
‘Jan is de familiewaaghals. Ik
moestmee op een afgrijselijke
skitocht in deAlpen. Ik heb
hem stijf gescholden’
Leesverder
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TweelingRonald
TerlouwenYvonnevan
derWende-Terlouw(82
jaar) over JanTerlouw
(86), oud-politicus en
schrijver.
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I
kwas twaalf toenmijnmoedermij
vroeghet vlees te snijden.Datdeed ik
keurig,maar Jandachtdaar anders
over: “Datdoe je verkeerd.”Mijn reactie
was fel: “Schei uit!” Ikduwde zijnhand
wegenhet vlijmscherpemesdoor-
sneeddrie vingers, die er vervolgens le-
venloosbij hingen.Hij kan zijnwijsvin-
gernietmeerbuigenen ik voelmedaar
nogaltijd schuldigover.Nooit heeft Jan

mij één verwijt gemaakt ennooit zal hij zeggen: dat
heeftmijn zusje gedaan’, vertelt Yvonne.
Ronald: ‘Jij hebt een intiemere,meer vanzelfspre-

kendebandmet Jandan ik.De relatie tussen Janen
mij lijkt zakelijker.’
Y: ‘Misschienwel. Als kleinmeisje vond ikdathij

hoog vande torenblies,maar ikkeekaltijd tegen
hemop.Ennog steeds.De rol van Janwas een ver-
antwoordelijke; hij hieldons indegatenomons te
kunnenbeschermen.Datwasniet echtnodig,want
wij reddenonswel,maarhet voeldegoed.Wat een
stoerebroerheb ik, dacht ik geregeld.’
R: ‘Jullie lijkenopelkaar: avontuurlijk, overal

voor in enheel eigenwijs. Aan jouwvrolijkheidheeft
Janmeerdanaanmijn zwaarmoedigere inborst.’
Y: ‘Hij zat als jongenal vol plannetjes.Weet je

noghoehij onsmet z’n vijvenopdefiets zette?Etty
opde stang, Theo staandachterop,Ronaldophet
stuur en ikop Jans schouders. “Kanmakkelijk!”
riephij.’
R: ‘Onsbroers-zussencontactwaspositief.

Tuurlijkwerder geruzied,maaronsgezinwas
harmonieus.Met z’n zevenenomde tafel en vader
die als dominee vandehervormdekerkaltijdmet
vermakelijke verhalen thuiskwam.’
Y: ‘Thuis gingendegesprekkenaltijd ergensover.

Janhadaan vaderde ideale gesprekspartner; intel-
lectueel zaten zij ophetzelfdeniveau. Somsginghet
mij bovendepet,maar zelfs danbleefhet boeiend
omte zienhoebevlogen zij kondenfilosoferenen
discussiëren.’
R: ‘Jan is correct.Hij kaneen scherpe tongheb-

ben,maarheb jehemooit iets onbeschaafdshoren
zeggen?’
Y: ‘Nee.Hij is nooit op zoeknaar sensatie.Ook

provocerenhoeft vanhemniet. Bijvoorbeeld,men-
sendiehetquapolitieke standpuntenmethemon-

eens zijn, zullen voorhemnooit vijandenworden.’

Y: ‘Erwas altijdmuziek inhuis.Moeder speelde
voortreffelijkpiano.’
R: ‘Prachtig, hoe zij aanhet einde vanhaar leven

metdie oudehandjesoverde toetsenging.’
Y: ‘Gekomtebeseffendatwij nuoudworden.

Drie jaar geledenwarenweer alle vijf nog,maar
inmiddels zijnEtty enTheooverleden.’
R: ‘Vonen ik zienelkaar zomogelijk omde twee

weken, Jan zienwe soms tweemaandenniet.’
Y: ‘Ikhebmet Janafgesprokendatwedat anders

gaandoen.Naelke afspraakplannenwemeteen
eennieuwe.’
R: ‘Ondanks zijndrukkeagenda?’
Y: ‘Ja.Het levenkan ineens voorbij zijn.Datweten

wemaar al te goednahet overlijden van Jans vrouw,
onsdierbare schoonzusjeAlexandra, vorig jaar.’
R: ‘Ikbeneenpaarkeer inmijn levenheel boos

op Jangeweest. Laatst nog, toenhij zei dathijwilde
parachutespringen. Ikhebhethemverboden.’
Y: ‘Ikwist daarniets van.Vanmijhadhij gemo-

gen. Ikhadwelmeegewild.’
R: ‘Zeilen, boksen, diepzeeduiken, opdeHarley

Davidson rijden: Jan isde familiewaaghals.Weet je
nog,Von, toen ikmethemmeemoest opdie afgrij-
selijke skitocht indeFranseAlpen? Ikhebhemstijf
gescholdenopdiepiste.’
Y: ‘Ja, haha, endat als domineeszoon…’
R: ‘Remmenenbochtjesmaken vond ikmoeilijk,

maar Janhaaldemeovermee te gaan.Onvoorstel-
bare angstenheb ikdoorstaanendatnamikhem
kwalijk.’
Y: ‘Julliehebben in Italië tochookeens samen

eenbergbeklommen?’
R: ‘Weer zo’n impulsieve ingeving vanhem

waarbij zijn enthousiasmeaanvankelijk aansteke-
lijkwerkte,maarde lol er voormij algauwafwas,

‘Na een verdrietig en bezorgd gesprek over de ernstige
situatie van Elgar, pakte Jan eenfles jenever uit zijn tas’

FAMILIEHISTORIE
Defamiliewoonde inde
VeluwsedorpenGarderen,
WezepenOtterlo.

