
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Thyroid hormones, lipids and endothelium

Diekman, M.J.M.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Diekman, M. J. M. (2000). Thyroid hormones, lipids and endothelium. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam]. Thela Thesis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/thyroid-hormones-lipids-and-endothelium(694b5f02-f688-4033-abfa-5252ee68c1c4).html


INTERMEZZO O 

Onderbrokenn in onze zoektocht naar vogeleitjes (kleine gespikkelde blauwige ovalen 

diee we uitzogen) door een labberregen. zochten we - ik en mijn blonde gezel, een 

blikkentrekkerr in dat gehucht - beschutting onder een oude boom in dat kreupele knarsende 

roestigee bos achter ons wit dorpje. Mijn vriend hield twee eitjes in zijn voorzichtige 

klammee handen. Op de achtergrond bromde de waterpomp van een legerkazerne dat 

niett geheel aan ons zicht werd onttrokken door de reumatische boomstammen. 

Dee regen, zoals vaak met stijgingsregens, was van korte duur en had de zonneschijn 

niett verdreven. Kermis in hel. 

Hoee kom ik daarbij? Regen en zon tegelijk duiden op de bruiloft van de wolf en in dat 

bosjee waren wolven die wij vooral *s winters hoorden janken, wanneer zij rondom ons 

dorpjee slopen. Twee wolven vierden daar hun hoogtijd. 

All gauw zwierde de regenval voorbij en door het bladerdak, biljetten van groen, viel 

nuu enkel het wisselgeld van de zon dat zijn gulden bron onthulde toen wij onze schuilplaats 

verlieten.. Het bos was nu gedeeltelijk latoen, gedeeltelijk modder. De vijver oogde 

verzadigd,, de mensen eromheen klaarden op in natte vrolijkheid. 

Err klopt iets niet. Mijn verbeelding gaat met mij op de loop. of een andere wereld 

probeertt zich op te dringen: er was geen vijver in dat droge, knokige bos en geen mensen 

-- al begint die waterpomp griezelig genoeg te klinken als het gedeun van verre stemmen. 

Zulkee hallucinaties zijn mij niet vreemd. Af en toe schrik ik op van een voorbij hollende 

hond,, zijn tong als een sjaal over zijn schoften geslagen, maar mijn gezel lijkt zich van 

geenn kreuk in plaats en tijd bewust. 

Daar!! Fietst daar niet een meisje voorbij, lachend, pratend, zonnebril op het hoofd, een 

vriendinn zijlings achterop gezeten, de voeten gekruist, het haar een wuivende massa; een 

luipaardd van lichtvlekken en schaduw bespiedt hen. sluipt over gras en tussen struiken door. 

Ditt is zo verontrustend, ondanks de roes die deze hersenspinsels mij geven. Misschien 

teveell eieren gezogen. Ik weiger een ei dat mijn gezel mij aanbiedt, wankel in zijn 

uitgestrektee hand. We moeten hiervandaan voordat alles vaneenscheurt. 

Plotselingg wordt mijn naam genoemd. Ik kijk op en een vogel of een steen vliegt door de 

lucht.. Stemmen worden steeds luider, een onophoudelijk geschreeuw vult de lucht, een 

levendee tril.Een sloot scheidt de grond, onmiddellijk gevolgd dooreen sleep van muggen, 

dee hofwachters van sloten, hun vleugels lichten op als pasgepoetste schilden en wapens. 

Dee doffe klappen en hoog kindergejoel duidt op een voetbalspel - ergens achter mij. 

Datt witte dorpje, ongevoelig voor de Marokkaanse zon, lijkt een stad van wolken aan 



dee horizon en wordt plots aan het oog ontrokken door een voorbij rijdende tram die de 
bellenn luidt als een ijsco-man. 

Inn dit geeoiffeurd en verzorgd groen hervind ik mijn evenwicht. Een vrouw, een 
exquisee samenraapsel van verschillende elementen van dit park - zonneblond. bladgroen, 
stuifmeel,, takjes, vlinders, struwelen - houdt mij vast en neemt de hand van mijn gezel 
inn de hare. Mijn kind heeft een besmeurd gezicht van de kinderverrassing die ik voor 
hemm gekocht heb en verdwijnt met moeder in de oorden van licht en schaduw. 

Inn enkele minuten vijfentwintig jaar oudgeworden. mijlenver veranderd; en geen traan 
aarzelendd op mijn ooglid kan dat ander oord weer oproepen. 

Hafidd Bouazza 


