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Proloog: De verhalen van Toverstralen.

1 juni 1948 ben ik in Rotterdam geboren en ben er nooit meer uit 
weggeweest. Ik was 6 jaar toen wij van noord naar zuid zijn verhuisd 
en ook daar ben ik nooit meer uit vertrokken, erger nog ik ben van 
Zuid. Van Feyenoord, van de tuinsteden, van het Zuiderpark
In een aantal Episoden heb ik het verhaal van mijn leven samenge-
vat, waarbij ik ongetwijfeld veel niet heb genoemd. Een aantal liefdes 
hebben mijn leven bepaald; Riet op de allereerste plaats, dan sport 
van beiden de grootste hobby, vooral tennis. Op de derde plaats de 
architectuur of misschien beter gezegd het vak van architect, dat niet 
alleen werk, maar ook altijd een grote hobby is geweest. Als laatste 
Op Zuid. Nog steeds wil ik van Zuid de mooiste lommerrijkste, duur-
zaamste, meest organische stad van de wereld maken. 
In meerdere Episodes komt dit allemaal langs. Met beelden, verhalen 
en tekeningen, de weerslag van een actief creatief leven.

1e Episode: Een kroniek van de eerste 25 jaar.

Het beslaat de periode van 1946 tot 1971. Het jaar waarin mijn ou-
ders, Ria en Theo, in het huwelijk traden tot aan het jaar waarin mijn 
vader is overleden. Mijn jeugdperiode dus, die ophield toen ik de rol 
van pater familias op mij moest nemen. In die periode, zeker in het 
begin was ik de steun en toeverlaat van mijn moeder, die ineens al-
leen een gezin van 5 kinderen groot moest zien te brengen.

2e Episode: Gedichten.

Mijn romantische periode die duurde zeg maar van 1975 tot 1983.
De gedichten stammen overigens voor het overgrote deel uit de pe-
riode 1975 tot 1978. Samen met Martien Schravesande vormden wij 
de Dichters Koöperatie Gouda, dit in het verlengde van de Architek-
ten Koöperatie Gouda, onze eerste bureaunaam!



9e Episode: 40 jaar architect.

In 1977 heb ik mijn diploma gehaald en in 2017 was dat  40 jaar 
geleden. Het markeerde tevens het einde van mijn loopbaan als archi-
tect. Eind 2017 heb ik mijn schetsboek in de wilgen gehangen. Deze 
uitgave geeft een mooi beeld van deze werkzame periode. Als mij aan 
het begin zou zijn verteld dat dit mijn productie zou worden had ik 
dat niet geloofd. Nu vind ik het eigenlijk niet echt bijzonder.

10e Episode: VET Vastgoed European Tour.

In mijn werk heb ik vaker uitstapjes gehad, zowel in binnen- als 
buitenland. In de VET komt dit in feite allemaal samen. Als lid van dit 
vastgoed golfclubje hebben we de leukste uitstapjes met elkaar ge-
maakt. Altijd in een heerlijke amicale competatieve sfeer. Ik vond het 
een groot plezier daar deelgenoot van te zijn. 

7e Episode: Haringvliet 80.

Van 1990 tot 2011 is dit het onderkomen van Akropolis Architekten 
geweest. Een prachtig monumentaal pand, door onszelf volledig 
gerestaureerd en uiteindelijk voor veel te weinig in 2015 van de hand 
gedaan. Het was het oudste pand van Rotterdam en heeft het bom-
bardement maar ternauwernood overleefd. De verhuizing van de 
zaak van Gouda naar Rotterdam was wel een prima beslissing!

8e Episode: Winter.

Leogang stond tot 2016 synoniem voor onze wintersport. We zijn 
er zeker wel 25 keer geweest. Floor, de broer van Riet had daar een 
tweede woning en zo is het begonnen. Uiteindelijk werd het ook dé 
plek voor mijn familie. De laatste tien jaar heb ik daar ieder jaar een 
collage van gemaakt en deze zijn in dit boekje gebundeld. Elk jaar was 
dit weer het hoogtepunt van de winter.

