 800 m jongens A  1.57,3(ev.) 11-7-1965 Linnich (D)
 800 m jongens A  1.56,3   5-6-1966 Rotterdam
 800 m jongens A  1.56,1   8-6-1966 Haarlem
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 800 m jongens A  1.54,6   5-6-1966 Haarlem
 800 m jongens A  1.53,6   3-7-1966 Groningen
 4 x 300 m jongens A 2.26,5   29-8-1965 Amsterdam *
 (Fer Lamie – Hen te Nuyl – Pim van Beek – Wim Aaij)
 4 x 800 m jongens A 8.19,4 30-6-1965 Haarlem
 (Gerard Zwart – René Ruis – Jan Kal – Wim Aaij)
 800 m senioren  1.53,6 (ev.)3-7-1966 Groningen
 4 x 400 m senioren  3.24,9 12-9-1965 Amsterdam
 (Pim van Beek – Joop Vissers – Wim Aaij – Adri Schaper)
 4 x 800 m senioren  7.58,5 3-10-1965 Delft 
 (Gerard Kamp – Gerard Zwart – Arnoud Bosch – Wim Aaij)
 * laatste clubrecord op die afstand in die leeft ijdsgroep, inmiddels is het   
 nummer van de recordlijst afgevoerd. 

Nederlandse kampioenschappen en landenploeg
Gedurende de jaren 1964 tot en met 1966 haalde Wim 7 medailles op de Nederlandse 
kampioenschappen: goud op de 800 m jongens A (1965), zilver op de 4x100 m jongens A 
(1965) en de 4x300 m jongens A (1965) en brons op de 800 m jongens A (1966), 4x800 m 
senioren (1965), 4x100 m jongens A (1964) en 4x300 m jongens A (1964).
Wim debuteerde in 1964 in de Nederlandse ploeg en kwam in totaal 7x voor oranje uit.

Onderscheidingen door AV Haarlem
In 1964 de juniorenprestatiebeker voor zijn 600 m in 1.23,5
In 1965, samen met Fer Lamie, Hen te Nuyl en Pim van Beek, de juniorenprestatiebeker 
voor hun tijden op de 4 x 100m en de 4 x 300m.
In 1966 de juniorenprestatiebeker voor zijn 300 m in 35,6 en zijn 800 m in 1.53,6.

Wim en zijn trainer, Joop van Drunen



Joop Vissers
4x 600 meter

    Voor onze voeten schiet iets weg in het donkere water naast 
het pad, was het een rat? Even verder jagen we een groep eenden op, 
luid kwakend verdwijnen ze in het donker.
Eigenlijk moet ik niet op deze bijzaken letten, ik heb al mijn aan-
dacht nodig om die twee witte schimmen die voor me lopen bij te 
houden. Hard gaan ze, verdomd hard en dat 600 meter lang. Een 
recht stuk, twee scherpe bochten naar links met zwiepende takken 
in je gezicht, weer een recht stuk, dan wat sompig gras, een fl auwe 
bocht naar rechts; en dan eindelijk in de verte die laatste lantaarnpaal 
waar we weer mogen wandelen.
Ik moet aanzetten om geen terrein te verliezen. Links voor me Adri, 
licht als een vogel, nauwelijks de grond aanrakend. ‘Pas op, tak-
ken’, zegt hij, nog geen spoor van vermoeidheid klinkt uit zijn stem. 
Rechts voor me de wapperende witte haren van Wim met die sterke 
tred, zijn hele lichaam straalt daadkracht uit, de grond trilt bij elke 
pas. Als Adri een zwaluw is, lijkt Wim het meest op een volbloed 
renpaard met die wapperende manen.

Najaar 1965, we 
woonden vlak bij 
elkaar in de Rivieren-
buurt van Amsterdam, 
Adri en Wim studen-
ten, ik sportfotograaf. 
Een paar maanden 
terug verbeterden 
we het 4 x 400 meter 
clubrecord samen met 
Pim van Beek, een 
mooie aanleiding om 
in het Beatrixpark 
bij ons in de buurt te 
gaan trainen.

Pim, Adri, Wim en Joop
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4x 600 meter
   Gestoken in de witte Haarlem-trainingspakken staan ze 
woensdagavond prompt om zeven uur bij mij voor de deur. De meest 
getalenteerde Haarlem-lopers ooit: Adri Schaper rustig en beschei-
den, de ijzeren wedstrijdbril op zijn vriendelijke gezicht, Wim Aaij 
breed lachend, uitdagend, met veel armgebaren zijn laatste avonturen 
vertellend.
‘Wat gaan we doen, Joop?’ vroeg hij, ‘wat heeft  de grote roerganger 
voorgeschreven?’ Ik diepte een verkreukeld papiertje met het trai-
ningsschema van Joop van Drunen op uit mijn zak: 4 x 600 meter in 
1.32, de zondag voorafgaand door hem genoteerd.
Viermaal 600 meter in 1.32, daartoe was ik wel in staat. Alleen: die 
kerels herstelden zo snel; na 400 meter wandelen was ik nog steeds 
kapot terwijl zij vrolijk wegsprintten. Er restte maar één mogelijkheid 
om dit te overleven: oprekken die rusttijd.
Ik wist dat Wim een bloedhekel had aan boer Koekoek, een politieke 
schertsfi guur, dus bracht ik in onze eerste pauze hijgend uit: ‘Koekoek 
doet het goed in de peilingen, hè?’
Zonder zijn wandelpas in te houden en met een resoluut gebaar 
merkte hij op: ‘Als Koekoek aan de macht komt, moeten we allemaal 
een oormerk dragen’. Hiermee was voor Wim de kous af.
‘Vind je dat spotliedje op Den Uyl van hem dan niet leuk?’ probeerde 
ik nog.
‘Smakeloos’, vond hij, terwijl de volgende 600 meter werd ingezet.
In de tweede rustpauze, meer dood dan levend, gooide ik het over een 
andere boeg: ‘Wim, heeft  je huisbaas nu eindelijk de wc laten maken?’
Deze opmerking scheen meer op te leveren. Wim stopte.
‘Nee, die wc loopt nog steeds niet door!’
’Hoe doe je dat dan?’ vroeg ik enthousiast.
Er verscheen nu een ondeugende schittering in zijn ogen: ‘Gewoon, 
krant kakken.’
‘Krant kakken?’ herhaalde ik ongelovig.
‘Ja, gewoon kranten op de grond, als je klaar bent opvouwen en snel 
het raam uit.’
‘Hopelijk toch geen Vrij Nederland, Wim?’
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4x 600 meter
   Zijn gezicht drukte nu een en al afgrijzen uit: ‘Joop, je denkt 
toch niet dat ik daar een Telegraaf voor koop?!’ 
En daar gingen ze alweer, de derde 600 meter. De volgende rustpauze 
probeerde ik opnieuw: ‘Je kan toch bij je buurvrouw naar de wc?’ 
‘Nee, daar kom ik niet meer, er is zo’n krant op haar balkonnetje ge-
dwarreld. Vroeger keek ze ’m mijn broek uit maar nu is het oorlog.’
 
De zomer daarop kwam er een briefk aart met rieten hutjes, palmen en 
een strakblauwe lucht uit Suriname, waar Wim voor Nederland moest 
lopen. Na wat gefoeter over ontwikkelingshulp −  hij vond het maar 
niets zo’n geldverslindende reis naar Suriname −, schreef hij last te heb-
ben van een knieblessure. 
Een knieblessure, welke atleet had geen last van blessures? Ik besteedde 
er weinig aandacht aan.

De eerste keer dat ik hem in het ziekenhuis bezocht wees hij trots naar 
zijn nieuwe vriendinnetje, een schat van een verpleegster, druk in de 
weer op de gang.
‘Maar hoe is het dan met je oude liefde?’ vroeg ik verlegen.
‘Die kan een vriend met één been niet aan’, zei hij zachtjes. 
De pijnlijke stilte die volgde duurde erg lang.
We speelden een spelletje, zittend op de grond van zijn kamer, Wim 
met één been verplaatste zich snel, eager to win, drumroff els van Art 
Blakey’s Jazz Messengers op de achtergrond. Het vlooienspel, plastic 
schijfj es die je in een bakje moest wippen; zijn lach bij een mooie score. 
Mijn God, wat zeg je op zo’n moment? Nooit meer hardlopen, afscheid 
nemen van alles waar je voor leeft , nog maar zo kort te leven. Hierover 
spreken, ik durfde niet. En ach, misschien was dit ook wel de bedoe-
ling: wat over de muziek praten, een grap maken, opgaan in het vlooi-
enspel, zodat we even het bittere nu vergaten en er misschien wel weer 
een lach op zijn gezicht doorbrak.

Joop Vissers
Bloemendaal, 21 augustus 2008
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Joop Vissers op Wim

Wim op Adri Schaper

‘4 x 400 meter’



Interview met Ferry en René
‘Hoe hield je zo’n knaap bij’

    We spreken over de middenjaren zestig, de Haarlemse Atle-
tiek Vereniging, HAV, beleefde zijn topjaren met getalenteerde atleten 
waaronder behalve Wim Aaij, jongens als Pim van Beek, Leo van der 
Veer, en Ferry Lamie. De HAV Haarlem behoorde tot de top, de tweede 
club van Nederland, achter AAC, de Amsterdamse Atletiek Combinatie. 
Ferry en René spreken graag over die tijd, hun gloriejaren als atleten, 
met de plakboeken erbij als geheugensteuntje; reden van de bijeenkomst 
deze avond de atletiekcarrière van Aaij.

Iedereen is het erover eens, Wim was een natuurtalent. Eén van de 
illustere, briljante Lorentzianen, zoals ze destijds werden bewierookt 
in het weekblad Panorama, vertelt Ferry. 
‘Door Leo van der Veer kwam ik bij HAV, in 1961, er werd toen nog 
getraind op een grasbaan aan de Kleverlaan. Het volgende jaar werd 
het serieus en kwam Wim in beeld. Er werd hard getraind in de be-
roemde witte HAV trainingspakken waar je apetrots op was. In 1962 
deden we voor het eerst mee op een individuele wedstrijd in Leiden, 
in de Leidsehout, Wim op de 60 en 600 meter, ik op de 60 meter. 
Wij wonnen beiden onze serie en de halve fi nale. Ik evenaarde het 
clubrecord, maar Wim verbeterde het tot 7,2 sec. Dit record staat nog 
steeds. In de fi nale werden we respectievelijk 2e en 4e. Wim liep en 
passant ook nog een clubrecord op de 600 meter.’
Die successen van Wim op de 60 en de 600 meter, daar spreken René 
en Ferry nog met ontzag over. ‘Op de 600 meter èn op de sprint, dat 
had wat te betekenen in Nederland, dat was zeldzaam.’

Wim kwam in 1964 al snel in de nationale selectie voor junioren op 
de 600 en de 800 meter, het begin van een briljante atletiekcarrière. 
Wim liep toen als B-junior al onder de 2 minuten op de 800 meter.
Nog een paar hoogtepunten: de 800 meter tijdens de Open Haar-
lemse Kampioenschappen, waarin drie HAV’ers uitkwamen: Henk 
de Ruiter, Wim Aaij en René Ruis. Alle drie atleten liepen onder de 2 
minuten. 
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‘Hoe hield je zo’n knaap bij’
    Tijdens de Nederlands Kampioenschappen junioren A, in 
1966 veroverde Wim de derde plaats op de 800 meter, met een tijd 
van 1.53.6, een evenaring van het seniorenclubrecord. 
Die Nederlandse jeugdkampioenschappen was één van zijn beste 
wedstrijden. De verwachtingen waren hoog gespannen en het ge-
vecht op de 800 meter zou zich afspelen tussen Wijnand Bladt van 
V en L uit Den Haag en Wim Aaij. René herinnert zich de avond 
voor de wedstrijd hoe Wim in bed voor zich uit lag te staren en maar 
steeds herhaalde: ‘Ik weet niet of ik hem kan pakken, ik weet niet of 
ik hem pakken kan.’

