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COLUMN
Hans Böhm  

Freelance publicist 
Fitte vijftiger Ab Hoogland  
vertelt zijn eigenzinnige, 
indringende verhaal over zijn 
herstel van een herseninfarct.

DE EERSTE PRIK
Op woensdag 10 februari 2021 
was het dan eindelijk zover. 
Bijna een jaar nadat wij met de 
familie het wintersportplaatsje 
Moena in Italië halsoverkop 
verlieten voor een vreemd virus 
uit China. 
Mijn vader was onder zijn steen 
in Zoetermeer vandaan gekro-
pen om zijn eerste prik op weg 
naar vrijheid te ontvangen. Zijn 
vergelijking van de coronacrisis 
met de tweede wereldoorlog 
ging wat mij betreft een beetje 
mank.
Het stadion van ADO Den Haag 
was het surrealistische decor. 
Waar normaal gesproken de 
voetballers van ADO de zoveel-
ste wanprestatie leveren, is de 
monsterlijke voetbalarena om-
getoverd tot een maagdelijk wit 
prikpaleis. Haagse Harry’s in 
vrolijke verkeersregelaars-outfit 
verwelkomden de 85-plussers 
op de net vernieuwde ADO-
grasmat. Gelukkig was het gras 
sneeuwvrij gemaakt.
Een week lang kon Nederland 
mid februari alle coronaperike-
len even achter zich laten door 
zich massaal op de sneeuw en 
het schaatsen te storten. Op de 
bevroren meertjes en grachten 
konden miljoenen schaatsgekke 
Nederlanders even ontsnappen 
aan de wurgende coronagreep. 
Nergens anders wordt de vrij-
heid zo intens beleeft dan op 
het Nederlandse ijs. Het weer 
deed zijn uiterste best om ons 
door de pandemie te loodsen, 
want een kleine week later 
zaten we volop in de lente met 
19 graden.

Aan de lopende band kregen 
de oude kwetsbaren het Pfizer/
BioNTech shot op het Haagse 
gras. Mijn vader kreeg zijn 

shot in de Haagse zestien. 
Met veel precisie schoot de 
GGD-medewerkster – voor de 
gelegenheid gekleed in het geel-
groen de spuit in de ontblote 
bovenarm van opa Daan. De 
oude bikkel – hoezo kwetsbaar 
– gaf geen krimp. Binnen het 
Haags kwartiertje stonden 
we weer buiten. Ondanks de 
negatieve mediageluiden waren 
we onder de indruk van de goed 
geoliede Haagse prikmachine. 
Liep het bij voetbalclub ADO 
Den Haag ook maar zo ge-
smeerd. Zij lijken net als wij te 
strijden tegen een ongrijpbare 
tegenstander.
We werden na het ophalen van 
het prikdiploma in plat Haags 
naar het parkeerterrein gediri-
geerd. Eenmaal thuis vierden 
we ingetogen de eerste prik 
– tweede volgt half maart. Opa 
Daan nam een biertje terwijl 
ik het historische feit vierde 
met een kopje thee met mini 
gevulde koek. Ik wacht mijn 
‘prikfeestje’ geduldig af – met 
een herseninfarct extra kwets-
baar of niet? – gezien ik er toch 
geen controle over heb. Afstand 
houden is vooralsnog het motto. 
De eerste stap (voor mijn 
vader) naar een virusvrije 
zomer is in ieder geval gezet. 
Tijdens de Australian Open in 
Melbourne zaten er alweer fans 
op de tribune. Ook in Nederland 
gaat behoed-
zaam de rem 
er af. De dagen 
worden immers 
steeds langer en de 
terrassen lonken.
Stay safe. 

Ab+

Aan de andere kant …
Ik ga niet weer de klaagkraan openzetten voor alle ellende 
die corona voortbrengt. Dat is te makkelijk, dat horen we al 
genoeg via alle media en telefonische contacten met intimi en 
in zelfgesprekken tijdens de hond uitlaten in spertijd. Laten we 
de andere kant eens belichten. Nadat we het huis van onder 
tot boven hadden gehad met verbeterklussen en zelfs nog een 
buitenmuurtje meegepakt, werd het tijd voor iets anders. Al 
vanaf mijn twintigste, een Abraham geleden, doe ik verslag van 
mijn belevenissen in de schaaksport, die me over de hele wereld 
heeft gebracht. Zoals in Leningrad toen Rusland nog een verbo-
den gebied was voor de normale toerist of bij de indianenstam 
in de bossen van Mexico na een toernooi in New York of achter 
de coulissen in de theaters van Tokio of in de townships bij 
Kaapstad tijdens een rondreis met lezingen. Van tijd tot tijd kan 
ik die rijke bron aanspreken bij verslagen over actuele zaken en 
bij de explicatie van lopende partijen bij grote toernooien voor 
het publiek om de schaaktechnische uitleg wat te verlevendi-
gen. Maar er zijn al een jaar bijna geen toernooien dus ben ik via 
YouTube een kanaal begonnen met wekelijkse filmpjes onder 
de titel Mister Chess presenteert …

Ik ging dit proces redelijk spontaan in met alle fouten en gevol-
gen van dien. Het eerste filmpje ging over de finaledag van het 
TataSteel schaaktoernooi. Een hectische dag om mee te starten. 
Nooit geweten dat renderen twee uur kan duren en uploaden 
nog eens een uur. Gelijk mijn abonnement aangepast. Van een 
filmvriend kreeg ik het advies om een goede microfoon aan te 
schaffen want dat computergeluid is beduidend minder. Gelijk 
gedaan voor het tweede filmpje. Van een tennisvriend kreeg ik 
het advies om eens wat te doen met belichting want de huis-
lampen staan nooit precies goed opgesteld en hebben niet dat 
diffuse. Gelijk besteld voor het derde filmpje. Van een compu-
tervriend kreeg ik het advies de luistershots tijdens telefoonge-
sprekken te vervangen door beeld en dat kan met Zoom. Dat is 
gelijktijdig ingezet met de nieuwe belichting en dat kwam goed 
uit voor de klassieke schaakschilder die over zijn werk vertelde. 
Inmiddels zijn de kinderziektes achter de rug en kun je alsmaar 
meer verfraaien. In die goede oude tijd ging je vooraf naar de 
schmink en deed de geluidsman een reversmicrofoon op en 
zat je samen met technici bij de montage en gaf je aan waar er 
geknipt moest worden en besprak je de lapshots om de knip te 
verbloemen. Het is nu anders, het is niet anders.
Zoals ik mijn leven lang al de schaaksport gebruik als vertrek-
punt om ergens anders uit te komen, zo wil ik ook die filmpjes 
maken. Dus voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur, 
anekdotes, bijzondere momenten en mooie plaatjes, zoek me 
eens op, op dat oneindige kanaal gevuld met onnoemelijk veel 
filmpjes. 
Zonder corona was ik er niet aan begonnen.