5e Episode: Carnisselaan 33b.

Het eerste adres waar Riet en ik de eerste 20 jaar van onze relatie 
hebben gewoond. Een pand uit het begin van de 20ste eeuw waar we 
met heel veel plezier onze eerste jaren hebben gesleten. De Carnisse-
laan was op zich vergane glorie in een oude wijk in Rotterdam-Zuid.
Wij hebben ons daar al die jaren zonder meer thuis gevoeld.

6e Episode: Akropolis Architekten.

Van 1976 tot 2011 ben ik medewerker/dga geweest van Akropolis 
Architekten. Als Architekten Kooperatie Gouda begonnen, dan na 
de verhuizing naar Rotterdam gewijzigd naar Architekten Kooperatie 
Rotterdam en na de scheiding van onze mede-oprichters getransfor-
meerd naar Akropolis Architekten, samen met Leo Kathman en Péjé 
Voogt. De eerste drie letters verwijzen nog naar onze oude naam. 

3e Episode: Te Late Lente, een novelle over de liefde van mijn leven

Een novelle over een ontstuimige liefdesrelatie. Het speelde zich af in 
de jaren 1979 - 1980, nu zo’n 40 jaar geleden. Het heeft uiteindelijk 
geleid tot een jarenlange relatie met de liefde van mijn leven. Een 
relatie waar tot op heden geen eind aan is gekomen. 
Tot de dood ons scheidt!

4e Episode: Vieze Tekeningen.

In de jaren 1983 en 1984, waarschijnlijk mijn meest vruchtbare pe-
riode heb ik vele avonden aan deze, door mij genoemde Vieze Teke-
ningen zitten werken. Ontsproten aan een hongerige geest. Vreemd 
genoeg was het na een paar jaar over en is niet meer teruggekomen. 
Het heeft toch tot een leuke verzameling geleid.



13e Episode: Op Zuid.

Ik ben op zesjarige leeftijd van op Zuid geworden en dat is nooit meer 
overgegaan. Zuid heeft altijd een grote plek in mijn hart gehad, van 
kinds af aan stond ik al gebiologeerd naar het heien te kijken als er 
weer een nieuw woonblok uit de grond werd gestampt. Mijn liefde 
voor de woningbouw is toen geboren. Nu wil ik met Zuid voorop gaan 
lopen in de klimaattranformatie die onontkoombaar is voor de stad.

11e Episode: TheorieT, een fotocollage van ons samen.

Riet, de liefde van mijn leven, de liefde van ons leven, want Riet denkt 
daar eigenlijk precies hetzelfde over. Het mooiste wat ons ooit is over-
komen. Soms weerbarstig, soms eigenzinnig, soms ontstuimig, soms 
boos, dan weer verdrietig, maar altijd voor elkaar.
Riet heb ik altijd belangrijker dan mijn carrière gevonden en daar heb 
ik ook nooit spijt van gehad.

12e Episode: Ogierssingel 25.

De Ogierssingel is inmiddels al 20 jaar ons tweede huis. Een huis met 
een grote tuin, waarin Riet haar hart kan ophalen. We wonen ook 
hier prima naar ons zin. De enige smet is de Smeetsland locatie waar 
ik vanuit onze slaapkamer een prima zicht op heb. Jammer genoeg de 
grootste teleurstelling uit mijn carrière dat dit plan door de crisis van 
2008 uiteindelijk in de prullenbak belandt. Mijn mooiste plan!

14e Episode: Te Vroege Winter, Deel 1

Een verhaal dat begint op 23 april om kwart over negen in 2018.
Als een mokerslag kwam het binnen. Daarna ben ik in een soort dag-
boek mijn belevenissen, gevoelens en gedachten op gaan schrijven.
Wat doet het met mij, maar zeker ook wat doet het met Riet.
Ons leven is nooit meer hetzelfde geweest, maar ook niet alleen 
slecht. Ook nu wisselen goede en slechte tijden elkaar af.
26 juli 2019 ben ik aan Deel 2 gestart.




