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Mijn lieve vriend Theo, die ik vanaf de studietijd in Leiden kende,  heeft op zijn manier en 

ongetwijfeld vast besloten, ons allemaal versteld doen staan. En wat mij betreft mij met een 

voltreffer geraakt. Vanuit het afgelegen Zeeuws Vlaanderen terug naar zijn geliefde Drenthe, 

want alleen daar zou Theo rust kunnen vinden. 

Enige jaren geleden was Theo op de boerderij in de buurt van het Overijsselse Hardenberg 

die ik als tweede huis heb. Naast veel praten over de meest uiteenlopende onderwerpen en 

korte wandelingen, hebben we toen ook een eervol bezoek gebracht aan de gedenksteen 

van de Slag bij Ane uit 1227. Theo als oer-Drent moest die steen en die plaats gezien hebben, 

want als geen ander wist hij dat sinds die veldslag het noorden van Nederland altijd een 

redelijk onafhankelijke koers van de rest van Nederland heeft kunnen varen en dat de 

Drenten de grote helden waren. 

 

 

Laat ik de vele interessante en met de meest aparte stempels verluchtigde brieven van Theo 

voor nu liggen, om meteen door te gaan naar de afgelopen twee maanden. Half november 

zocht ik hem op in Sint Jan Steen. Die dag hebben we een bezoek aan Gent gebracht waar 

we het Museum voor Schone Kunsten hebben bezocht. En terug in zijn kleine woning 

besloten we die memorabele dag met een uitgebreide mosselmaaltijd. We kwamen over 

Bruegel en zijn kennis van het perspectief te spreken. Theo wist meteen een aantal boeken 

over perspectief uit zijn kasten te plukken. Boeken die ik kon gebruiken voor een lezing die ik 
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voorbereide. Maar bij die gelegenheid ontstond ook het idee om voor mij een 

polarisatiemicroscoop te maken die ik kon gaan gebruiken voor een cursus. Ik heb de 

mailwisseling die het hele constructieproces begeleide nog eens gelezen. Ik kan u verzekeren 

dat die zo in een bundel korte verhalen had kunnen staan. Theo was een fantastisch schrijver 

die een ongelooflijke kennis had over de meest uiteenlopende onderwerpen. Zijn kennis en 

eruditie heeft me bij voortduring versteld doen staan. Ik heb daar altijd van genoten en ik zal 

die mails en brieven erg gaan missen.  

 

Vol trots kwam hij half 

december in Vlaardingen 

met de eigengemaakte 

microscoop. En 

inderdaad konden we 

weer slijpplaatjes – 

dunne plakjes gesteente 

- bekijken. Weliswaar 

beperkt, maar de 

wondere wereld van 

mineralen in een 

gesteente waren weer 

zichtbaar te maken. Na 

een nacht in het 

logeerbed ging Theo de 

volgende dag naar Leiden 

om de verjaardag van zijn hele oude vriendin Ruth te vieren. Niets maar dan ook niets wees 

er op dat Theo niet verder wilde leven. Hij leek vol energie en was als altijd vol humor. Er viel 

nog veel met hem te lachen tot midden december. En toen kwam er op 10 januari 2017 een 

mail van Theo die begon met: 

Beste Leo 

Mijn laatste post was van 20 december 2016. Ik wil je niet helemaal kwijtraken, en daarom 

een goed 2017 toegewenst.  

Vervolgens een lange brief die zoals altijd weer alle kanten opgaat, de halve 

wereldgeschiedenis behandeld en van de ene associatie naar de andere huppelt. Om 

uiteindelijk te besluiten met de woorden: 

 

Ik leef nog. Hopende van u hetzelfde verblijft hoogachtend, 

Theo 

We hebben het wel eens gehad over de onmogelijke betekenis van de woorden geluk en 

gelukkig. Ja, je schrijft zelfs in die laatste brief:  

Links de door Theo aangepaste polarisatiemicroscoop 



Gelukkig klinkt als een vloek, en voorspoedig ook, want het gaat niet om geld en goed, maar 

om de voortdurende eentonige dreun. 

Maar ik meen het nu oprecht, zonder een greintje flauwe grap: Theo had het zo verdiend om 

wat meer geluk in zijn leven te hebben. (Op 12 januari 2017 is Theo Poelman overleden). 


