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De Kleine
Koning en
zijn vondst 

Soms vraag ik me af: hoeveel
gevoelens kan een mens
 hebben?
En hoe komt het dat al die
 emoties van elkaar gescheiden
blijven? 

Gisteren was Koning jarig.
Geen opa’s en oma’s, geen vriendjes, niks,

alleen zijn ouders.
Hij vond het ‘jammer’. En bij doorvragen:

“Niet zo leuk.”
Het zijn de momenten waarop je woedend

bent en tegelijkertijd beseft dat woede op een
virus totaal zinloos is.

Maar zijn moeder had wat bedacht. Zo
kreeg Koning een envelop in zijn handen
geduwd. Hij maakte hem open en las, van
opwinding stotterend, een fraai gekalligra-
feerde brief voor, zagen wij op onze iPhone.

“Er was eens een Kleine Koning. In het rijk
waar hij woonde, heerste een raar, onbekend
onheil. Uit voorzorg mocht daarom niemand
meer samen feestjes vieren, knuffelen,
samen dansen en muziek maken. Juist de
dingen waar iedereen – en vooral de Kleine
Koning – heel erg van hield. Vandaag werd 
hij negen. Hoe moest hij nu z’n verjaardag
vieren?”

Het werd een puzzeltocht. De puzzel als
metafoor van het huidige leven.

Kinderogen die zich van het papier los -
maken en zijn moeder zoeken. Een lach die
eerst ongeloof verbeeldt en dan blijdschap
en oprecht geluk.

Alle opa’s en oma’s hadden een rol.
Ik was de nar. Mijn dochter kent me. Verder

stond er in de puzzel: ‘De Kleine Koning
heeft natuurlijk niet alleen mensenvrienden
en magische vrienden. Ook dieren zijn dol op
je. Kikkers, apen, stokstaartjes, reigers en
draken bijvoorbeeld. En natuurlijk katten en
honden. Ga in het Woud op zoek naar je grote
vriend, de Kleine Wilde Hond Koosak.’

We verkleedden Koos, die dat wonderwel
niet erg vond, en wachtten op de Kleine
Koning. We waren achter struiken verborgen
en tevens de oplossing van een niet al te
moeilijk raadsel.

En dan de vondst, met een blik waarmee
deze Koning over de hele wereld vrede zou

kunnen stichten. Dan zijn dankbaarheid
voor het cadeau, dat hij als wens had uit -
gesproken en niet gedacht had te krijgen.
Vervolgens, na taart en koffie die naar ons
werd toegeschoven, het afscheid, want de
puzzel was nog niet compleet en er waren in
dit sprookje nog tovenaars en draken die
moesten worden bezocht.

Dat afscheid…
Stroop droop door de kieren van mijn

 hersens naar mijn traanklieren, vooral toen
De Kleine Wilde Hond Koosak nog even met
Koning meeliep.

Ik telde liefde, haat, schoonheid, dankbaar-
heid, woede, onmacht, sentimentaliteit,
blijdschap en gek genoeg: geluk.
t.holman@parool.nl

Stroop droop door de
kieren van mijn hersens
naar mijn traanklieren
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→ Hulpdiensten hebben vanmorgennog drie lichamen uit zee gehaald bij hun
zoektocht naar vermiste watersporters bij Scheveningen. Gisteravond kwam een
groep surfers in de problemen, waarna een grote zoekactie op touw werd gezet.
Gisteren werden ook al twee lichamen uit zee gehaald. Alle vijf zijn overleden. Er
zijn mogelijk nog meer vermisten. FOTO SEM VAN DER WAL/ANP

Lichamen van vijf
surfers gevonden

Dam tot Damloop gaat niet
door, marathon onzeker
Thomas Sijtsma
AMSTERDAM

De Dam tot Damloop gaat dit jaar niet
door: organisator Le Champion heeft
er definitief een streep door gezet.
Bij de marathon van Amsterdam in
oktober zijn mogelijk alleen de top -
lopers welkom.

“Het is verschrikkelijk jammer,” zegt
Ron van der Jagt, directeur van Le
Champion, organisator van tientallen
sportevenementen in Nederland.
“Wij willen dolgraag dat de Dam tot
Damloop in aangepaste vorm door-
gaat, maar de overheidsmaatregelen
staan het niet toe.”

