
Het huidige midden trekt 
naar links. De fysio had het 
niet over de belabberde status 
van de record-brekende kabi-
netsformatie maar de huidige 
stand van mijn brain. Politiek 
altijd al links georiënteerd 
maar als het om de balans 
van het lichaam gaat is dat 
toch andere koek. Mijn lijf 
wordt continue naar links 
getrokken. Mijn hoofd voelt 
regelmatig alsof ik net in de 
duizelingwekkende kermis- 
attractie Booster Max met 
drie oktober in Leiden heb 
gezeten.
De balans is zoek en het 
brein moet als het ware 
opnieuw worden geprogram-
meerd. Door Oog-nek- en 
Balansoefeningen hoop ik het 
Brein te triggeren en zo een 
nieuw midden te vinden in 
deze brainstorm. Het lopen 
ontstijgt daardoor nauwelijks 
het niveau van mijn slecht 
ter been zijnde hoog bejaarde 
moeder.
De Hollandse wind zal deze 
storm met zijn donkergrijze 
wolken doen overwaaien. De 
blauwe lucht met schilderach-
tige stapelwolken zal weldra 
weer door het brein op het 
netvlies worden geprojec-
teerd. Het moeizaam voort-
bewegende lieveheersbeestje 
op mijn tafel tijdens het 
avondeten – kipragout met 
zilvervliesrijst, jammie – is 
het eerste signaal.
“Een latte Macchiato met 
een vers gebakken amandel-
broodje, graag.” Dat is een 
suikerbom – I know – maar 
ik moet energie opbouwen 
volgens broeder Erik. De man 

achter de bar vraagt of hij de 
bestelling op het zonneterras 
zal neerzetten. Ik knikte 
instemmend en ‘liep’ richting 
het terras. Het was half 
vier in de middag en de zon 
scheen fel.
Mijn ochtend begint steevast 
met een luxueus ontbijtje 
bestaande uit een eitje, 
roomboter croissantje en 
vers geperste jus d’orange. 
Na het ontbijt bestel ik in het 
restaurant een cappuccino 
(inclusief chocoladeboontje) 
met de laatste editie van de 
Volkskrant als prikkeling voor 
het Brein.
Bij het diner in het restaurant 
krijgen we iedere avond een 
driegangenmenu voorgescho-
teld waar menig daghap in 
een willekeurige vreetschuur 
jaloers op zou zijn.
Je zou gezien bovenstaande 
niet zeggen dat ik fucking 
aan het revalideren ben in 
het RRC in Leiden na een 
herseninfarct. Toch is het zo. 
Overigens is het in het ‘kuur-
oord’ RRC tussen de bedrijven 
door hard werken aan het 
herstel.
Echter in gedachten loop ik 
nog in straf tempo voor een 
harinkje naar de markt, sla 
in stijl die running forehand, 
pak met Ing een terrasje in 
de stad, dans op het ADE of 
fiets ik met speels gemak de 
Keutenberg op. Soms vergeet 
ik dat ik in het RRC lig. Dan 
stap ik uit bed en wil gewoon 
opstaan en weglopen. Dat kan 
(nog) niet. De rollator staat in 
de weg ...
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Fitte vijftiger Ab Hoogland 
vertelt zijn eigenzinnige, 
indringende verhaal over zijn 
herstel van een herseninfarct.

Generatiegevecht

Tijdens het 80e TataSteel schaak-
toernooi in Wijk aan Zee (wat 
een historie: ondanks economi-
sche crises, een Wereldoorlog en 
zware problemen in de staalsector 
overleeft een evenement!) gaf ik 
live commentaar op de lopende 
partijen. Dat doe ik altijd met veel 
plezier sinds ik zelf niet meer speel 
en dan komen al die eigen ervarin-
gen mooi van pas, goed of slecht 
maakt niet uit. Soms komt een 
speler langs die klaar is met de par-
tij en nemen we voor het publiek 
zijn of haar partij nog eens in vogelvlucht door en is er ook de 
gelegenheid om over hele andere dingen te praten. Met achtvou-
dig nationaal kampioen Loek van Wely kwam het gesprek op het 
verschil tussen generaties. 
In de schaaksport zijn vele jonge tieners die topprestaties 
leveren (de Rus Sergei Karjakin was met 12 jaar grootmeester 
en onlangs won de 13-jarige Vincent Keymer een groot Open 
Toernooi in Duitsland en onze eigen 10-jarige Machteld van 
Foreest staat op de eerste plaats van de wereldranglijst tot 16 
jaar). Aan de andere kant van de middelbare leeftijd zijn er ook 
indrukwekkende voorbeelden van schakers die tot op hoge leef-
tijd nog presteerden (Vassily Smyslov verloor pas in de finale van 
de kandidatenmatches voor het WK 1984 van de 42 jaar jongere 
Gary Kasparov en Viktor Kortsjnoi werd nog kampioen van Zwit-
serland met 80 jaar).
Hoe het kwam, kwam het maar Loek en ik kwamen in een wed-
denschap terecht waar we niet meer onderuit konden en die op 
3 mei jongstleden werd uitgevochten. Ik pak wat citaten uit de 
pers erbij: ‘Wie wint de Homo Ludens Trofee 2018?’ en ‘de vijf-
kamp (tafeltennis, biljarten driebanden, tafelvoetbal, tennis en 
backgammon) is een prettig uit de hand gelopen weddenschap 
tussen twee spelletjesfanaten’ en ‘het spelende kind is in Böhm 
(68) nog steeds actief’ en ‘Van Wely (45) loopt de marathon en 
fietst soms een etappe van de Tour de France’. 
Er kwam een soort van wedkantoor op gang van mensen die bui-
ten ons om op de overall winnaar inzetten. Ik had veel side-bet-
ters die mij kenden van vroeger. Ik zou nu ook kansloos verliezen 
van wie ik 50 jaar geleden was. 
De volgende dag stond een mooie foto van het tafelvoetbal in 
de Gooi- en Eemlander en de gedetailleerde uitslag: tafeltennis: 
21-13 en 21-17, biljarten: 15-4, tennis: 1-6 en 5-7, tafelvoetbal: 
8-10 en 10-4 en 8-10, backgammon: 15-11. Met een overall 3-2 
winst hield ik de eer van mijn generatie hoog. De laatste zinnen 
van het begeleidend stukje zijn typerend voor hoe ik in het leven 
sta: ‘Böhm is ervan overtuigd dat een mens gelukkiger wordt 
door fysieke en psychische inspanningen te combineren. “Dat 
klinkt misschien een beetje filosofisch maar beide dingen moet je 
in de gaten houden. Het een kan niet zonder het ander”.’
Dat is zeker niet origineel. De wijsgeer Juvenalis verkondigde 
2000 jaar geleden al: Wij moeten bidden voor een gezonde geest in 
een gezond lichaam. In de loop der tijd is dat eerste gedeelte weg-
gevallen maar de boodschap staat nog steeds als een huis.
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