René: ‘In die tijd beschikte HAV over een gigantisch grote groep 
getalenteerde junioren.’ De club behaalde bij die wedstrijden 3 x 
goud, 1 x zilver en 1 x brons. Trainer Joop van Drunen schreef in het 
clubblad: “Jongens, wij zijn trots op jullie met deze geweldige prestaties. 
De keiharde training, jullie trainingsijver en de fantastische sfeer in de 
ploeg, deze sfeer, welke vooral deze twee dagen weer gedemonstreerd 

werd, hebben de presta-
ties mogelijk gemaakt.”

Ook over de trainingen 
spreken beiden met 
respect. Wim sloeg 
geen training over en 
‘kwam op de fi ets uit 
Zandvoort, met zijn 
lange witte haar, in een 
beetje aft ands leren jasje’. 
‘Heuvel op heuvel af in 
het Middenduin, hoe 
hield je zo’n knaap bij’, 
verzucht René.
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‘Hoe hield je zo’n knaap bij’
   ‘Schema’s van 3 x 1000 en 4 x 600 meter, opgesteld door 
trainer Joop van Drunen. In training liep je samen, op wedstrijden 
hield ik hem niet bij. Nog als ik in het Middenduin loop voel ik de 
pijn in mijn longen. Volgens Joop van Drunen tilde Wim de rest van 
de lopers boven zichzelf uit; waaronder mij, je moest erbij blijven en 
werd absoluut opgetrokken naar een hoger niveau.’
Ook na de trainingen - ‘en dan kon je echt geen poot meer verzetten’ 
- gingen de atleten met elkaar om. Ferry en René kijken er met plezier 
op terug: ‘We hebben veel gelachen, dan wachtten we tot Joop van 
Drunen naar huis was en gingen naar de kroeg. Shandy drinken, dat 
is Seven Up met pils’. Ferry: ‘We gingen ook naar feestjes op zaterdag-
avond en Wim en ik deelden de passie voor jazz. Hij leende lp’s van 
mij en we draaiden samen platen bij hem thuis. Ik herinner me nog, 
we draaiden ”A love supreme” van Coltrane vlak voor zijn dood, hij 
zat onder de pijnstillers en viel af en toe weg.”

Ferry stuit op de foto’s uit Suriname, in 1966, de Koninkrijksspelen, 
waarin ploegen uit Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland 
tegen elkaar uitkwamen. Wim en Ferry werden uitgezonden met nog 
negen Nederlandse atleten. ‘Meteen toen we terugkwamen na die reis 
wilde Wim door naar de training. Ik zei, deze keer sla ik over, maar 
daar wilde hij niets van weten en is toch gegaan. Een echt trainings-
beest was hij.’
De reis naar Suriname is de afsluiting van zijn sportcarrière geweest. 
Wim kwam terug met een knieblessure - zoals het zich aanvankelijk 
liet aanzien - en daarna is het snel gegaan. ‘Jeugdkanker, waarschijn-
lijk overlijd je daar nu niet meer aan.’ 

Over dat sportevenement in Paramaribo schrijft  Wim zelf in het club-
blad met enig cynisme: “Het geld verdiende een betere bestemming. Het 
grootste gedeelte werd besteed aan uitstapjes, o.a. naar vuurdansers en 
zwermen prikvliegen, aluminiumfabrieken en Bruynzeel, zwembaden 
en nogal graag dansende meisjes.” 
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   Hij vraagt zich af wat het nut is van de reis en het verblijf van 
het ‘peperdure festijn’; uit sportief oogpunt door hem ‘twijfelachtig’ 
genoemd. 
In het Haarlems Dagblad wordt de atletiekmeeting een volkomen 
Nederlandse aangelegenheid genoemd: “De Nederlandse junioren 
wonnen alle nummers en beëindigden de wedstrijd met 67 punten voor 
Suriname met 36 en De Antillen met 33.”

Ondanks de zware trainingen werd er veel gelachen. René: ‘Wim 
had een cynische vorm van humor, maar kon ook het bloed onder je 
nagels vandaan halen.’ Hij herinnert zich nog goed een avondtrainig 
met Joop van Drunen. Het liep hoog op tussen Wim en Joop, die 
kwaad wegliep. ‘Gaan jullie zelf maar trainen,’ riep hij boos, ‘400 me-
tertjes, zoek het maar uit’. We hebben nog nooit zo hard gelopen als 
die keer. Ik zat er toch wel mee, maar later werd dat wel uitgepraat bij 
een kop koffi  e. Uiteindelijk ging Wim voor Joop van Drunen door het 
vuur. Ik had waardering voor zijn talent, maar soms moeite met zijn 
cynisme’. En Ferry: ‘De sfeer in die tijd in de groep was super, maar 
Wim provoceerde graag en blonk uit in directheid. 
Herinneringen komen boven.
Aan de vraag die Wim aan de chirurg zou hebben gesteld: ‘Heeft  ú al 
aan het Koningin Wilhelminafonds gegeven?’
Aan wat L.H. Wiener in Eindelijk volstrekt alleen over Wim schreef: 
“In het ziekenhuis:Wim schuift  de deken en het laken weg. Wil je mijn 
rollade zien?” vraagt hij. Dan ineens: Godverdomme, mijn voet was nog 
helemaal goed!”
Aan de opmerking na de amputatie tijdens een bezoek in het zieken-
huis: ‘Verdomd ze hebben mijn verkeerde been afgezet’. 
‘Dat was typisch Wim, niet alle mensen konden daar goed mee om-
gaan.’

Marijke Vissers

‘Hoe hield je zo’n knaap bij’
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‘Sonnet’

  
  Hardloper

 Verdomme, Willem, dat is niet zo best:
 je linker poot is er voor altijd af.
 Jeugdkampioen van Nederland, en baf!
 door botkanker je loopbaan zien verpest.

 Van je 800-tijd gaat niets meer af.
 Je beste blijft  1.53.6.
 ‘t Was nog niet uitgezaaid: dat redt de rest
 van jou, Wim Aay, voorlopig van het graf.

 ‘Je weet wel, vroeger, na de training, Kal,
 mocht ik je heel graag zien onder de douche’,
 zei je in ‘t ziekenhuis. Je houdt je push.

 Je sloeg de derde over het gym,
 en wilt nu snel professor worden, Wim,
 ‘jongste van Nederland’. Je moet en zal.

   (1963-1967)
   Bennebroek, 13 mei 1967
  sonnet 16

Uit ‘1000 sonnetten’, van Jan Kal, in 1997 uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar.

Jan Kal



De Schrijver
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meeeters

Vanwege mijn liefde voor vol-
maakte bewegingen verkeer ik 
in de bevoorrechte omstandig-
heid een vergelijking te kunnen 
maken tussen de twee (belang-
rijkste) balletgezelschappen die 
Nederland rijk is: Het Nationale 
Ballet en het Nederlands Dans 
Th eater.
Het verschil dat het eerste opvalt, 
betreft  de lichaamsbouw van de 
danseressen. Bij het Nederlands 
Dans Th eater zijn deze steviger, 
voller slank en breder in de heu-
pen (hoewel niet dik; de bekende 
ribbels onder de billen ontbreken 
bijvoorbeeld); terwijl bij Het Na-
tionale Ballet de meisjes, vooral 
in het gezicht, schraler, schrieler, 
ja knokiger zijn. 

Een tweede verschil bestaat in de 
lichaamslengte van de dansers. In 
tegenstelling tot het Nederlands 
Dans Th eater, waar de jongens 
zo op elkaar lijken dat zij mis-
schien zelf wel eens in de war ra-
ken, lopen bij Het Nationale Bal-
let reuzen en dwergen dooreen. 
Dat geeft  soms komiese eff ekten, 
wanneer bijvoorbeeld een reus en 
een dwerg een (ongetwijfeld ge-
storven) dame boven het hoofd 
moeten heff en: de lange moet in 
zijn knieën doorknikken om het 
zaakje in evenwicht te houden.
Een derde (aanzienlijk) verschil 
vormt de kleding. De fl eurige, 
moderne, sexy pakjes bij het Ne-
derlands Dans Th eater steken 
fel af bij de slome, jodelachtige, 
grauwe kostuums van Het Natio-
nale Ballet.
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De vooruitstrevendheid van het 
Nederlands Dans Th eater bleek 
bij een der laatste werkstukken 
die ik zag, het gevaar van oneven-
wichtigheid te bevatten. Men had 
dansers in een (alleraardigst, daar 
niet van) rokje gestoken. En het 
was allesbehalve een schots ruit-
je! 
Tenslotte het repertoire. Bij Het 
Nationale Ballet is men nog 
niet helemaal los van het oude 
schema: een juff rouw die in 
driedubbel parapluutje op haar 
teenpunten allerlei toeren ver-
richt en - bescheiden op de ach-
tergrond - een heer die haar af 
en toe mag optillen en een stukje 
verplaatsen, totdat het corps de 
ballet komt binnenstuiven en in 
het gunstigste geval op hetzelfde 
ogenblik dezelfde bewegingen 
gaat maken. Goed, er zijn van 
met name artistiek leider R. van 
Dantzig andere stukken, maar uit 
de hele vergissingen en halve val-
partijen kan men afl eiden dat Het 
Nationale Ballet daaraan nog niet 
is gewend. 
Hoe anders is het gesteld met de 
choreografi eën van Hans van Ma-
nen, de artistiek directeur van het 
Nederlands Dans Th eater, wiens 

bakkebaarden nu zijn boord wel 
zullen hebben bereikt. Bij hem 
ziet men hoogstens twee men-
sen - en dan meestal tegenover 
elkaar- hetzelfde doen; een groep 
treedt nooit als één man op, maar 
vormt als het ware een machine, 
waarbij de van elkaar verschillen-
de, niettemin op elkaar afgestem-
de onderdelen door verschillende 
personen worden voorgesteld.
Wat voor het ballet in het alge-
meen geldt, is dat men allerminst 
een freudiaan hoeft  te zijn om op 
te merken dat het merendeel van 
de choreografi eën de Kamasoetra 
overbodig maakt. In verband met 
de benodigde ruimte lenen de 
stukken grondwerk zich bij uit-
stek voor navolging in de huise-
lijke kring. Hierbij moet men na-
tuurlijk niet vergeten de partners 
(en zichzelf) in maillots te steken 
om de op te wekken lusten niet 
te laten aarzelen door de aanblik 
van spikkeltjes, puistjes of alleen 
maar rooie vlekken.

