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Naam GEEN

Kunstenaar ONBEKEND

Waar PARK DE BIJVANCK

Sinds ONBEKEND

B eeld je in dat je er zo bij ligt. 
Minnekozend je balans bewa-
rend op een marmeren sokkel 
aan de rand van een park, heel 

toepasselijk vlak bij de straat ‘De Maten’. 
En naakt. Dat kan niet anders dan onge-
makkelijk zijn, maar samen met je geliefde 
maakt natuurlijk veel goed.  Het moet 
mooi zomers zijn geweest, te warm voor 
verstikkende stof aan lijf en geest. Een dag 
bij uitstek om alles van je af te gooien, je 
totaal aan elkaar over te geven, niet gehin-
derd door passanten. Of: was dat juist de 
kick, betreft het hier een fetisj? Wie zijn ze, 
en waar komen ze vandaan, deze twee?  

Is dit stel begin jaren zeventig als idealis-
tische hippies gevlucht uit het indertijd 
nog overwegend fijn-gereformeerde dorp 
Huizen, waar de was op zondag beslist 
niet buiten gehangen mocht worden - laat 
staan de vuile? Waren ze via de Huizermaat 
– toen nog in aanbouw – op zoek gegaan 
naar geestverwanten in het aanpalende 
Blaricum? En hebben ze zich ondanks, of 
juist dankzij, geestverruimende middelen 
en verhit van de lange wandeling hier even 
neergevlijd om fris het hart van Blaricum 
te kunnen bereiken, dat veel kunstenaars 
en andere vrije geesten herbergde? Mis-
schien lieten ze uiteindelijk de nog te 
overbruggen weilanden en het kleine 
stukje heide voor wat die waren. Zijn ze 
hier gebleven, in deze toen nog nauwelijks 
bevolkte woonwijk waarvan de aanleg in 
1973 gestart is. Omdat de gedachte achter 
de woorden ‘uitbreiding groeikern’ hen 
zeer aansprak? 

Jammer dat hun geestelijk vader of moeder 
niet bekend is, maar niet onoverkomelijk 
want ze hebben elkaar goed gevonden 
en houden het al tijden liefdevol samen 
uit. Zo te zien wat je noemt ware liefde 
voor altijd. Wellicht beviel het gewoon 
beter hun afkomst definitief achter zich 
te laten. Voelden ze zich, bevrijd van knel-
lende banden, onverwacht thuis in deze 
omgeving die toen nog redelijk anoniem 
was. Konden ze doen wat ze wilden, einde-
lijk zijn wie ze waren. Bij het verkoelende 
water, onder het waakzame oog van alleen 
de groene bomen. Zij samen, het enige 
wat telde. Dat hij passief op zijn rug ligt en 
zij het voortouw neemt, daar hebben we 
het verder niet over. Dat gebeurt vaker, en 
vaak genoeg niet vaak genoeg. Hulde voor 
dit stel dat de begrippen liefde en vrijge-
vochtenheid een eigen gestalte geeft. 
Stilletjes, zonder iemand tot last te zijn. 

Maar zo zonder scrupules liefhebben, 
even gedurfd als kwetsbaar, dat doe je 
toch bij voorkeur niet anoniem. 
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