
Friends 
 

Het schrijven van een blog valt op zich eigenlijk nog 
wel mee, lastiger is het om een onderwerp te vinden 
waarmee je iets kunt. Nu biedt corona natuurlijk heel 
veel mogelijkheden, maar het wordt ook tijd voor weer 
iets anders. Al blijft corona steeds nog overal boven 
zweven, letterlijk en figuurlijk.  
 
Soms word je geïnspireerd door iets wat je meemaakt, 

door iets wat je ziet, soms door wat anderen hebben geschreven. Wanneer het over 
mensen gaat, blijkt altijd weer dat dit soort (de mens) tot verrassende dingen in staat 
is en dat men niet altijd op dezelfde manier zal reageren: wat de één mooi vindt, 
vindt de ander lelijk, wat de één lekker vindt, is voor een ander 
niet te genieten. Gelukkig maar, want het zou een voorspelbare 
en dus een saaie wereld zijn. 

Toch worden tegenstellingen tussen mensen niet snel 
geaccepteerd. Wanneer iemand zich onderscheidt (boven het 
maaiveld uitsteekt) wordt al snel geprobeerd zijn/haar positie te 
ondermijnen. Talloze vrienden dienen zich aan.  
Ooit las ik een verhaal over “verzamelingen”. Daarin vertelde 
iemand dat hij ook een verzameling bezat en wel één waarop hij 
heel trots was en waarmee hij heel voorzichtig omging. Het betrof een verzameling 
vrienden, ieder met een eigen inbreng, met een eigen karakter en allemaal in staat 
om oprecht belangstelling te tonen en mee te leven met de ander. 

Dat brengt mij op het woord “vriendenclub”, een woord dat onze voorzitter regelmatig 
gebruikt. En ja, er mogen verschillende meningen zijn, verschillende reacties, maar 
er kan over gepraat worden, met respect voor elkaar. Op die basis werd in 1968 door 
een aantal vrienden een club opgericht: MGTTO. 

  

 
 

 

 

 
 

 

Mooi dat deze club nog steeds bestaat en gegroeid 
is van enkele vrienden tot meer dan 400. 
 

 

De foto’s 
Vanenburg 1982 (boven links) 
Wolfheze 1983 (boven rechts) 
Kinderwagenrace1983 (onder rechts) 
 