W. Aaij.
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meeeters

Er heeft  altijd een groot verschil 
bestaan tussen kunst met een 
grote k en volkskunst. Dit verschil 
is vooral door de elite, die door 
miljeu, opvoeding, grotere her-
seninhoud en wat al niet toegang 
had tot de grote kunst, in stand 
gehouden of vergroot. Een jaar 
of tien geleden echter ontstond 
er een kunstvorm die demokra-
tizering mogelijk maakte: de pop. 
De pop namelijk biedt ieder zijn 
pleziertje: de postbode en hoog-
leraar, de huilebalk, peinzer en 
schreeuwer, zij komen allen aan 
hun trekken. Maar nee hoor, de 
elite-loze kunst bestond nauwe-
lijks, of daar kwam een groepje 
van voornamelijk studenten en 

P.v.d.A.-ers die zich verzamelden 
rond het weekblad “Witheek”, 
orde op zaken stellen en de pop 
verdelen in goede pop (voor de 
elite) en slechte pop (voor de 
rest). Het nare was dat men in dit 
geval het verschil (tussen beide 
soorten pop) niet slechts in stand 
hoefde te houden maar nog hele-
maal moest màken. Dit gebeurde 
aan de hand van artistieke maat-
staven, die jammer genoeg tot 
nu toe niet bekend zijn gemaakt. 
Begrijpelijk, het is immers veel 
makkelijker de goede pop en aan-
hang op te hemelen en de slechte 
pop plus aanhang belachelijk te 
maken, zoals op lyrische wijze in 
het voorwoord tot de “1ste echte 
poppoel uitslag” (no. 26, 15 maart 
j.l.)  wordt gedemonstreerd: 
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... “We zijn trots, zeer trots, dat 
we een krantje maken dat ge-
lezen wordt door mensen die 
er een uitstekende popsmaak 
op na houden, want echt, heus, 
het wordt ons wel eens droef te 
moede als we wekelijks met de 
Britse en Nederlandse hitpuree 
worden gekonfronteerd. ... Maar 
ja, schrijven over tinnefmuziek 
die ons door onze zieltjes snijdt 
kunnen we toch niet, zodat we al-
tijd maar doorgegaan zijn met de 
betere pop ... Het klinkt wat arro-
gant (maar ja, de nieuwe genera-
tie is hard en zelfb ewust) maar we 
vinden stomweg dat jullie hebben 
gezorgd voor een stelletje popuit-
slagen van een kwaliteit die nog 
NERGENS ANDERS vertoond 
is.” ...
Al blijven de artistieke maatsta-
ven in het duister, de betere pop 
is te vinden op de ere-plaatsen 
van de poeluitslagen. Zo staat 
op het eerste het beste lijstje, de 
kategorie ‘groepen binnenland’, 
de Zuid-Hollandse “Golden Ear-
rings” op de tweede plaats. En dat 
is niet verwonderlijk, wanneer de 
hoestekst van hun laatste lang-
speler “Miracle Mirror” (let op de 
titel) o.a. blijkt te luiden: ... Music 

that in the year that has come and 
gone has changed under infl uen-
ce of a swelling stream of the boys 
own ideas.” ...
De eigen ideeën, de betere pop, 
de uitstekende popsmaak komen 
nog duidelijker aan het licht bij 
het beluisteren van deze plaat. 
Enig turfwerk had als resultaat: 
gemiddeld tweemaal plagiaat per 
nummer. Kortom, aan “Witheek” 
en de elite die het vertegenwoor-
digt, kunnen we nog een hoop 
plezier beleven.

W. Aaij.
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Lieve Agnes
Amsterdam, september 1967

  Lieve Agnes,

Vreemd is het wel om naar iemand te schrijven die je 
niet kent en van wie je niet weet of zij je aardig 
vindt. Maar ja, hoe gaat het: ik las je advertentie en 
dacht, weet je wat, ik schrijf een briefje, je kunt 
niet weten. Zodoende. 
Je vraagt je misschien af, waarom er boven deze brief 
“Lieve Agnes” staat, terwijl je misschien helemaal 
niet zo heet. Dat begrijp ik ook wel, maar daarom gaat 
het niet in dit geval. Kijk, er zijn volgens mij - en 
dat is vanzelfsprekend heel persoonlijk - slechts drie 
(niet veel, hè) woorden die absoluut mooi zijn. Abso-
luut mooi, dat wil zeggen: altijd en eeuwig even mooi; 
nooit zal het gebeuren dat ik op een bepaald ogenblik 
denk van hé, dat woord valt me nu toch wat tegen. Die 
drie woorden die ik absoluut mooi vind, zijn: (in al-
fabetische volgorde) .. Agnes, kaas en weemoed. Van 
deze drie woorden is het me nog nooit overkomen dat ik 
dacht: dat woord is toch niet zo mooi als ik altijd 
meende. Altijd: vanaf het begin, vanaf de eerste keer 
dat ik deze drie woorden heb horen uitspreken, ben ik 
hiervan overtuigd geweest: mooiere zijn er niet. En 
hoeveel woorden er ook zijn bijgekomen die ik heb leren 
kennen en hoezeer smaken zich in de loop van de tijd 
plegen te wijzigen, op dit punt is er nooit iets veran-
derd en zal er, weet ik bijna zeker, ook niets verande-
ren.
Hopelijk zul je je niet al te zeer over mijn voorkeur 
verbazen. Je zult het met me eens zijn, dat van ‘kaas’ 
het langgerekte van de dubbele a en het frisse van de 
medeklinkers k en s een evenwichtige kombinatie ople-
veren: kaas. En van ‘weemoed’ leidt het soepelzachte 
van de w in samenhang met het weerloze van de dubbele 
e dan weer het soepelzachte van de m in samenhang met 
het fl uisterende van de oe, resoluut en toch welwillend 
afgesloten door de d tot het prachtige: weemoed.
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Lieve Agnes
Tenslotte: Agnes, ach Agnes, dat zul je zelf het beste 
weten.
Goed dan, boven deze brief staat “Lieve Agnes”. Dat wil 
niet zeggen, dat jullie die allemaal (om te beginnen 
alle jongens) geen Agnes heten, deze brief niet mo-
gen lezen. Dat is onzin; lees maar, het staat ervoor. 
Verder is het niet zo, dat jij die toevallig wel Agnes 
heet, hierin een aanleiding mag zien om naast je schoe-
nen te gaan lopen. Want heus, zo’n prestatie is het 
niet om Agnes te heten. 
Naast je schoenen loop je niet, maar hoe dan wel? Ik 
stel me voor, dat, omdat je mager bent, althans niet 
dik, onder het lopen je bekken zich beweegt op een 
manier die enerzijds uitnodigend anderzijds terughou-
dend is. Zo kom je thuis, na een dag van inspanningen 
die (zoals meestal met inspanningen) volledig in strijd 
zijn met je mogelijkheden. Eerst heb je het niet in de 
gaten, maar dan valt je donkerblauw (bruin mag ook) oog 
op deze brief. Hij ligt op de schoorsteen, tussen de 
klok en de ingelijste foto van je ouders als bruidspaar 
(waar blijft de tijd). Je neemt hem harderlopende dan 
anders naar boven, je gaat languit op het bed liggen en 
je zwaait je ene been omhoog, zodat je schoen van je 
voet glijdt, eerst op bed, dan verder bijna zonder ge-
luid op de grond. Intussen heb je de envelop ontsloten 
en leest en leest. Je lacht soms, want je vindt het een 
beetje gek; eigenlijk had je zoiets niet verwacht. Je 
had zeker niet verwacht dat ik zou schrijven (de eerste 
keer nota bene!): om de een of andere reden lijkt het 
alsof ik je ken, alsof wij vroeger een gedeelte van een 
vorig leven in elkaars gezelschap hebben doorgebracht. 
En ook ik vind dit raar, besef dat dit niet hoort, 
schaam me zelfs en besluit, om erger te voorkomen, het 
hierbij voor deze keer te laten. Hopelijk tot schrijfs, 
Wim Wolletje Droomprins der Schone Letteren.  
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 VANZELFSPREKEND

 Terwijl ik –sinds ik van plan ben
 het onuitsprekelijke in woorden te vatten-
 met ontbloot bovenlijf en opgetrokken knieën
 naar de zonsondergang staarde,
 naderde mij eens de grote griekse dichter.

 Hij rees op vanuit de zee en sleepte een net
 vol glinsterende woorden met zich mee.

 Over zijn gebeeldhouwde schouders
 lag een gepolijste glans.

 Zo stond hij voor me en gaf
 me een woord uit het net.

 Zijn griekse naam wilde me 
 niet te binnen schieten;
 zijn nederlandse wel: W. Aaij

 Thuis het bovenlijf bedekt, de
 knieën gestrekt, bedenk ik:
 het was vanzelfsprekend zijn
 naam, die hij me gaf.

 W. Aaij

 

Vanzelfsprekend
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 Hoe ik je vroeg: knijp me
 zodat ik voel dat ik leef.

 De pijn verdween, je kneep te zacht.

 Hoe ik je smeekte: knijp nog eens nu langer
 en harder zodat de pijn blijft me dwingt
 aan je te denken, zodat ik voel dat ik leef.

 Alsof ik anders zomaar zonder pijn
 uit het leven zou kunnen wegglijden
 zoals
 ik niet meer weet hoe ik ter wereld kwam.

Hoe ik je vroeg
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 IEDER ZIJN PLEZIER

 Als u erom lacht,
 dat ik binnenshuis met een
 geopende paraplu boven mijn hoofd zit,
 omdat u iemand die zo bang is voor regen
 dat hij binnenshuis een paraplu opheeft
 grappig vindt, dan ga ik u
 niet vertellen dat ik deze paraplu zojuist
 heb gekocht en hem alleen even probeer.

Ieder zijn plezier
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TOEN DENDERDE DE TREIN VOORBIJ

Katten, zeker als ze oud zijn, spannen
zich gewoonlijk niet in, maar stellen zich
doorgaans tevreden met dagenlang geslaap.

Laatst echter voerde een trein mij langs een
somber deinende, slecht verzorgde vaart.
Op het jaagpad strompelde ons een ouwe,
rafelige kat tegemoet: een en al
bezetenheid voor een doel dat ver voor hem scheen,
wat bleek uit zijn geringe aandacht
voor vogeltjes, muizen en ander smakelijk gedierte.

Plots stond hij stil, alsof hij
zich bedacht en tot de ontdekking kwam
dat hij zich in de einder had vergist.

Hij maakte rechtsomkeert;
hij wilde met ons mee.

Toen denderde de trein voorbij
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Hij had het zo druk gehad hij dacht
ik ga er op uit ik ga op reis verandering van omgeving
doet een mens goed. En zeker een mens zoals ik die
de vermoeidheid alom voelt: zijn hoofd tot het
uiterste getergd door nadenken
gekweld en als je in de spiegel keek was er van alles te
zien: halfzachte wallen rooierandjes maar
die waren in zijn jeugd ook al aanwezig geweest
en zeker niet te vergeten sleepten zijn benen onwillig
door het springen elke morgen behendiger op de forensentrem
we kunnen gerust op deze toon nog een tijdje voortgaan
maar hij wordt er onnodig lelijker door. Kortom
hij ging op reis en arriveerde in
het amateurhotel en daarvan de tuin waar
de zon zich over zijn stukgedikteerde keel ontfermde
wanneer zijn hoofd achterover genoeg
bungelde
over de rand van de lekkerluierstoel
er waren geen andere gasten in de tuin ze
hadden er vast niet meer bijgekund de ruimte was duidelijk
berekend op een lekkerluierstoel waar één persoon in kon
en dat was hij
die geen heinrich heette al was
adolf uitdemode
   vergenoegd in zijn stoel glundert hij
naar de schrale struiken door het klimaat en het
schelpenpaadje bevalt hem ook. En kijk hij knijpt
zich in de knieën van plezier
maar ze geven niet mee
Hij kon het niet helpen maar de avond dezelfde van
deze gezegende dag zakte zijn gemak. Tijdens het eten
ging een dikdikdriemaaldik meisje naast hem zitten en legde
voortdurend boterhammen op zijn bord

zag hij er zo slecht uit?

