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Het koele seizoen
 

 

 

et gematigde seizoen met niet 

zo warme dagen en soms wel 

koele (23 °C) nachten in 

Thailand is over haar 

hoogtepunt heen. Eind 

februari begin maart komt de 

warme tijd weer over ons. 

Ondertussen blijft het 

kwakkelen in Nederland. In 

december fiks koud geweest, 

even een lente-opleving vorige 

week en na het weekend staan 

weer ijskoude dagen voor de deur. 

Dat bracht me bij een zeer vroege jeugdherinnering: ik 

was nog geen vijf jaar oud en we woonden nog in Sittard 

tegenover het wijkje aan de Kolleberg waar de film 

Flodder jaren later werd opgenomen. Ons huis, twee 

onder een kap, met aan beide zijkanten een oprit, lag een 

beetje op een kunstmatige heuvel. 

De ijskoude winterwind had vrij spel rond ons 

huizenblok. Het vroor dat het kraakte en de auto, die 

mijn vader voor zijn werk nodig had, wilde niet starten 

en dus waren er zowel de ANWB Wegenwacht als de 

KNAC met monteurs gekomen om op de oprit onder de 

motorkap te proberen de auto weer gestart te krijgen, al 

waterdamp blazend als paarden in een sneeuwwei. 

Hoe ik dat kon zien? Ons huis had uiteraard nog geen 

centrale verwarming maar in de keuken stond naast het 

fornuis een veel warmte afgevende potkachel. Mijn 

moeder had mij op het aanrecht getild waar het warmer 

was dan op de koude keukenvloer en door het bijna 

geheel beijsde en beslagen keukenraam heen zag ik de 

mannen rond papa’s auto. 

Ik dronk met mijn moeder warme chocolademelk uit 

hoge grijze aardewerk bekers met ribbbelrandjes. Zo 

koud zal het wel niet meer worden in Nederland, hoop ik 

voor mijn familie en vrienden, maar ik denk er vaak aan 

waneer ik hier me wentel in de zalige warmte van dit 

heerlijke Thaise koele seizoen. 
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