Van der Jagt heeft de laatste weken
uitgebreid bekeken hoe binnen de be-
perkingen van de coronamaatregelen
toch een Damloop – met 85.000 deel-
nemers het grootste sportevenement
van Nederland – kan doorgaan. Na
overleg met de veiligheidsdiensten
en burgemeester Jan Hamming van
Zaanstad heeft het bestuur van Le
Champion echter besloten dat de
loop dit jaar niet door kan gaan. 

Geen 36ste editie
In het weekend waarin de Dam tot
Damloop was gepland (19 en 20 sep-
tember) zouden ook de Damloop by
Night, een wandeltocht en een fiets-
tocht zijn. “Het zijn dagen vol gezel-
ligheid,” zegt Van der Jagt. “In een
volledig afgeslankte vorm zouden we
de ziel uit de Dam tot Damloop trek-
ken. Het is verschrikkelijk dat er dit
jaar geen 36ste editie komt, maar wij
moeten onze verantwoordelijkheid

nemen. De veiligheid van deelne-
mers, vrijwilligers en het altijd mas-
saal aanwezige publiek staat voorop.”

In overleg met de gemeente bleek
dat die niet te waarborgen is. Verder is
onzeker of er voldoende medische
hulpverlening aanwezig kan zijn. Ook
geeft het stappenplan van het kabinet
met richtlijnen voor evenementen
onvoldoende mogelijkheden.

“Sinds de bekendmaking van het
spoorboekje om uit de lockdown te
komen en de uitspraken van minister
Hugo de Jonge vorige week hebben
we alle wind tegen,” zegt Van der Jagt. 

Per 1 september zijn wedstrijden
weer toegestaan, maar voor grote eve-
nementen met veel publiek moet er
eerst een coronavaccin zijn. Van der
Jagt: “Waar horen hardloopevene-
menten bij?”

Bij Le Champion liggen scenario’s
klaar voor de Amsterdam Marathon
van 18 oktober, die het bedrijf ook or-
ganiseert. Ook daar zijn echter nog
veel vragen over. In 2019 deden
45.000 atleten uit 140 landen mee.
Kunnen alle deelnemers straks über-
haupt naar Amsterdam komen? 

“Het is mij nog niet helder hoe het

kabinet het ziet,” zegt Van der Jagt.
“Wordt de marathon gezien als pu-
blieksevenement dat pas mag door-
gaan als een vaccin is? Dat zou wat
kort door de bocht zijn, want de mara-
thon is vooral een sportwedstrijd met
topatleten uit de hele wereld en met
het Nederlands kampioenschap. Nor-
maal gesproken zijn we trots op het
massaal aanwezige publiek, maar nu
werkt dat tegen ons.”

Afgesloten parcours
Het lijkt niet realistisch dat in oktober
bijna 45.000 mensen door de stad zul-
len rennen. Er ligt voor dat geval een
noodscenario waarin alleen de beste
atleten starten, waarschijnlijk iets
meer dan honderd lopers. “De atleten
rennen dan niet door de hele stad,
maar in meerdere rondes over een af-
gesloten parcours zonder publiek.” 

“Dat is in ieder geval beter dan de
marathon helemaal afgelasten. Wat
het wordt, hangt af van de ontwikke-
lingen rond het coronavirus. De be-
slissing over het doorgaan van de ma-
rathon nemen we later, in overleg met
de gemeente. Het alternatief levert in
ieder geval een aantrekkelijk schouw-
spel op voor de televisiekijkers.”

Le Champion probeert alle deelne-
mers die zich al hebben ingeschreven
voor de Dam tot Damloop tegemoet te
komen. Een groot deel van hen is lid
van Le Champion of onderdeel van
een bedrijventeam, in beide gevallen
kunnen deelnemers annuleren en
wordt het inschrijfgeld teruggestort.
Aan de overige individuele deelne-
mers kan daarover nog geen belofte
worden gedaan.

140
→ In 2019 deden 45.000 atleten uit
140 landen mee aan de Amsterdam
Marathon. Is het daarmee een
evenement of een sportwedstrijd?