Hij had het zo druk gehad
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haar paar luieruiers beefden onder een breeduit gebreide 
trui met de vrijpostige handeling mee

verwachtte ze wat?

schuchter slikte hij de laatste stukjes weg en
verwijderde de overbodige boterham waarmee ze hem
voor de achtste maal de hand had trachten te schudden.
Ik heet magda en jij? maar jij stapte
opgelucht de zoutezeelucht in nadat
de meest gestreken das eigenhandig om zijn hals was
aangebracht

vandaag of morgen ontmoet ik haar geheel bloot op de overloop

  werd wanhopig daarboven gedacht
druk doende
door zo hard mogelijk voort te stappen
het vereiste dolenderiddergezicht te zetten
las hij de gegevens uit de omgeving:
vanaf ons terras kan men
mensen leren kennen

prima koffi e
warme worst
div. soorten pinda’s
het bier is weer best
de melk voor de koffi e staat op
we hebben reeds voor u ingeschonken
komt en laat u overtuigen van onze krachtige kwaliteit
het is VERBODEN hier rijwielen te plaatsen EN worden
verwijderd kijk mij niet aan zei
de blik van een voorbijganger onze sortering is
toch groter dan wij kunnen etaleren aan
het geraffi neerd verlichte raam stond een
aantal neerslachtige dames de door hen te tonen kleding op
te nemen ze zijn gespannen
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         worden ze van minnaars met
behaarde houthakkersborsten voorzien? zij
zijn gespannen jolanda geertruid zij zijn
gespannen want blijkt nu ze moeten
zò
op de foto gonnie en gina isabella ontbreekt die moet
wachten tot het voorjaar daar gaat haar karrière het
gebeurde in de pauze godgod
was een rondje om
   het rechtop bij lopen en zo is
   slechts een poze
de knol aan de overkant applaudisseerde zich
de billen en voegde er aan toe
je kunt zien wat je wilt je kunt ook niets zien als je dat
wilt je kunt ook niets willen het is aldoor
hetzelfde anders maar
was het wel een paard? daar
naast die grote boom

HET WAS HET MEISJE

dat magda heette en een regenkleurig gezicht door het
klimaat en windwangen ophad en stormlippen bezat
en een straat geur achter zich liet
     kan een paard blaten?
zij in ieder geval wel
Hij zocht een onderkomen in het urinoir met de
gedachte zo’n fraaie draai kan een paard niet
maken en hij had gelijk intussen viel het hier in
het urinoir ook niet mee je kunt er per slot van
rekening niet eeuwig blijven dat gaat opvallen zodat
hij weer onverschillig de zoutezeelucht instapte en de zon
door de bewolking onder heeft zien gaan op zijn horloge
kijkend en zeggend van nu daar gaat hij dan over de ruggen
van de andere belangstellenden die doodgewone toeristen
bleken die goedgepoetste schoenen droegen waar het zand
aan zat wat kon hij nu nog gaan doen hij wist niet
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meer zo precies waar hij liep deze straat door dan moest
hij bij de grote boom komen maar het paard was spoorloos
verdwenen nu hoefde hij de geur maar te volgen linksaf
een keer en rechtsaf en afentoe rechtdoor de doodgewone
handelingen waren dat goedenavond goedenavond mompelde hij nog
toen hij in zijn kamer stond
toen hij het dek opsloeg en een sliertje van haar manen
au
zei het gezette
meisje dat magda heette en heet
haar knikknikknieën ontkruiste
hij kroop er toch maar bij al kon
hij zijn dijen niet kwijt
ik heet magda stelde ze overbodig
vast maar niet lang meer stelde hij
gerust je buik is een schitter
ei
wie zingt er zo
het is de wind de wind
en het regende echt gezellig tegen
de ruiten dat gekletter

septembergekletter
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Ineke Bergman-Van Wort:
Het gaf een schok toen ik Wim zag zitten, de avond voor de amputatie, 
rechtop in bed, we keken elkaar aan en ik dacht, oh nee, niet hij.
In het medische rapport had ik gelezen: Sarcoom, een agressieve vorm 
van botkanker. Vreselijk, denk je, zo’n jong iemand, je weet dat hij dat 
niet gaat overleven. Ik had nachtdienst met de instructie om hem goed 
in de gaten te houden. Hij kon niet slapen en voor het eerst maakte ik 
kennis met zijn provocerende en soms cynische humor.’ 

‘Veel collega’s waren daar bang voor en na de amputatie moest ik hem 
verbinden. Het eerste dat hij zei: ‘Wat erg hè, zo’n stomp heb je zeker nog 
nooit gezien bij iemand die nog zo jong is?’ Door haar nuchtere reactie 
ontstond een band en voortaan wilde Wim alleen door Ineke verbonden 
worden. Het was druk in die tijd op de afdeling. De patiënten moes-
ten zelf helpen met bedden opmaken en ondanks zijn tegenwerpingen 
maakte ze voor Wim geen uitzondering . ‘Je hebt één been en daar kun 
je toch op staan’. Je moest sterk in je schoenen staan bij Wim. Door zijn 
provocaties riep hij iets in mij op dat ik later nooit meer heb meegemaakt. 

Het kan de lente nog duren
Interview met InekeWim & Ineke
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Interview met InekeWim & Ineke
Het kan de lente nog duren

Maar hij kon ook heel charmant zijn, de hoofdzuster wond hij om zijn 
pink.’

Toen hij af en toe naar buiten mocht - ‘Jij durft  zeker niet door de Gro-
te Houtstraat met een man met één been?’- kwam het tot een relatie. 
‘Op straat was hij natuurlijk een bezienswaardigheid, met één been en 
op krukken hing hij de clown uit.’ Maar eerst zou Ineke nog met een 
lichte hersenschudding in bed belanden. Na drie intense weken nacht-
dienst met Wim viel ze van de trap en kwam hij bij haar op bezoek. 
‘Daar stond hij met zijn krukken en een roos tussen zijn broekband.’

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat Wim is gestorven. Ineke vertelt 
over het gevecht dat zij heeft  gevoerd destijds - tegen beter weten in te 
hopen op de uitzondering -; maar er nooit spijt van te hebben gehad.  
Zij vindt het niet moeilijk om over die periode te praten en noemt het 
heel bijzonder wat zij met hem heeft  meegemaakt. ‘Wim was dan ook 
een heel bijzonder mens.’

‘Op 3 februari 1968 zijn we verloofd. Kort erna hoorden wij dat de 
kanker was uitgezaaid in de longen en kregen wij het bericht dat Wim 
nog drie maanden te leven had. We leefden in een roes, deden gekke 
dingen en kochten gekke dingen: een leren jurk voor mij en een hoed. 
We aten spekpannenkoeken in een pannenkoekenboerderij en rookten 
sigaren in een Chinees restaurant. We speelden schaak en dat kon er 
heft ig aan toe gaan, Wim kon razend worden als ik onvoorspelbare 
zetten deed, dan vlogen de schaakstukken in het rond.’ 
Het kan de lente nog duren, werd het credo en vanaf dat moment werd 
hun leven teruggedrongen tot drie maanden. Samen met vakantie in 
een dafj e dat door Wim werd bestuurd.

Van de crematie weet Ineke zich weinig te herinneren. 
Zij ziet zichzelf lopen als in een droom - ‘we hadden afgesproken dat 
ik er mooi uit zou zien’ - zij alleen achter de kist, als meisje van twintig, 
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Interview met InekeWim & Ineke
Het kan de lente nog duren

in een ‘licht jurkje van fl adderige stof ’; daarachter zijn ouders, broer 
en zus, precies zoals Wim het wilde.  
4 juni 1968, Westerveld, het was mooi weer. ‘De toespraak van profes-
sor Ten Have en van al die anderen die hebben gesproken; ik kan me 
er niets meer van herinneren. Alleen het moment dat de kist zakte. 
Alles in mijn lichaam verzette zich ertegen, als in een refl ex wilde ik 
opstaan, ik voel nog de hand van Wims moeder op mijn been.’ 

Precies één jaar en drie maanden heeft  Ineke hem gekend, waarvan 
de laatste drie maanden verloofd met Wim; getrouwd is zij met één 
van zijn beste vrienden, Henk Bergman, eind 1971. ‘Henk, student 
politicologie, was één van de weinigen die zichzelf bleef en zijn emo-
ties toonde die laatste maanden. Veel van zijn vrienden hadden het er 
erg moeilijk mee. 
We aten vaak bij Henk op de Prinsengracht, samen stil zijn, naar mu-
ziek luisteren, praten, lachen, huilen.’

‘Door Wim heb ik Henk leren kennen, onze relatie is gegroeid uit de 
vriendschap voor Wim. We zijn nu zesendertig jaar getrouwd en heb-
ben twee zonen. Het leven met Wim was kennelijk voorbestemd om 
niet lang te duren. Mijn leven lang heb ik nodig om het te verwerken, 
het stervensproces en zijn tragische dood, steeds kom ik op een dieper 
niveau. Nog altijd voel ik de tranen over mijn wangen lopen als ik in 
een fi lm een jong iemand aan kanker zie overlijden. Zelf zei hij het 
niet zo erg te vinden om dood te gaan: ‘Eigenlijk heb ik alles al meege-
maakt, mijn leven zou alleen maar verder zijn gegaan.’ Die amputatie, 
dát heeft  hij het ergst gevonden.’ 
‘De tijd die we samen zijn geweest was heel bijzonder en ik had het 
nooit willen missen. Dit was mijn lot, zo is mijn leven gelopen, Henk 
en ik hebben een goed huwelijk en ik ben een heel gelukkig mens.’

‘Dit jaar tijdens onze vakantie zag ik op de display in de auto de datum 
en tijd van Wims overlijden, het was precies veertig jaar geleden. 
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Wim hoort gewoon bij ons leven, nog steeds en dat geldt voor veel 
mensen, anders zou dit boek er ook niet gekomen zijn.’  
‘Wim had een psychologisch inzicht en was heel wijs voor zijn 
leeft ijd, op een bepaalde manier kon hij door je heen kijken. Op een 
gegeven moment, een paar weken voor zijn dood, zei hij: ‘Henk en 
jij, jullie passen heel goed bij elkaar.’ Wat Wim zo bijzonder maakte 
is niet goed in woorden uit te drukken. Sommige dingen zijn nu 
eenmaal onzegbaar, om één van zijn lievelingswoorden te gebrui-
ken.’

Wim studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, 
toen een nieuwe studie. Volgens Ineke en zijn vrienden een sociaal 
betrokken, linkse student, zeer intelligent en met een ‘waanzinnig’ 
gevoel voor humor. Op de foto’s straalt hij een groot zelfb ewustzijn 
uit, brieven aan Ineke verstuurde hij met de afzender professor dr. 
Wim Aaij. 
Volgens haar zag hij zichzelf als een jonge god, maar overschreeuw-
de hij soms zichzelf. ‘Toen kwam dat over als zekerheid. Die intelli-
gentie schreef hij zelf toe aan zijn linkshandigheid, volgens hem een 
eigenschap van alle linkshandigen.’ 

Wim was een groot jazzliefh ebber, draaide platen van John Coltrane 
en Dave Brubeck en schreef veel gedichten. Literatuur was zijn pas-
sie, Nabokov zijn grote voorbeeld. ‘Ik moest bepaalde boeken van 
hem lezen en werd dan overhoord; als ik zei dat ik het wel een mooi 
boek had gevonden werd hij boos. Ik moest er een mening over 
hebben, hij was daarin veeleisend.’
Over de vriendschap met de schrijver Lodewijk Henri Wiener zegt 
Ineke: ‘Er bestond rivaliteit tussen Lodewijk en Wim en die kwam 
zeker ook van Wims kant. Wim was jaloers dat het eerste boek van 
Lodewijk, Seizoenarbeid, was uitgegeven.’
Het was Wims ideaal om een groot schrijver en dichter te worden, 
hij stuurde regelmatig gedichten naar uitgevers. 
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‘Wim wilde opgebaard worden tussen zijn boeken, thuis voor zijn 
boekenkast: Nabokov, Elschot, Bernlef, Vestdijk, de Russische 
schrijvers. Ik heb zijn boeken geërfd, hem ook moeten beloven om 
ze altijd te bewaren en dat heb ik gedaan.’

Marijke Vissers



‘Gedicht voor Ineke’
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Wim Aaij 
‘Origineel’
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  Gedicht voor Ineke

 Door de eeuwen heen zijn er gedichten
 geschreven: over de jeugd, de toekomst, de
 vreugde, het verdriet en de liefde.

 Ja, de liefde vooral daarover heeft  menig 
 dichter het gemoed uitgestort, het hoofd
 gebogen en de pen gevoerd.

 Gedichten zijn woorden – meer of 
 minder mooi, meer of minder 
 fraai gerangschikt – en blijven woorden,
 dacht ik en probeerde te berusten.

 Totdat zoiets als een wonder 
 ze tot werkelijkheid maakte, bijvoorbeeld
 wanneer ik tussen de regels lees en
 plotseling zonder aanwijsbare aanleiding 
 je gezicht zie.

