
Rien en zijn
dorpsgenoten
Hillegom is de geboorteplaats
van nogal wat mediamensen.
Zij eren Rien van Nunen.

We zouden het stil hou-
den, maar het nieuws
was sterker dan ik en
perste zich vanzelf naar

buiten. Precies een week geleden
werd in het bollendorp Hillegom,
niet ver van de plek waar ooit de
ANWB het licht zag, het 1 aprilge-
nootschap Rien van Nunen opge-
richt. Is dat niet geweldig? En ik
was erbij.

Halleluja, stop de persen, hoor ik
u al roepen. Want wie was die Rien
van Nunen dan wel helemaal? Wat
hebben wij met Hillegom te maken
– dat stinkgat ligt niet eens in
Noord-Holland? En waarom zou-
den we überhaupt geïnteresseerd
zijn in dat obscure genootschap?

Ik zal het uitleggen.
De acteur Marinus van Nunen

(1912-1975) was in de jaren zestig
wereldberoemd in Nederland. Hij
werd een nationale bekendheid
dankzij de televisieserie Stiefbeen

en zoon, over twee handelaren in
lompen en metalen, die met hun
paard Frida de straten rond het Wa-
terlooplein afstroopten. Nederland
telde op dat moment slechts één te-
levisiekanaal en er werd massaal
gekeken naar de avonturen van
Toon Stiefbeen en zijn zoon Dirk,
gespeeld door Piet Römer.

Van 1962 tot 1969 was Rien de bur-
gemeester in Swiebertje en ook zijn
hoofdrol in de serie Eerste man,
over de Amsterdamse taxichauffeur
Freek Nijman, maakte hem onge-
kend populair. Aan zijn carrière
kwam abrupt een einde toen hij
werd geveld door een ernstige vorm
van reuma.

Al die jaren woonde Rien in Hille-
gom, en dat was ook het dorp waar
ik ter wereld kwam. En niet alleen
ik, zei de gek, maar ook nog twaalf
andere journalisten. Verslaggevers
van Het Parool, de Volkskrant, het
Algemeen Dagblad en enkele kran-

ten uit de regio, maar ook redacteu-
ren van Netwerk, de Wereldomroep
en nog zo wat. En het was dat gezel-
schap dat vorige week tijdens een
eenvoudige doch voedzame maal-
tijd in het roemruchte Hotel Flora
het genootschap op de wereld zette.

Uiteraard werd er driftig gespecu-

leerd over de oorzaak van het grote
aantal Kuifjes. Was het de alles ver-
pletterende saaiheid van Hillegom
die ons het avontuur deed zoeken?
Sloegen we op de vlucht voor de
muffe geur van uitgebloeide hya-
cinten? Of was het gewoon het virus
van de geestgronden, die ook de

bollenreizigers over de hele wereld
deed uitzwermen?

We kwamen er niet achter.
Allemaal leuk en aardig, maar

waarom dan Rien van Nunen? Had
Hillegom niets anders om trots op
te zijn? Niet echt. Ja, The Beatles
traden in 1964 op in zaal Treslong,
en BNN-oprichter Bart de Graaff en
voetbalscheidsrechter John Blan-
kestein kwamen er vandaan, maar
dan heb je het ook wel gehad. De
meest recente beroemdheid die Wi-
kipedia heeft gehaald, is de journa-
list Frénk van der Linden, en hij
had dan ook de eer met een druk op
de knop de website van het genoot-
schap te openen.

Ja, de herinneringen waren zoet,
en de ene anekdote na de andere
vloog over tafel. Voetbal, meisjes,
de cafés waar we voor het eerst
dronken werden: ieder koesterde
zijn eigen verleden. Ik moest vooral
denken aan Rieneke van Nunen,

Riens dochter, die een blauwe
maandag bij mij in de klas zat. Zij is
nu de beschermvrouw van het ge-
nootschap. “Ik weet zeker dat hij
trots zou zijn en voorop zou lopen
in het bedenken van smakelijke
grappen.”

Na een bonte avond besloten we
er een jaarlijkse traditie van te ma-
ken. En dan zingen we het lied
waarmee Rien van Nunen aan het
einde van zijn carrière de harten
van de mensen veroverde, een lied
uit die goeie ouwe tijd in een Zuid-
Hollands bollendorp:

Breng eens een zonnetje
Onder de mensen
Een blij gezicht te zien
Doet je toch goed
Vervul zo nu en dan
Hun liefste wensen
Een beetje levensvreugd
Schenkt nieuwe moed

Hillegoms vreselijke
saaiheid, deed die ons
het avontuur zoeken?

Rien van Nunen als burgemeester in Swiebertje, met Lou Geels als veldwachter Bromsnor. FOTO KIPPA

frenk@parool.nl
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ADVERTENTIE

Theedrinken met
je ex, de loverboy

‘Kan ik je helpen?”,
vraagt een vriendelijke
stem. Het meisje kijkt
verschrikt op. Ze kijkt

recht in de ogen van een, op het eer-
ste gezicht, behulpzame jongeman.
Zelf is zij, Anna, net het politiebu-
reau uitgezet. De agenten hebben
haar bevrijd uit de handen van
mensenhandelaren, maar konden
verder niets voor haar doen. Deze
jongen biedt haar de enige zichtba-
re uitweg.

Zo moet het ongeveer zijn gegaan.
De eerste ontmoeting tussen Anna
en Sertan, de man die nu, vijftien
jaar later, vastzit wegens misbruik,
gedwongen prostitutie en verkrach-
ting. De man met wie ze twaalf jaar
getrouwd is geweest, bleek een lo-
verboy te zijn.

Journalist Maria Genova schreef
er het boek Man is stoer, vrouw is
hoer over. Gisteravond deden zij en
Anna in het Parool Theater hun ver-
haal.

Waarom zijn er vrouwen die der-
gelijke mannen toelaten in hun le-
ven? “Het heeft niets met naïef zijn
te maken. Ik was op dat moment to-
taal machteloos. Ik had helemaal
niets. Hij was mijn enige uitweg,”
vertelt Anna, die in de Oekraïne op-
groeide.

Een uitweg die leidde naar een soci-
aal isolement, financiële afhanke-
lijkheid en lichamelijke en geeste-
lijke vernedering.

Hij zette haar niet achter een
raam, dat deed hij met zijn andere
meisjes. Wel verkrachtte en mis-
handelde hij haar. Nooit deed ze
aangifte. Ze had inmiddels een
kind van hem en wilde de vrede be-
waren. En stel dat hij wraak wil ne-
men? Nee, aangifte zal ze nooit
doen. Ook niet nu andere slachtof-
fers dit wel hebben gedaan.

De ontmoeting met Genova gaf
Anna de mogelijkheid haar verhaal
te doen. “Dit boek is puur voor mijn
eigen verwerking. Ik wilde gehoord
worden.” Bang voor represailles is
ze niet. “Hij zit nu vast. Hij zal pro-
beren straks weer een eigen leven
op te bouwen. Tenminste, dat is wat
hij zegt.” Ze lijkt zelf even te twijfe-
len aan deze woorden. Toch hoopt
ze ooit gewoon thee met hem te
kunnen drinken. “Een relatie – dat
nooit weer. Maar ik hoop dat we als
normale mensen over ons kind
kunnen praten.”

TREES VAN DER WERF

Vanavond: Radio Luna, flamencojazz
met latin grooves.
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