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Twee jaar geleden vroeg Aalsmeerder Marcel Maarse aan zijn nicht Sanne Kuipers om
hem te helpen met het schrijven van zijn eigen
biografie. Hij wilde zijn levensverhaal graag op
papier hebben en had daar wat hulp bij nodig. Saai
was zijn leven niet, want de jeugd van Marcel was
een groot avontuur. Hij ging met zijn maten vaak
net iets verder dan de ‘gewone man’. Hij had
bijvoorbeeld een bovenmatige interesse voor het
maken van bommen die hij op verlaten terreinen in
Aalsmeer tot ontploffing bracht.
Maar ook na zijn jeugd ging hij op avontuur en leek
alles van stom geluk aan elkaar te hangen, zo zag
het er in ieder geval uit voor de buitenwereld. In zijn
binnenwereld speelden zich hele andere dingen af,
want hij droeg een geheim met zich mee dat hij
nooit aan iemand durfde te vertellen. Een
ogenschijnlijk kleine gebeurtenis moest hij zijn verdere leven als een zware last met zich
meedragen.
De titel van het boek is Patat, naar de bijnaam die zijn vrienden hem gaven. Helaas is
Marcel Maarse te vroeg overleden om het resultaat te kunnen bewonderen.
Sinds zijn verjaardag, 19 juni, is het boek te bestellen via www.boekenbestellen.nl.
Daarnaast ligt het boek vanaf 1 juli in de winkel bij Boekhuis Aalsmeer.
Alle opbrengsten gaan naar KWF kankerbestrijding.

Het is alweer twee jaar geleden dat ik de Grote Oversteek maakte naar Canada om daar
samen te gaan wonen met mijn Canadese echtgenote en haar zoontje (nu al weer 6 jaar
oud).
Ik heb veel achtergelaten zoals familie, vrienden, collegae, kennissen, Meer Jazz, Big
Band Haarlemmermeer en MeerRadio.
Hoewel, MeerRadio heb ik niet écht achtergelaten. Wel fysiek, maar ik ben vanuit Canada
“gewoon” mijn wekelijkse JAZZ OP MAANDAG blijven maken. Dankzij het internet is veel
mogelijk. Ik heb een goede USB microfoon geleend en op zolder een mini studio
gemaakt. Hoewel het geluid nog niet helemaal is zoals MeerRadio zou willen, is het
voldoende voor de uitzendingen. Een echte radiostudio huren kost helaas zo’n C$250 per
uur! Mijn radioweek ziet er zo uit: op maandagochtend (Canadese tijd) post ik de show
van die dag op mijn Facebookpagina en tag daarin zoveel mogelijk artiesten. Op dinsdag
en woensdag zoek ik muziek op voor mijn volgende show en op donderdagavond neem ik
de voicetracks op en stuur die samen met de mp3’s en playlist naar MeerRadio.

Daar worden de voicetracks door de compressor gehaald en
Ton van Draanen monteert er dan een mooie show van.
Hoewel Canada ook geraakt is door het Corona virus heb ik
er zelf (gelukkig!) nog geen last van.
In Canada heeft het virus minder hard toegeslagen dan in
West-Europa. Vooral door de overvloed van ruimte
waardoor mensen niet dicht op elkaar wonen. Ook het
ontbreken van enig openbaar vervoer buiten de grote
steden helpt bij het binnen de perken houden van
besmettingen. Alleen in de grote steden is er sprake van
openbaar vervoer en ook dan is het niet te vergelijken met
Nederland. De maatregelen die getroffen werden in Canada
lopen min of meer in gelijke pas met Nederland en omdat het virus hier later “aankwam”
is het aantal doden ook minder dan in Nederland, zelfs met een bevolking 2x zo groot.
Veel winkels hier zijn verplicht gesloten, de zgn. niet-essentiële winkels. Ook scholen,
universiteiten, bars, restaurants, bioscopen, theaters, speeltuinen, attractieparken en
sportgelegenheden zitten op slot. Geen festivals en evenementen. Veel bedrijven zijn
gesloten en hoewel de regering van Canada de werkeloosheidsuitkeringen en
bijstandsuitkeringen hebben verhoogd en zelfs een speciale COVID Noodinkomsten
Regeling in het leven heeft geroepen is het geen vetpot voor de mensen die het treft. De
sociale voorzieningen zijn hier (hoewel stukken beter dan in de USA) niet op het niveau
van Nederland. Ook mijn echtgenote is tijdelijk ontslagen. Zij werkte op de luchthaven
van Ottawa, maar daar landen nu minder dan 15 vliegtuigen per dag en dan ook nog
eens vnl. vrachtvliegtuigen. Hoe vreemd het ook klinkt, het komt goed uit nu we allemaal
thuis zijn. Ons zoontje krijgt nu aandacht van twee ouders en als het zo uit komt kan één
van ons klussen terwijl de andere zich met hem bezighoudt.
Vorig jaar zijn wij verhuisd naar een groot huis met zo’n 14.000 m2 grond eromheen.
Daarin kan ik voorlopig nog genoeg doen! Veel achterstallig onderhoud buiten en ik ben
nu helemaal los op bomen omzagen met de kettingzaag en het ziet er naar uit dat de
komende winter (die hier trouwens van medio november to medio april duurt!) wij
genoeg hout hebben voor de open haard!
Bijkomend voordeel van zoveel grond is dat je niet het gevoel hebt opgesloten te zitten
en ons zoontje heeft alle ruimte om buiten te spelen. Helaas alleen, want
samenscholingen van meer dan 5 mensen (niet wonend op dat adres) zijn hier verboden.
Coronavrije groeten vanuit Canada! Bram Schouten.

5 juli: Jelle Akerboom (presentator) 9 juli: Anneke van der Helm (politiek redacteur).
14 juli: Edvard Niessing (presentator). 25 juli: Ruud Kroes (presentator).

Vrijdag 3 juli is de laatste dag van stagiairs Nikki Stronk, Noor Verbiest en Erben
Stienstra bij MeerRadio. De afgelopen 5 maanden hebben zij programma’s gepresenteerd
en op de nieuwsredactie gewerkt, waarvoor veel dank. Vanaf september gaat Noor stage
lopen bij het NPO Radio1 programma “Kwesties”, Erben Stienstra gaat aan het werk bij
het productiebedrijf van Giel Beelen. Nikki Stronk is nog op zoek naar een geschikte
stageplaats. Met het vertrek van de stagiairs zullen er de komende 2 maanden minder
gepresenteerde afleveringen van “De MeerRadio Middag” te horen zijn. In juli en
augustus wordt de nieuwsredactie verzorgd door Cees van Rhijn, John Spreen en Ronald
van Cuilenborg. In september hopen wij dat er weer nieuwe stagiairs zijn bij MeerRadio.