JanTerlouwwasde tweede
ineengezinvanvijf.

Vaderwashervormd
predikantvande
GereformeerdeBonden
moederwas thuis voor
dekinderen.Eenhecht
gezin,metveelaandacht
voor sport,muziek, cultuur
enmaatschappij.

ZusjeEttyenbroerTheo
zijnoverledentoenzij 85
en83 jaarwaren.

Janwoont inhetGelderse
Twello,Ronaldwoont
inLeersumenYvonne in
Zutphen.

Yvonnewasdirectiesecre-
taresseopdekweekschool
enredactiesecretaresse
vanhet tijdschriftVogels
(VogelbeschermingNeder-
land).GetrouwdmetHenk,
geenkinderen.

Ronaldwaschef reisbu-
reaubijHolland Interna-
tional.Gescheidenvan
zijneerstevrouw,metwie
hij tweezoonsheeft.Een
zoonoverleedopzijn22ste.
Sinds25 jaarsamenmet
Madeleine.

De familieTerlouw in
1943.Van linksnaar

rechts: Jan, vader, Etty,
Yvonne,Theo,moeder

enRonald.

toendeberg steiler enontoegankelijker leekdan
ikdacht. Voor Janmoet er altijd actie zijn,maarhij
vergeet somsdatniet iedereenhemkanbijbenen.’
Y: ‘Ikherinnermeeenmiddagje zeilenmet Jan

ophet IJsselmeer,waarbij ik achteraf liever aan
landwasgebleven.Erwasgeenandereboot te
bekennen.Hetweerwasonstuimig, erwarenhoge
golvenen ikwerddoodziek.Hij beloofdemedatwe
heelhuids thuis zoudenkomen; en Jan is eenman
vanzijnwoord.’
R: ‘Klopt.Op Jankun je rekenen.Onze jongste

zoon is op22-jarige leeftijdoverleden.Hijwasop
vakantie inBordeaux enwerdaangeredendoor een
fietser: op z’nhoofdgevallen, in comageraakt. Jan

was inno time vanuit Parijs, zijn toenmaligewoon-
plaats, inBordeaux.De regenkwamdie avondmet
bakkenuit dehemel, toen ik ineensdekoplampen
van zijn auto zagopdoemen: onvergetelijk.Naeen
langdurig verdrietig enbezorgdgesprekoverde
ernstige situatie vanElgar, pakte Janeenfles jene-
veruit zijn tas omdespanning tedoorbreken.Mijn
ex-vrouwenonzeandere zoonwarenniet direct
voorstander vanorgaandonatie, ik twijfelde. Indie
discussie, en inde communicatiemetdeFranse
artsen, namJande leiding.Uiteindelijk zijnElgars
nierenbeschikbaar gesteld.De rol die Jandaarbij
gespeeldheeft ismezodierbaar.Daarben ikhem
eeuwigdankbaar voor.’o

$ Lees volgendeweekhet interviewmetRogier
vanHuffelen, debroer vanAlexandra vanHuffelen,
algemeendirecteur vanhetAmsterdamse
vervoerbedrijfGVB. ‘Alexandra is veel slimmerdan ik.
Ze spreekt zes talen vloeiend.’

JANOVERYVONNE
ENRONALD
‘Vroeger zochtenmijn
broers enzusjesdekking
als zemij zagenaankomen:
“Danmoetenweweervan
alles!” Ik sleurde zeoveral
meenaartoe.’
‘Nuzienweelkaar

regelmatig,maardanvoor
eenkopjekoffieenwat con-
templatie overhet leven.We
zijnoudemensengeworden.
Vonen ikvindenelkaar
makkelijk,Ronald isanders
danwij,wat somberder van
aard.’
‘Maar tochheefthij ook

veelhumorenvind ikhet
stimulerendommethemte
praten.Nahetoverlijden
vanzijn zoonheeftmijn
broerdiep indeputgezeten.
Ikkonnietsmeerdoendan
er voorhemzijn.’
‘Wezijn samen terug-

geredenvanuitBordeaux
naarNederland.Toenwe
bij hethuis vanmijnmoeder
kwamen,wasdaardehele
familie.Een liefdevolle fa-
milie kan troostrijk zijn en
steungeven. Ikmerkdatook
nahetoverlijdenvanmijn
vrouw. Ikhebveel vrienden
gemaakt inmijn leven,
maar zij gaanenkomen.
Familieblijft.’
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