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G
erda en Jan Siebelink zitten
samen met striptekenaar
Dick Matena en zijn vrouw
Nelleke aan de wijn in Gra-

venmolen, een tapasbar in de Lijn-
baanssteeg. Ze behoren tot de intie-
me vriendenkring van strafrechtad-
vocaat Theo Hiddema en zijn om
zeven uur ‘besteld’ door mevrouw
Hiddema, die zij Gerrie noemen.
“Wat Theo zo bijzonder maakt? Hij
is de laatste der dandy’s, mét ge-
voel voor humor,” vindt Siebelink,
die door Hiddema liefkozend ‘Sie-
beltje’ wordt genoemd. 

Om half acht lopen Gerrie en Theo
– geruit pak, Santoni’s, haren ge-
kapt – hun favoriete restaurant
binnen. De deur is feestelijk omlijst
met ballonnen. Verrassing. Hidde-
ma is overdonderd, maar tegelijker-
tijd verguld door de aandacht en
groet hij zijn vrienden: “Dat een
troosteloze carrière toch tot zo’n cli-
max kan leiden.” 

Iedereen is er, op één na dan, Jo-

hannes van Dam ligt ziek in bed,
maar belt rond half negen om te fe-
liciteren en zich te verontschuldi-
gen voor zijn afwezigheid. 

Pr-man Bart Maussen prijst hem
om zijn enorme intellect en, alweer,
zijn gevoel voor humor. Elsevier-
journalist Syp Wynia noemt Hidde-
ma’s voorliefde voor volkse muziek.
Vrolijke hoempapa (mevrouw Hid-
dema is ‘Mestreechse’) wordt dan
ook opgevolgd door het Friese
volkslied. Hiddema, Harmen Roe-
land en Wynia – allen Friezen – zin-
gen mee, drankje in de hand. 

Morgen heeft Hiddema gelukkig
geen zaak, wel een lezing aan de
Universiteit van Tilburg. Ondanks
zijn verzameling oldtimers – ‘ie-
mand laat ze voor me uit’– reist hij
morgen, net als altijd, met de trein.
“Dan kan ik werken.” Wel eerste
klas natuurlijk: “Anders word je
gek, dan moet je tweedeklasge-
sprekken aanhoren. Die in de eer-
ste klas zijn niet per definitie beter,
maar daar word je geacht je mond
te houden. Overigens ook geen ga-
rantie.”

BNN’er Nicolette Kluijver en aan-
hang komen partycrashen, de mu-
ziek verandert vlak daarna in r&b,
tot irritatie van Hiddema: “Mijn
vrouw had toch de regie?” Van een
afstand bestudeert die haar echtge-
noot: “Hij ziet er niet oud uit hè?
Zijn huid is nog zo mooi.” 
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Wat: Surprise party voor Theo Hiddema. 
Waar: Restaurant Gravemolen.
Wie: André van Duin, Duck Jetten, Jan Siebelink, Dick Matena, Gert
Hage, Syp Wynia, Harmen Roeland, Rob van den Heuvel, Tom Keller-
huis, Nicolette Kluijver.
Wanneer: Woensdag 1 april, 19.00 uur tot minstens 01.00 uur.
Waarom: Omdat Hiddema de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
Waardering: 

Friezen in den vreemde

Wat!? R&b!?
‘Mijn vrouw had hier
toch de regie?’

Pr-tycoon Bart Maus-
sen en Gerrie Hiddema,
beiden echte Maas-
trichtenaren en fans
van André Rieu.

Jan Siebelink geeft  zijn eerste  
verhalenbundel, Mijn eerste liefde.

Friezen verenigt u.

De taart voor de jarige dandy, uiteraard door Holtkamp gemaakt.

Het journaille: Harmen Roeland,
Syp Wynia en Gert Hage.

Rob van den Heuvel bracht Hiddema’s
nachtelijk Febo-kroketje in beeld.

Nelleke  Matena en Gerda
Siebelink.

JISKA FISCHER

Feestje? Schuim@parool.nl

n De Prael 

wen hoort schoonmaken. Grapje: ‘We hebben graag mensen met smetvrees.’ 

Bier brouwen en smart-
lappen zingen. Al jaren
de twee grote hobby’s
van Arno Kooy en Fer
Kok. Beiden waren zes

jaar geleden werkzaam in een
psychiatrische instelling en von-
den het hoog tijd hun passies te
combineren met hun werk. Een
bierbrouwerij moest er komen –al
jaren een ‘foute jongensdroom’
van de twee – waar bier zou wor-
den gebrouwen door mensen met
een psychiatrische handicap.
Kok: “Goede sociale werkplekken
waren er veel te weinig.” De bie-
ren moesten de namen dragen
van Amsterdamse volkszangers.
Kooy: “Dat paste goed in het een-
lach-en-een-traangebeuren hier.”

‘Tot hun grote verbazing’ was er
onder sponsoren voldoende ani-
mo voor zo’n bierbrouwerij. Nu
rollen per week zesduizend halve
liters de brouwerij uit, met namen
als Mary –vol en rondborstig – ,
Willeke – stralend en blond – en
Heintje – fris en fruitig. De brou-
werij is erop ingericht: aan de
muur in de kantine hangt een
langspeelplaat met daarop een af-
beelding van Corry en de Rekels,

in de vensterbank foto’s van John-
ny Jordaan en de Zangeres Zonder
Naam.

Veel winst draaien doet de brou-
werij niet, maar dat is ook niet de
bedoeling: “Eerst komen de men-
sen, dan de verkoop.” Toch hoopt
Kooy uiteindelijk op eigen benen
te kunnen staan en niet meer af-
hankelijk te zijn van het geld van
de overheid of uitkeringsinstan-
ties: “We zitten nu nog vast aan
allerlei contracten waar veel tijd
en geld in gaan zitten.” Met het
openen van een proeflokaal, vol-
gend voorjaar, hopen Kooy en Kok
meer te kunnen verdienen op de
verkoop van hun bier en meer
werknemers te betalen.

Hoewel het daar wel op lijkt,
hebben ze niet expres gekozen
voor overleden volkszangers. De
jonge garde heeft gewoon nog te
weinig sporen in zich van het le-
venslied, vindt Kooy. Jan Smit bij-
voorbeeld: “Dat is meer een pil-
stype.” Danny de Munk daarente-
gen maakt een goede kans: “Dat
zou een droog, bitter bier wor-
den.” Met een vleugje lindebloe-
sem: “Dat is dat traantje waar hij
zo trots op is.”
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Geen Jan Smit, dat is meer een pilstype

Café De Zwart meets café De Pieper . 
V.l.n.r. Jan Siebelink,  André van Duin en Theo Hiddema.

Milton Kenswill (wederhelft Tom
Kellerhuis) en Dick Matena. 