 Wim Aaij 1968
 

Wim Aaij 
‘Gedicht voor Ineke’
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‘Een wonderboy, hij zou een

   bijzondere Nederlander zijn geworden’ 

Het boek dat nu voor ons ligt. Cees Aaij weet zeker dat Wim de terugblik op 
zijn korte carrière wat de atletiek betreft  had ‘geminimaliseerd’. Wim zou 
het afgedaan hebben als een jeugdzonde; alsof Cees Aaij het zijn broer hoort 
zeggen: ‘Poe, poe is dat wel nodig al die aandacht.’  
Dat Wim een bekende Nederlander zou zijn geworden staat voor hem vast. 
‘De beste schrijver, Hermans, had hij naar de kroon gestoken. Een wonder-
boy, zoveel bijzondere eigenschappen, hij zou een bijzondere Nederlander 
zijn geworden. Dat vind ik zo jammer dat we dát niet hebben meegemaakt.’ 
Om daar direct op te laten volgen: ‘Volgens mijn vrouw idealiseer ik de situ-
atie.’
Cees, geboren in 1943, zal het nog verschillende keren zeggen tijdens ons ge-
sprek: wat Wim aanpakte werd een succes. ‘Pats boem: atletiek, toneelspelen, 
dichten, de studie op zijn sloff en, en ook zijn leraar Nederlands, meneer De 
Haan, zag hem als een talent’.

‘Hij had een groot arbeidsethos en dat komt uit ons milieu. Je ziet het vaak 
bij talentvolle jonge mensen: als het erop aan komt zijn ze uitgebloeid of ze 
raken aan de drugs. Zou Wim nooit overkomen zijn en dat kwam door de 
opvoeding, streng edoch rechtvaardig en dat was zo slecht nog niet.
Wij kwamen niet uit een academisch milieu. Ik heb jarenlang op het 
strand gewerkt als stoelenman/badman, voor studeren was geen geld, zo 
heb ik mijn eigen studie betaald. Vijf gulden per dag, ook als het regende, 
van de fooien moest je het hebben, bij mooi weer kon dat oplopen tot 
twintig, vijfentwintig gulden. Achteraf gezien was dat niet het belangrijk-
ste voor mij. Het optrekken met vreemde Nederlanders, onderwereld-
fi guren, prostituees. Ceesje de student werd ik genoemd op het strand. 
‘Ceesje’: zeiden ze, ‘jij bent niet geschikt voor de onderwereld, jij moet 
gaan studeren’. Van die kerels met een dikke sigaar in hun mond en tien 
mooie meiden om zich heen. Daar op het strand heb ik veel geleerd, dat 
was een stimulans dat je niet keurig moet afwachten maar eigen initiatief 
moet nemen; en natuurlijk ging ik studeren.’ 
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‘Een wonderboy’
Het werd de ‘nieuwe’ studie biochemie, afgerond met een academi-
sche promotie bij de ‘grote’ Piet Borst.’ Cees is recentelijk gepensio-
neerd als directeur van het Centrale Laboratorium van de Bloedtrans-
fusiedienst in Amsterdam.

Zusje Elly, geboren in 1939, heeft  de weg naar het gymnasium ge-
baand voor de jongere broers Cees en Wim. Na het gymnasium (B) 
werd zij medisch analiste. Vader Aaij vond dat zij maar naar de ULO 
moest, maar daar is ze ‘doorheen gebroken’. Hij was hoofdopzichter 
bij de gemeente en had voor zoon Cees iets in de bouwkunde op het 
oog: MTS. ‘Wij kwamen uit een gesloten gezin, een soort cocon, daar 
moest je uitbreken. Ik was zeer ambitieus op de middelbare school, 
het liefst tienen, ik wou aan mijn ouders laten zien dat ik één van de 
beteren was, heel anders dan Wim, die vond een zes goed genoeg.’ 

Hij vertelt dat het gastgezin, waar hij tussen de middag op de mid-
delbare school overbleef, zijn ogen heeft  geopend. ‘Een intellectueel 
gezin, de vader was journalist, en ik zag daar dat er voor de vrouw 
meer was dan het huishouden. Stelregel van de moeder was, ik draai 
liever aan het contactsleuteltje van de auto dan van het fornuis. Ik was 
ervan overtuigd: ik moet studeren, dat is de toegang tot de echte we-
reld. Toen Wim, als jongste aan de beurt was, was het pad geëff end. 
Studeren was niet vreemd meer, het was niet zo zeer de vraag óf hij 
ging studeren maar wát hij ging studeren. FSW, Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, een nieuwe faculteit aan de Universiteit van Amster-
dam, Wim koos voor de richting andragologie.’ 

Terugkijkend noemt Cees zichzelf een nette, brave jongen, heel 
anders dan zijn broer, die trok zich nergens iets van aan. ‘Regels, die 
waren op hem niet van toepassing. Moest hij papier prikken van mijn 
vader als zomerbaantje bij de gemeente. Dat vond Wim maar niks en 
na één dag heeft  hij de prikker weer ingeleverd bij de gemeente. Wim 
had zo zijn eigen agenda. 
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Zo moest ik altijd brieven bezorgen voor de gemeente, omdat mijn 
vader het zonde van de postzegels vond. Toen ook Wim voor deze taak 
werd gestrikt om de post rond te brengen zei hij tegen mijn vader, ik 
kijk wel lekker uit. Dat was het verschil tussen ons. Hij deed nooit wat 
hem opgedragen werd, maar dat had ook iets ontwapenends en mijn 
ouders pikten het van hem. Mijn ouders waren ook wel trots op Wim. 
Ging hij op schoolreisje op de middelbare school, stonden de meisjes 
allemaal om hem heen. ‘Nou, nou’, mompelde mijn vader dan, maar hij 
glom van trots. Ja, Wim was erg geliefd bij de meisjes.’

De broers Wim en Cees hadden een goede verhouding en zijn veel 
met elkaar opgetrokken.  Samen logeren bij een tante in West Fries-
land. Onderweg op de fi ets - ‘we hadden altijd tegenwind’ - beloofden 
zij zichzelf plechtig dat hun kinderen later altijd bij elkaar mochten 
logeren. Op vakantie naar Engeland, begin jaren zestig, trekkend langs 
jeugdherbergen, Cees moet er nog om lachen. ‘We wilden wat eten 
en keken bij verschillende tentjes wat het kostte, tot het Wim de keel 
uithing: ‘Godverdomme, Cees, we gaan gewoon ergens naar binnen.’
Als kind was ik zijn grote voorbeeld, Elly vond het later ook wel leuk, 
zo’n gekke broer. Hij was in ons gezin de fl ierefl uiter met een groot ge-
voel voor humor. Dat had soms cynische kantjes en kon soms ten koste 
van anderen gaan.’ 

Cees benadrukt het nog maar een keer: ‘Wat Wim aanraakte werd 
goud. Hij had een roman moeten maken, dat had hij gekund. De litera-
tuur daar kon hij in wegvluchten. Zijn gedichten gingen mij boven de 
pet, ik vond ze moeilijk, daar moest je van houden. Ze werden ook 
gepubliceerd, gedichten op de achterpagina van het toenmalige Al-
gemeen Handelsblad en in het studentenblad Propria Cures, waar hij 
bezig was door te dringen. Alles deed hij op zijn sloff en: studeren, 
toneelspelen, atletiek, hij etaleerde de successen en dat vonden mijn 
ouders toch wel prachtig. Speelde hij toneel op de middelbare school 
in de schouwburg in Haarlem, dan glommen ze van trots. 
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Ook naar atletiekwedstrijden gingen mijn ouders vaak kijken.’

De aanleg voor atletiek had Wim van zijn moeder. ‘Bij ons thuis stond 
een kast vol medailles: een soort Fanny Blankers-Koen op de 80 me-
ter horden. Door de oorlog heeft  mijn moeder geen carrière kunnen 
maken. In 1948 kwam Fanny Koen, zoals mijn moeder haar noemde, 
uit op de Olympische Spelen in Londen. ‘Die heeft  het wel gemaakt’, 
vond ze, en ik proefde daaruit: ‘dat had ik ook wel gekund’. Volgens 
mij heeft  ze het altijd als een gemiste kans gezien dat ze niet verder is 
gegaan in de atletiek .’
Cees vertelt hoe zijn moeder, die later lid werd van een gymnastiek-
vereniging in Zandvoort, een vogelnestje maakte in de ringen op het 
Raadhuisplein. ‘De vereniging, OSS (Oefening Staalt Spieren), hield ‘s 
zomers een demonstratie voor de badgasten; ik weet niet of ik dat wel 
zo lollig vond.’ 

Cees heeft  ‘met genoegen’ een bijdrage willen leveren aan het boek, 
maar het overlijden van zijn broer blijft  voor hem een traumati-
sche ervaring. Hij vertelt van de confrontatie op een reünie van het 
Lorentzlyceum waar hij tegen een levensgrote toneelfoto van Wim 
aanliep. ‘Toen heb ik rechtsomkeert gemaakt: de gelijkenis met mijn 
zoon was striking, dat werd me even te veel.’ 

Nog een herinnering: ‘ Wim had zijn beide benen nog en was op 
het hoogtepunt van zijn atletiekcarrière. We zaten op het Kerkplein 
in Zandvoort. Ik was student, een biertje drinken hoorde erbij en ik 
nam mijn broer mee, samen op een terras. 
Er kwam iemand aanschuiven, strompelend, net of hij maar één been 
had. De terrasgangers maakten daar hatelijke opmerkingen over, 
waarop Wim verzuchtte: ‘Het zal je maar gebeuren dat je been eraf 
is’. Ik heb later nog vaak aan die opmerking gedacht. Je kunt het toch 
niet bedenken, een atleet met één been.’          

Marijke Vissers
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Henk Bergman
‘Het is gedaan met de koopman’

Eerst een citaat uit eigen werk. ‘Toen ik in 1964 ging studeren, raakte ik 
bevriend met Wim Aaij. Een begaafde jongen, die veel meer gelezen had 
dan ik en van wie ik leerde wat cynische humor is. Zijn studie deed hij 
‘en passant’; de meeste tijd besteedde hij aan het schrijven van proza en 
gedichten en aan atletiek. Begin 1966 werd hij ziek. Wat zich aanvanke-
lijk als een tijdelijk ongemak liet aanzien bleek al gauw iets ernstigers. 
Hij verbleef daardoor langdurig bij zijn ouders in Zandvoort, waar ik 
hem elke week bezocht.’ Einde citaat. 
Het is het verhaal van Wim en mij in een notendop. Alleen de periode 
van de terugkeer in Amsterdam na zijn beenamputatie ontbreekt nog. 
En het echte slot; maar dat kennen we allemaal.  

Wim en ik ontmoetten elkaar voor het eerst op de Olofspoort: de 
Amsterdamse studentenvereniging die midden jaren zestig een pret-
tig alternatief was voor wie geen zin had in de agressie van het Corps 
of de nietszeggende neutraliteit van Unitas en voor wie de religieus 
gebonden verenigingen al helemaal geen optie waren. Om lid van de 
Olofspoort te worden moest je ‘op voet van gelijkheid’ een kennis-
makingstijd van twee weken doorlopen. Het aantal aanmeldingen in 
september 1964 was zo groot dat het programma twee keer werd ge-
organiseerd. Ik aarzelde: zou ik de eerste of de tweede periode kiezen? 
Het werd uiteindelijk de tweede. Wim maakte dezelfde keuze. Mijn 
leven was waarschijnlijk anders verlopen als een van ons een andere 
beslissing had genomen.

In de twee weken van de kennismakingstijd trokken we veel samen 
op. Ik herinner me de wederzijdse aantrekkingskracht, die overi-
gens niet gebaseerd was op gelijkenis. Wim en ik verschilden op veel 
punten. Hij was immer aanwezig: als causeur, pias, intellectueel en 
provocateur. 
Ik was verbaal minder begaafd dan hij en miste ook zijn neiging om 
in gezelschap het middelpunt op te zoeken. Maar we accepteerden 
elkaar zoals we waren – het recept bij uitstek voor een goede relatie.  
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Ik was nooit slachtoffer van zijn verbale vernuftigheden; hij voelde 
zich bij mij ontslagen van de (zelfopgelegde) plicht zich als genie 
te presenteren. 

