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Lekker voorjaar 

 

Het begon zo goed. In februari het terras al open en goed bezet. Hierna wel wat dipjes 

maar er waren genoeg dagen dat het heerlijk toeven was in de buitenlucht. Tot 

koningsdag. Hier ging het mis. De opwarming is acuut gestopt. De houtkachel brandt 

weer, de kaarsjes aan en de regen klettert weer vrolijk tegen de ruiten. Afgewisseld door 

winterse buien. De blauwe regen die weelderig bloeit op het terras lijdt hier onder, net als 

ik. Dit weertype houdt voorlopig aan en dat vreet aan je humeur. Dat ik dit nog moet 

meemaken zo vlak voor het vijftienjarige jubileumfeest. Het is maar ‘weer’ moet je dan 

maar denken. Je doet er niets aan. De wetenschap zal binnenkort komen met een 

verklaring dat de maatregelen die genomen zijn door de regering om het klimaatakkoord 

van Parijs te halen hun vruchten beginnen af te werpen. We zijn goed bezig maar winter in 

Mei maakt niet blij. Nog net even een dieptepuntje in het vijftienjarige bestaan van de 

Cerck. Voordeel is dat het alleen maar beter kan worden. Het zal toch niet gaan vriezen 

overdag?  

Heeft er misschien nog iemand een beetje koperpoets of koperglans liggen? U weet wel 

zo’n blikje of potje van Brasso. Komende zaterdag wordt er weer een roos op de 

struikelsteen, Stolperstein,  bij de voordeur van de Cerck neergelegd ter nagedachtenis 

aan de verzetstrijder Hendrik Christiaan Kuiper voor wie de bevrijding net te laat kwam. Hij 

werd gearresteerd in 1945 en kwam om het leven op 13 mei 1945 in Sandbostel. Een 

concentratiekamp tussen  Hamburg en Bremen. Nu wil het geval dat scholieren ieder jaar 

de Stolperstein komen poetsen maar de scholen hebben nu vakantie dus ik denk dat ik dit 

zelf even ga doen. Hier moet niet te licht over gedacht worden. Het is maar een plakkaatje 

van tien bij tien centimeter. Om daar nu een heel blik Brasso voor aan te schaffen is ook al 

wat.   

Ik zal vanaf nu ook niet meer klagen over het weer. Dan zijn er wel ergere dingen in de 

wereld. Dat maakt dit briefje ook tot een dieptepuntje in vijftien jaar de Cerck.  

Laten we er volgende week zaterdag dan maar een leuk feestje van maken. Daar knapt 

een mens van op. 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