We studeerden aan dezelfde faculteit van de Universiteit van Am-
sterdam. Ik deed Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen 
(subfaculteit A; later herdoopt in politicologie), Wim had gekozen 
voor subfaculteit C. Ik beschik nog over de eerstejaarsgids uit 
1964, dus ik kan precies aangeven wat die studie op papier inhield. 
Citaat: ‘De studie beoogt een opleiding te geven in de sociaal-
psychologische en sociaal-pedagogische wetenschappen en een 
algemene voorbereiding voor hierop aansluitende theoretische en 
praktische functies in de maatschappij.’ Geen perfect Nederlands 
natuurlijk – en inhoudelijk ook nogal vaag. Iets concreter wordt 
het als de verplichte vakken voor het kandidaatsexamen worden 
genoemd: psychologie, sociologie, wijsbegeerte, pedagogiek en 
wetenschap der politiek. De term andragologie – waarmee de sub-
faculteit C in de jaren daarop bekend zou worden – is nog nergens 
te vinden. 

Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom Wim juist voor deze 
studie had gekozen. Iemand die in vijf jaar gymnasium alpha had 
gedaan en verbaal begaafd was, zag ik eerder een taal of rechten 
studeren. Of psychologie of filosofie, maar niet dat allegaartje van 
subfaculteit C. En pedagogiek – een van de hoofdvakken – was 
toch het summum van saaiheid! Ik kon het weten: mijn vader had 
er een paar boeken over in de kast staan. 

De eerste anderhalf jaar van onze vriendschap bezocht ik hem 
met enige regelmaat op zijn kamer in de Uiterwaardenstraat (ik 
woonde zelf nog thuis, dus in zijn ploerterij – Wim kon lachen 
om dergelijke studentikoze woorden – waren we vrijer). We zagen 
elkaar ook op de Oudemanhuispoort, tussen de colleges door. 
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Vaak gingen we dan even naar een van de boekwinkels in de om-
geving, alwaar hij me vriendelijk doch dringend aanraadde welke 
boeken ik moest lezen. Nabokov kreeg ik bijna letterlijk door m’n keel 
geduwd. (Wim, sorry. Ik ben mede door jou een groot literatuurlief-
hebber geworden. Ik heb best veel gelezen en blijf dat ook altijd doen. 
Maar tussen mij en Nabokov is het gewoon nooit wat geworden.) 

Vast ontmoetingspunt was vrijdagavond op de Olofspoort, waar zich 
na tien uur ’s avonds een groot deel van de leden verzamelde. Een 
pilsje kostte veertig cent; zelfs voor een studentenbudget was dat geen 
al te zware belasting. Discussies, lachen, sterke verhalen, popmuziek 
– dat waren de hoofdingrediënten van een geslaagde sociëteitsavond. 
Voor wie het interesseert: Olofspoort had haar thuisbasis op de 
Keizersgracht 792; vlakbij de Utrechtsestraat. Maar omdat de toeloop 
van nieuwe leden zo groot was werd vanaf 1964 op vrijdag regelmatig 
uitgeweken naar een grotere ruimte op Kattenburg. 

Een enkele keer was Wim er niet: dan had hij atletiekverplichtingen 
op zaterdag. Ik had zijn loopinspanningen aanvankelijk voor ken-
nisgeving aangenomen. Hij deed aan atletiek, ik voetbalde. Pas toen 
hij met het Nederlands jeugdteam naar Suriname ging om daar een 
serie wedstrijden te lopen, begreep ik dat hij goed moest zijn. Vijf jaar 
na zijn dood ben ik zelf met atletiek begonnen. Ik bleek enig talent 
te hebben voor de honderd, tweehonderd en vierhonderd meter en 
werkte me op tot een verdienstelijke c-klasser. Toen beseft e ik pas 
echt hoe goed hij was geweest.  

Begin 1966 miste ik Wim een paar keer achter elkaar op de vrijdagse 
Olofspoortavond. Ook een van zijn medestudenten die er altijd was 
had hem al een week of wat niet op college gezien. Opbellen om te 
vragen hoe het zat kon ik niet, want in de Uiterwaardenstraat had hij 
geen telefoon. In het Olofspoortjaarboekje stond wel het nummer van 
zijn ouders in Zandvoort. 
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Hij bleek daar al enkele weken te verblijven. In Suriname had hij last 
van zijn knie gekregen. Bij een onderzoek na thuiskomst was iets 
afwijkends geconstateerd, maar wat er precies aan de hand was moest 
nog blijken. Het zou allemaal wel meevallen; waarschijnlijk was het iets 
met de meniscus. Ja, hij bleef nog maar even in Zandvoord.  Hij liep op 
krukken om de knie te ontzien; de klim naar zolder in de Uiterwaar-
denstraat zou een onverantwoorde belasting zijn. Bovendien moest 
hij zich ook regelmatig in het ziekenhuis in Haarlem melden; vanuit 
Zandvoort kon hij dan gebracht worden door z’n vader. Kon ik hem 
bezoeken? Ja, natuurlijk kon ik dat. We spraken af voor een paar dagen 
later. Het werd de eerste van een lange serie dinsdagavondvisites. 

Want dat werd het patroon: op dinsdagavond nam ik om half zeven de 
trein naar Zandvoort. Rond kwart over zeven belde ik aan op de Da 
Costastraat 14. Bijna altijd deed Wims moeder open; zijn vader zag 
ik zelden. We begroetten elkaar en ik vroeg hoe het ging. ‘We moeten 
afwachten en het beste hopen’ was steevast haar antwoord. Daarna liep 
ik door naar Wims kamer op de eerste verdieping. Daar begon direct 
na binnenkomst een verbale marathon die zou duren tot ik tegen half 
elf weer richting station vertrok. Onderbroken werden we alleen door 
zijn moeder, die twee keer een blaadje met Bavaria-pils en wat nootjes 
kwam brengen. We hadden het over veel dingen: meisjes natuurlijk, 
studie, boeken, voetbal, familie, het  nieuwste verbale hoogstandje van 
Joost den Draayer (‘in de Haarlemmerminofmeer’). Over zijn ziekte 
praatten we weinig, zonder die overigens krampachtig te negeren. 

Wim was het meest aan het woord. Hij vertelde uitgebreid over de 
intriges die hij had bedacht voor de vele romans die zou gaan schrij-
ven; soms liet hij me zijn tekstproductie van de afgelopen week lezen. 
Ik kan me van de fragmenten die hij me voorlegde inhoudelijk niets 
herinneren, op één verhaal na. Het ging over een reünie van een mid-
delbare school. De hoofdpersoon zag daar na enkele jaren weer het 
meisje terug dat hij altijd in stilte had begeerd. 
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Eén zin uit de tekst is me letterlijk bijgebleven.‘Haar benen waren 
voor het eerst gehuld in glanzende nylons.’ Waarom ik me juist die 
woorden herinner? Ongetwijfeld vanwege mijn eigen belangstelling 
voor dameskousen. Wim vroeg me zoals altijd ‘wat ik ervan vond’. 
Ik antwoordde dat ik een schoolreünie een weinig origineel gegeven 
voor een grensverleggend verhaal vond. Die opmerking nam hij ter 
harte: hij verscheurde de pagina’s voor m’n neus. ‘Het was niks,’ was 
zijn korte uitleg. 

Eén keer kwamen we op het idee om samen een roman te schrijven. 
Ter plekke bedachten we een intrige met bijbehorende personen. We 
waren er de hele avond mee bezig. Ik nam op me de komende week 
het eerste hoofdstuk te schrijven. Het werd een mislukking. Met mijn 
journalistieke aanpak had ik in enkele bladzijden vrijwel het hele 
verhaal verteld dat we uitgedokterd hadden. ‘Je geeft  het allemaal veel 
te snel weg,’ was Wims begrijpelijke reactie. Hij nam me niets kwalijk; 
mijn onvermogen sterkte hem in de overtuiging dat een verhaal of 
een roman schrijven maar voor enkelen was weggelegd.  

Na zijn ziekenhuisopname vervielen de dinsdagse tochtjes naar Zand-
voort. In de plaats daarvan kwamen de bezoekjes aan het ziekenhuis 
in Haarlem. Ik stond versteld hoe sterk Wim psychisch was, hoewel 
ik hem natuurlijk maar een half uurtje per week zag. In augustus 
1967 vertrok hij naar het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan 
Zee. Toen ik hem daar op een middag bezocht stelde hij me voor aan 
Ineke, een mooi blond meisje. Natuurlijk had hij me verteld over zijn 
relatie met haar, die in het ziekenhuis was begonnen. Ik reed samen 
met Ineke terug in de bus van Wijk aan Zee naar Beverwijk, uiter-
aard volstrekt onwetend van het feit dat ik vier jaar later met haar zou 
trouwen. En ja, we zijn tot beider genoegen nog steeds bij elkaar. 

Wim keerde terug naar zijn kamer in Amsterdam. Nu kwam hij één 
keer per week bij mij op bezoek. Ik woonde inmiddels in een studen-

64

Henk Bergman
‘Het is gedaan met de koopman’



tenhuis aan de Prinsengracht. Daar maakte ik elke donderdag mijn 
onovertroffen macaronischotel. Later gingen we regelmatig naar een 
gelegenheid aan het Kattengat, waar we op vertoon van onze ASVA-
kaart voor f 2,75 een prima maaltijd voorgezet kregen. Daarna 
bezochten we meestal Parisien of Centraal, twee seksbioscoopjes aan 
de Nieuwendijk. De avond werd besloten met een kop koffi e in een 
horecakeldertje ergens aan de Keizersgracht. Wim ging daarna naar 
Zandvoort, waar hij het lange weekend doorbracht. Zijn studie had 
hij weer opgepakt. Toen hij een keer mondeling tentamen politico-
logie moest doen (ja, dat woord was inmiddels ingeburgerd) had hij 
om een of andere reden zijn beenprothese niet aan. De docent schrok 
geweldig, vertelde hij me later. Zelf noemde hij het ‘informeel ge-
kleed’. Enkele weken later slaagde hij als een van de eersten van zijn 
jaar voor het kandidaatsexamen.  

Wim beschikte naast een fi ets waarvan één trapper was gedemon-
teerd ook over een aangepaste auto. Een crèmekleurig Dafje, waar-
mee we soms een tochtje maakten. Eén tripje zal me altijd bijblijven. 
We hadden op een van onze avonden in een melige bui het plan 
opgevat om een contactadvertentie te plaatsen in het blad MuziekEx-
pres (ja, die mogelijkheid bestond toen al; ik had er zelf een eenma-
lige ervaring mee). De tekst die we aanleverden vermeldde niets over 
Wims ziekte. Op de oproep werd gereageerd door Ger, een meisje 
uit Breda. Uit wat ze over zichzelf vertelde kwamen we te weten 
dat ze als gevolg van kinderverlamming moeilijk liep. Er kwam een 
correspondentie op gang, die onvermijdelijk uitmondde in een echte 
ontmoeting. Die voltrok zich op een dag in november 1967 in Breda 
(Wim had haar intussen wel over zijn handicap verteld). Ger had 
voor mij haar zus meegenomen, zodat we met z’n vieren waren. We 
moesten allemaal vreselijk lachen toen die twee mankepoten elkaar 
begroetten. Ger leefde in een ander leven dan wij; andragologie en 
politicologie zeiden haar niets. 
Maar ondanks de verschillen hadden we een aangename middag; 
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de correspondentie bleef ook daarna op gang. Na Wims dood heb-
ben Ineke en ik haar nog een keer opgezocht; daarna is het contact 
verlopen. 

Op een van de donderdagen die Wim bij me kwam vroeg hij of hij 
even dr. Rietveld, zijn orthopedisch chirurg, kon bellen. Toen hij van 
de telefoon (die in de gang van het studentenhuis hing) terugkwam, 
sprak hij de historische woorden: ‘Het is gedaan met de koopman’. 
Rietveld had hem zojuist verteld dat hij hem dringend moest spreken 
over de uitslagen van de laatste onderzoeken. Wim besefte meteen 
dat zijn doodvonnis was uitgesproken. Niettemin at hij zijn bord 
macaroni leeg en gingen we die avond – zoals afgesproken – naar het 
toneelstuk Nathan der Weise in de Kleine Komedie.

De vriendschap van Wim en mij duurde van maandag 14 september 
1964 tot zijn sterfdag: donderdag 30 mei 1968. 

Henk Bergman, november 2008
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Als ik droom kan ik achteraf de fi guranten in dat meestal chaotische 
samenraapsel van gebeurtenissen niet thuisbrengen. Af en toe is er een 
herkenbaar verhaal. Dat zich na het wakker worden met tegenzin uit 
het moeras van de slaap naar de oppervlakte laat halen. En plotseling 
is daar iemand uit de werkelijke wereld die blijkbaar voorbijkwam. 
Ooit stopte Wim Aaij mij een handgeschreven gedicht in handen. In het 
oude kleedhok aan de Kleverlaan. Hij was een jaar jonger dan ik. Was 
ik vijft ien? Door verhuizingen ben ik het decennialang kwijt geweest. 
Misschien is hij daarom nog jaren later af en toe aan mij “verschenen”, 
midden in de nacht en zat hij zelfs ineens bij mij in de klas. Van die 
dromen heb ik jaren geleden voor het literaire genootschap Het Beschre-
ven Blad één kort verhaal gemaakt. Ik heb toen ook gebruik gemaakt 
van een paar uitspraken van Wim Aaij die mij altijd zijn bijgebleven.

In de eerste week vroeg de lerares biologie aan welk dier wij dachten 
als wij naar onszelf keken. Te beginnen bij de bank links vooraan ging 
zij de hele klas door. Er waren wel drie meisjes die hertje waren en 
er was een antiloop. Waaij was als een van de laatsten aan de beurt. 
Nadat de dikke jongen achter hem onder grote hilariteit had gezegd 
dat hij een olifant was werd het even stil. Wij wachtten op Waaij. Hij 
keek de lerares niet aan. Zijn blik was gericht op een punt voor in het 
lokaal onder het bord. 
-Een ingesmeerde eend.
-Pardon?
-Een ingesmeerde eend, suff erd.
Dat laatste was alleen hoorbaar voor de leerlingen direct om hem 
heen. Vanaf dat moment probeerde ik onopvallend met Waaij, ieder-
een noemde hem gewoon Waaij, in contact te komen. Wij waren de 
enige nieuwelingen hier.

Waaij was iets kleiner dan ik en was wel een jaar jonger. Er gingen na 
een paar dagen al verhalen over hem. Die bleken niet waar. 
Maar er werd naar geluisterd want wij namen intuïtief aan dat er iets 
bijzonders met hem moest zijn. 
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De meisjes bewaarden afstand tot Waaij. En omgekeerd. Met zijn 
ouders zou hij in het buitenland hebben gewoond. De jongen met het 
ongelukkige handje die meer had willen weten van de blote meisjes 
en speciaal van Eveline, vertelde mij dat de vader van Waaij een bun-
ker had in de duinen waar hij het grootste deel van de dag in zat. 
Maar hij kwam uit een gewoon gezin in Zandvoort. Bij biologie zat 
ik naast hem. Hij had een bijzondere kop. Met lang blond haar dat 
aan alle kanten als een bolle champignon zijn hoofd bedekte, over 
zijn voorhoofd viel, over zijn oren en van achteren als bij een meisje 
met zijn kraag mee wiegde (de jong gestorven Brian Jones, de Rolling 
Stone, deed mij later aan hem denken). Zulk lang haar had geen van 
de jongens op school. Waaij wisselde nauwelijks van kleren. Hij had 
altijd dezelfde zwarte trui aan. 
Het meest bijzonder waren zijn ogen, heel lichtblauw en de manier 
waarop hij je aankeek. Ironisch, zelfs vriendelijk. Nieuwsgierig. Het 
was bijna of hij je gretig aankeek, of hij überhaupt om zich heen keek 
met de intensiteit van iemand die vanuit een andere wereld hier neer-
gezet is en maar kort de tijd krijgt om alles in zich op te nemen. De 
eerste weken dachten wij dat Waaij steeds op het punt stond om een 
grap te maken. Zo keek hij. En omdat hij zijn lippen meestal iets van 
elkaar hield en wat naar voren tuitte dacht iedereen, “er komt wat”. 
Maar er kwam meestal niets. Of iets dat merkwaardig was. Een deel 
van de klas vond hem al gauw een rare. Eentje die zich niet aan de 
code van het populaire praten hield. In het wiskundelokaal verruilde 
ik mijn bank met toestemming van de leraar (“omdat ik cijfers op het 
bord niet goed kon lezen”) en ging naast Waaij zitten.   
Hij luisterde gefascineerd naar mijn avontuur in het kleedlokaal van 
de meisjes, waar ik per ongeluk naar binnen was gestormd en over de 
halfb lote Eveline struikelde. Hij bleef mij doordringend aankijken en 
vroeg mij dertig deinende petticoats te beschrijven, 
wat ik deed en wij kwamen tot een plan om aan de rector voor te stel-
len om alleen nog meisjes met minstens acht petticoats toe te laten en 
die op het gras te laten dansen als de zon scheen.    
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Ik werd een stille bewonderaar van deze jongen. Tegen de tijd dat 
de voorbereidingen voor de Kerstvakantie werden getroff en was dat 
uitgegroeid tot een mateloze bewondering. Bij alles wat ik zelf deed, 
of ik nu naast mijn moeder naar de stad fi etste om kleren te kopen of 
tijdens familiebezoek alle volwassenen in de goede volgorde een hand 
gaf, steeds vroeg ik mij af welke houding Waaij zou hebben aangeno-
men. Liet hij zich wel eens kleren aansmeren omdat zijn moeder die 
mooi vond? Zou hij ook dingen hebben zoals een schrijfetui dat hij 
zorgvuldig bewaarde en waar hij niet te lang aan snoof om te voorko-
men dat de geur zou verdwijnen? Was dat niet echt iets voor een kind, 
voor een eersteklasser? Tegen mijn moeder begon ik uitdrukkingen te 
gebruiken die waren overgenomen uit de korte gesprekken met Waaij. 
-Geen gelul, ´t is lekker spul, zei ik tot haar verbijstering op de vraag 
of er genoeg suiker in de thee zat. 

Er ontstond tot mijn vreugde een zekere verstandhouding tussen ons. 
Tijdens een wandeling in de duinen, onder leiding van de biologiele-
rares liepen wij als enigen niet voor de lerares uit.
-Ik hoor dat jij aan de rand van de duinen woont, zei de vrouw tegen 
Waaij. 
Hij grijnsde en knikte beleefd.
-Kom je vaak in de duinen?
-Iedere dag.
-Oh, wat fi jn en wat doe je daar zoal?
Zijn waterblauwe ogen keken naar de bovenrand van het duin alsof 
hij een verschijning zag.  Ik zag zijn puntige neus. Zijn lippen bewo-
gen zich iets van elkaar.  
-Ik fl uit een lied, ik help een meeuw.
De vrouw maakte zich van het gesprek af en wees ons op enkele een-
den in de mooie vijver naast het pad. 
Zij liep snel door omdat de rest van de groep al ver vooruit was. In de 
vijver zwommen twee eenden die steeds hun kop onder water duwden 
en weer naar boven kwamen om met hun snavel in hun vacht te porren. 
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Ik keek naar de eenden en zei, opzij kijkend naar Waaij:  
-Ook achtergelaten tijdens een biologieles.
Waaij keek mij aan en lachte. Voor het eerst zag ik hem voluit lachen. 
Een mooie kop met wilde haren en staalblauwe ogen en daarachter de 
duinen met het bewegende helmgras. Maar mijn held, tot wie ik nog 
niet eerder zo dicht genaderd was, zei niets. Een ”verweesde” jongen. 
Dat woord had de lerares Duits gebruikt.        
Twee weken later kreeg ik een gedicht van Waaij. Onverwacht, in de 
grote hal vlak voordat wij met de grote stroom de trappen op gingen 
naar de lokalen duwde hij mij een klein opgevouwen papiertje in de 
hand. 
-Een gedicht.
Pas na de laatste les toen iedereen, ook Waaij, al weg was naar de 
fi etsenstalling en ik alleen bij de lege kapstokken stond, vouwde ik het 
papier open en las voor de eerste keer snel het gedicht*. 

Jan Willem Schnerr, 1 november 2008

*Het gedicht ‘Laat mij maar’ dat op de volgende pagina staat 
is onder pseudoniem Waaij gepubliceerd in Vandaag 9, 
Zwarte Beertjes 721, november 1963
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 LAAT MIJ MAAR

 een boom in je broodzak
 het struikgewas ervan
 kriebelend tegen je wang

 het pad af
 van zacht grind
 de rivier langs
 van helder water
 de hemel onderdoor
 van louter blauw
 de einder tegemoet
 van dunne knipoog

 heeft  een bleek beekje gebeten en
 liet de zon de ingewanden van de wolken zien en
 lag een giraff egeraamte languit aan mijn haren en tenen te
 trekken en    en
  toen
 deden de stenen van de mensen gemeen aan mijn benen
       een doff e daad
       van daders

       boom-gekantel
       broodzak-breuk

 een hele lange en ook scherpe reuk

       laat mij toch

       (de pastorale is gestorven)                                         
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Aangekomen bij een klant aan de rand van de gemeente Diemen, 
keek ik over het opgespoten zand uit. Ik kwam hier vaker, maar nu - 
op het spoor gezet door het van René Ruis ontvangen boek van Lode-
wijk Henri Wiener (Eindelijk volstrekt alleen) - trokken fl atgebouwen, 
die zich desolaat boven de spoordijk verhieven, mijn aandacht. Zou 
zich daar de fl at bevinden waar ik ca. vijfendertig jaar geleden een 
bezoek bracht aan Ineke van Wort, als altijd hartelijk werd ontvan-
gen, maar vrijwel direct wist dat dit het laatste bezoek was? Ik kreeg 
trouwfoto’s te zien waarop het bruidspaar slechts voor de helft  op het 
bordes zichtbaar was. “Genomen door de vader van Wim Aaij; een 
geheel nieuwe stijl van fotografi e”, aldus haar man, Henk Bergman. 
Henk was een goede studievriend van Wim en op zijn verzoek had 
hij, na Wims dood, contact met Ineke gehouden. En nu waren ze dus 
getrouwd.

Wim Aaij, wonend in Zandvoort en gymnasiast op het Lorentzlyce-
um te Haarlem, werd in 1962 op vijft ienjarige leeft ijd lid van atle-
tiekvereniging HAV Haarlem. Reeds in zijn eerste seizoen bleek zijn 
ongekende talent op de loopnummers. Hij behaalde als C-junior (14 
en 15 jaar), B-junior (16 en 17 jaar) en A-junior (18 en 19 jaar) di-
verse, deels nooit meer verbeterde, clubrecords op de 60, 80, 100, 500, 
600, 800 en 1000 meter. Hij debuteerde in 1964 in de Nederlandse 
jeugdploeg en kwam in totaal 7 keer voor oranje uit. Met zijn krach-
tige tred, vastberaden uitdrukking en wapperende blonde haarbos 
was Wims lopen een lust voor het oog. 
Niet alleen bij wedstrijden deed hij van zich spreken; ook buiten de 
baan en op de trainingen toonde hij zijn kwaliteiten. Gevatte opmer-
kingen, originele grappen, achteloze dichtregels, cynische humor en 
scherpe observaties vormden zijn handelsmerk. Kantinemeisjes kreeg 
hij aan het blozen, met verrassende verzoeken als “zou je met me wil-
len trouwen, mijn proefschrift  komt bijna uit?” 
Behalve Wim Aaij zaten er nog meer HAV-Haarlemmers op het 
Lorentzlyceum: Ferry Lamie (een rassprinter van zeer grote klasse), 
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Rob van der Putten (kwam op de sprint ook goed vooruit) en ikzelf 
(acteerde op nationaal niveau met kogel en discus, maar kwam op de 
100 meter slechts éénmalig tot 11,7 seconden). Het Lorentzlyceum 
deed met atletiek mee aan wedstrijden met andere lycea. Voor deze 
interlyceales waren minimaal 5 jongens nodig vanwege de estafette 5x 
80 meter; dat werden de vier clubgenoten, aangevuld met een niet-lid. 
Ieder van ons “pakte” een paar individuele nummers en met vijf man 
wonnen we de estafette èn de wedstrijd met een straatlengte voor-
sprong. Ik denk niet dat het Lorentz, met drie ‘internationals’ (Wim, 
Ferry en Leo), ooit een betere atletiekploeg heeft  gehad. Sportleraar 
Verwers, zelf ook een oud-atleet van HAV Haarlem, glom van trots. 

In 1966 sukkelde Wim met een knieblessure. In het najaar werd de 
oorzaak ontdekt; het bleek kanker te zijn, en hij werd opgenomen in 
het Elisabeth Gasthuis. 
Ineke werkte op de afdeling waar Wim verbleef. Hij vertelde mij 
tijdens een bezoekuur opgetogen dat hij een bijzonder leuke verpleeg-
ster had ontmoet. Hij wees haar aan terwijl ze op de gang naast de 
ziekenzaal bezig was. Voordat hij uitgesproken was, riep ik uit “die 
ken ik!” en holde op haar af. Zij bleek mij helaas niet meer te kennen, 
ook niet toen ik haar herinnerde aan een feest bij smederij Moole-
naars en haar vroegere werk op de parfumerieafdeling bij Vroom & 
Dreesmann. 
Ik kon mij Wims enthousiasme bijzonder goed voorstellen. Een zoet 
geluk bij het bittere lot van zijn ziekte, waarvan het slopende karakter 
later zou blijken. Op dat moment bleef de schade nog beperkt tot één 
geamputeerd been. Daar haalde hij macabere grappen mee uit door 
zijn andere been op te trekken, de dekens op zijn bed glad te strijken 
en tegen de argeloze bezoeker, na een krachtige vloek, vertwijfeld uit 
te roepen “Ze hebben vannacht mijn andere poot ook afgezaagd”. 
Dit was wel één van zijn grootste kwaliteiten: het zinloze en absurde 
tot kunst verheff en. Zijn vraag aan de chirurg, voorafgaand aan de 
amputatie, of hij al iets in het Koningin Wilhelminafonds had gestort,  
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hetgeen de man danig in verwarring bracht, was hier een treff end 
voorbeeld van. Ook herinner ik mij een ritje van het ziekenhuis 
naar de orthopedische werkplaats, waar zijn prothese moest worden 
gepast. Ik duwde hem door de stad en Wim speelde, zittend in een 
karretje en zwaaiend met zijn stokken, voor tamboermaître. 

Na zijn revalidatie in Heliomare in Wijk aan Zee kreeg Wim de be-
schikking over een dafj e. Gewapend met dit autootje en zijn prothese 
kwam hij eens in de week bij mij langs op het studentenschip Cale-
donia, om samen de avondmaaltijd te nuttigen. Eerder had hij mij al 
uitgenodigd lid te worden van zijn studentendispuut bij Olafspoort. 
We gingen samen naar de verjaardag van clubgenoot René Ruis in 
Haarlem, wat een merkwaardige aanblik opleverde; hij, betrekkelijk 
klein van stuk, als chauff eur en ik, boomlang, als bijrijder. Ook kwam 
hij een keer langs bij mijn ouderlijk huis te Bloemendaal en liet zich - 
het was de tijd van PvdA-voorman Den Uijl en Wims ouders hadden 
het niet al te breed - ontvallen “ik stel me erg veel voor van de herver-
deling van inkomens!” 

Bij één van zijn bezoeken op de Caledonia vertelde hij dat er bloed 
in zijn speeksel zat en dat de arts deze melding “wel de moeite waard 
vond”. Wim vermoedde wat dit betekende. Iets later sprak hij over 
“een mooie brief ” die hij aan onze hoogleraar (we volgden dezelfde 
studie), professor Ten Have, had geschreven. Ik hoorde uiteraard 
wat hij zei, maar de betekenis van zijn, op koele toon gesproken, 
berichten drong maar moeizaam tot mij door en ik reageerde uiterst 
ingehouden.
Niet veel later werd een groepje vrienden uitgenodigd op zijn kamer 
in Amsterdam langs te komen; ik begreep dat dit een afscheidsbe-
zoek was. Een broer van Wim ontving ons en Ineke was daar ook. 
Het was een onwezenlijk samenzijn; er gingen nog wat grappen over 
tafel, maar over zijn naderend einde werd niet gesproken en ook het 
afscheid leek niet defi nitief.  
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Hij heeft  daarna, met zijn broer en Ineke, nog een uitstapje naar 
Drente gemaakt, tot de fysieke aft akeling en pijn hier een einde aan 
maakten. 

Na een paar maanden kwam het bericht van zijn overlijden op 30 mei 
1968, gevolgd door een indrukwekkende en aangrijpende uitvaart 
op Driehuis-Westerveld. Wim, groot jazzliefh ebber, had schitterende 
stukken van John Coltrane geselecteerd. Van de sprekers herinner ik 
mij in de eerste plaats HAV-Haarlem voorzitter Dick Hagtingius die 
een gloedvolle herdenkingsspeech hield (“wie Wim op de 600 meter in 
de voorlaatste bocht even zag inhouden en vervolgens zijn demarrage 
zag plaatsen, wist dat we een heel groot talent in huis hadden”). Verder 
professor Ten Have, die betoogde dat Wims afscheidsbrief tot het aan-
grijpendste behoorde dat hij ooit onder ogen kreeg, en een bestuurslid 
van de atletiekunie die ook een sympathiek verhaal had. En tenslotte 
Wims broer die in zijn dankwoord sprak over een ongelijke strijd.
Verlaten keerden zeer velen op 4 juni 1968 huiswaarts. 

Wim zou dood gaan en was nu dood. Ineke van Wort zou over blijven 
en bleef nu over.
Zij had op dat feest bij smederij Moolenaars, waar zij met een mij 
onbekende jongen was, al bijzonder veel indruk op mij gemaakt. En 
na de hernieuwde kennismaking, als “Wims verloofde”, was die indruk 
alleen maar sterker geworden. Ik wilde heel erg graag contact met 
haar houden, maar worstelde - bepaald geen routinier op dit gebied - 
met de vraag of je dit wel kon maken en hoe dit aan te vatten. In mijn 
herinnering heeft  mijn aarzeling erg lang geduurd, één of twee zomers 
lang. Maar uiteindelijk heb ik, vanaf een camping in Denemarken, 
contact met haar gezocht. Ik schreef haar een kort briefj e, informeerde 
hoe het met haar ging en suggereerde dat zij, indien zij dat wenste, het 
beste via post restante kon reageren.
Ik was samen met Richard Nierstrasz, student psychologie, op vakan-
tie. 
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Richard was een onverbeterlijke ‘zwartkijker’; bij een lekke band op 
de Afsluitdijk merkte hij dan ook schamper op: “het begint al goed”. 
Toen we echter bij een sigarenwinkel aan de Grote Markt in Gro-
ningen zijn favoriete auteur W.F. Hermans zagen, die buiten twee 
aanstekers tegen het licht hield om de vullingen te vergelijken, was hij 
helemaal verrukt. Met Richard toog ik een paar keer naar het post-
kantoor in Kopenhagen, en de tweede keer was het raak: een reactie 
van Ineke. Mijn vakantie kon niet meer stuk, en mijn fantasie was 
groot. 

Na terugkomst van vakantie zocht ik opnieuw contact met haar. Ik 
was inmiddels verhuisd van de Caledonia naar een studentenfl at 
op de Bilderdijkkade en vanuit het café op de hoek, waar een kleine 
cabine tenminste enige privacy bood, belde ik haar af en toe op. Het 
kwam tot enkele afspraken in Haarlem, waar zij toen nog werkte en 
woonde, en later in Amsterdam, waar zij werk in een ander zieken-
huis had gevonden. 
Die ontmoetingen waren best gezellig maar er heerste toch een on-
derhuidse spanning. Ik, die zo graag meer wilde, maar hier niet goed 
raad mee wist en nog onzekerder werd door het uitblijven van een 
duidelijke response. De vonk wilde maar niet overslaan. 
Dat vriendschap het hoogst haalbare was, zou blijken bij een uitstapje 
naar het Amsterdamse Bos. In een beschutte vallei deed ik haar, in 
een ultieme poging, het voorstel samen woonruimte te zoeken. Zij 
reageerde uiterst vriendelijk, maar stelde even duidelijk dat zij “nu 
met Henk was” en graag “als vrienden” verder wilde. 
Mijn droom was over, en ik beschouwde toen - stom genoeg - vriend-
schap als een troostprijs waarvoor ik, na dat laatste bezoek in Die-
men, liever bedankte. 

Sporadisch, bijvoorbeeld als René Ruis en ik over onze atletiekjeugd 
komen te spreken, speel ik met de gedachte nog eens contact met 
Ineke te zoeken. 
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Dan zou ik haar dit verhaal kunnen laten lezen en kunnen horen of 
zij nog steeds gelukkig is met Henk. Ik zou haar kunnen vertellen 
dat ik enige jaren na dat laatste bezoek in Diemen toch de ware heb 
gevonden - verpleegster bovendien. Vader van twee kinderen ben 
geworden, na een ambtenarenbestaan gekozen heb voor het onderne-
merschap en nog steeds aan atletiek doe. 
Maar vooral dat velen Wim - veertig jaar na dato - nog steeds missen.

Leo van der Veer
Bloemendaal, 6-10-2008
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     DOODLOPER

 O Wim toch, die op één been verder strompelt,
 in plaats van sintelbanen rond te stormen,
 nu blijkt je hele levensloop verschrompeld,
 want God stelt ongelijke leeft ijdsnormen.

 ‘k Gaf na de mensa, denkend hoe de wormen
 jouw lichaam, toch door kanker overrompeld,
 weldra tot moleculen om gaan vormen,
 een afscheidskus. ‘Toe maar’, heb je gemompeld.

 Je moest op straat bloed spugen uit je longen,
 en bent op één been weer drie hoog geklommen.
 Ik droeg je kunstbeen, jij riep godverdomme.

 God zou een Zoon hebben, als mens gestorven,
 waardoor hij eeuwig leven had verworven.
 Ontferm U over Willem, ook uw jongen.

     (Wim Aay, 1947-1968)
     Amsterdam, 25 maart 1968
     sonnet 71

Uit ‘1000 sonnetten’, van Jan Kal, in 1997 uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar.
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 Bezoekers reűnie

  1 Monse Weijers
  2 Hans Busé
  3 Jaap de Reus
  4 Ruud Kitseroo
  5 Harry Joacim
  6 Gerard Zwart
  7 Adri Schaper
  8 Gerard Molenaars
  9 Ferry Lamie
10 Ati Joacim
11 Leo van der Veer
12 Wim Krijnen
13 Ben Goossens
14  Hans Douwes
15 Gerard Kamp
16 Joop Vissers

 
 
 2008

17 Co Lagendijk
18 Ben Imthorn
19 Ria Ineke
20 mevrouw Ruseler
21 Chris Ruseler
22 Leo Fielmich
23 Matti Meuwese
24 Henk Leuwener
25 Dick Bais
26 Henk te Nuijl
27 Suze van Gog
28 Wim van Gog
29 René Ruis
30  Arnoud Bosch
31 Jos Fielmich
32 Evert van Ravensberg
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