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door Lidwien Buné en Mieke Heijmans

We zitten aan tafel bij twee energieke mensen: Theo Roelof-
sen en zijn vrouw Annie, allebei in de tachtig. Theo is de oud-
ste van acht kinderen (vier jongens en vier meisjes) in een 
boerengezin aan de Cuijkse weg. Hij groeide op in Sint Agatha 
en hielp na de lagere school mee op de boerderij.

HAPS - “In de avonduren volg-
de ik cursussen bij meester 
Van Gulick en later ging ik naar 
de landbouwschool in Cuijk. 
Na die opleiding kon ik een 
baan krijgen in de buitendienst 
bij Homburg, maar ik wilde 
iets anders. Ik solliciteerde bij 
de coöperatieve boerenbond 
in Boxtel en werd aangeno-
men. Ik regelde de verkoop 
van koeien en varkens bij boe-
ren. Zo kwam ik te werken in 
Land van Cuijk als teamleider 
en heb dat 35 jaar met veel 
plezier gedaan.” Theo trouwde 
met Annie en het stel betrok 
hun woning. Samen kregen ze 
twee kinderen. Naast zijn werk 
heeft Theo vrijwilligerswerk 
gedaan. Op zijn achttiende 
werd hij secretaris van de Fok-
paardendag. “Mijn taak was 

alle gegevens van de verschil-
lende paardenrassen in kaart 
te brengen: tuig- en trekpaar-
den, halfklinkers, Friese paar-
den en pony’s.” Het bleef niet 
bij dit werk. Zo was hij onder 

meer jarenlang voorzitter van 
de katholieke Jonge Boeren, 
bestuurslid van het kerkbe-
stuur, voorzitter van de KBO 
en bestuurslid bij SWOC. “Toen 
ik 59 jaar oud was, ging ik met 
vervroegd pensioen. Ik wilde 
bezig blijven en heb ik veel van 
die bestuursfuncties geleerd. 
Nu had ik tijd om de familie-

geschiedenis op te tekenen: 
genealogie Roelofsen van 1700 
tot 2015. Het is een mooi boek-
werk geworden met veel fo-
to’s.” Theo en Annie hebben 

allebei kanker gehad, maar zijn 
dankbaar dat ze dit hebben 
overleefd en nog veel kunnen 
ondernemen. Met gepaste 
trots laten ze hun tuin (onder-

houden door Annie, red) zien 
met daarachter het volkstuin-
tje van Theo waar hij groente 
verbouwd. Het stel reisde door 
Nederland, Europa, Canada en 

Brazilië en gaat nu nog met de 
caravan op pad. “We brengen 
graag tijd door met onze klein-
kinderen en hopen nog lang en 
gezond te genieten.”

‘Ik had graag boer willen worden’
Samen genieten van het leven

Theo Roelofsen in zijn tuin. (foto: eigen foto)

‘WE HOPEN NOG 
LANG EN GEZOND 
TE GENIETEN VAN 
HET LEVEN’

De jaren zestig
VAN VELDEKE

De mevrouw van de boekhandel legde 
“De jaren zestig” op de toonbank en 
daar bovenop het geschenkje “Barst” 
ter gelegenheid van “De weken van het 
spannende boek”. “Het boekje dat u er 

gratis bij krijgt, is wel heel iets anders en 
spannender dan wat u zojuist heeft ge-

kocht,” sprak zij deskundig.
“Nou, dat moet u niet zeggen,” reageerde ik. “Voor mij zijn de ja-
ren zestig ook heel spannend. Het zijn bovendien de jaren waarin 
ik volwassen werd.” Spannend, want ik ging studeren, verliet het 
ouderlijk huis, kreeg verkering met mijn lief. Noem dat maar eens 
niet spannend!”
Spannend en onthutsend. Op het netvlies nog de politieke moor-
den. John F. Kennedy (Weet u nog waar u was toen u het hoorde? 
Ik: uit het luidsprekerkastje van de “radiodistributie” in de ouder-
lijke huiskamer.) en zijn broer Robert. Martin Luther King, Patrice 
Lumumba (Weet u nog wie dat was?) en Che Guevara (ja, die van 
de posters en de T-shirts).
De wereld werd één grote dweepplek voor de muzikale Beat-
les-revolutionairen van de popmuziek (de anderen niet te na ge-
sproken). Zelfs het springen in Amsterdams grachtwater bood de 
gloeiende fans geen afkoeling.
De globalisering is onontkoombaar begonnen, predikte me-
dia-goeroe Marshall McLuhan en de wereld balanceerde met de 
Cuba-crisis op de rand van een nucleair armageddon. Hoezo Kou-
de Oorlog?
Ik koesterde mijn transistorradiootje, zag de tv komen en hoorde 
op het wonderbaarlijke apparaat dat bandrecorder heet voor het 
eerst mijn stem. (Ben ik dat? Kan toch niet?) Studentenopstanden 
in Parijs. Bezetting van het Amsterdamse Maagdenhuis omdat 
studie voorschreef dat de tijd van de elite voorbij was. (Ze zouden 
het later nog eens proberen, maar dat bleek een vorm van mis-
lukt en tragisch cabaret.) De zestiger jaren. Een decennium met 
voor mij onuitwisbare herinneringen. De tijd dat mijn leven er 
anders ging uitzien. De tijd van bijzondere en soms schokkende 
gebeurtenissen en veranderingen. En dan nu die meer dan vuist-
dikke cultuurgeschiedenis van de hand van Geert Buelens. Nee, 
met die jaren zestig ben ik nog lang niet klaar….

Gezocht: 
vrijwilligers
CUIJK - Bij de SWOC zijn zo’n 
340 vrijwilliger actief binnen 
de verschillende diensten. 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom!
 
We zijn op dit moment op zoek 
naar een vrijwillig(st)er voor de 
Telefooncirkel en vrijwilligers 
voor de Aanwezigheidshulp. 
Bij de Telefooncirkel draait u, 
samen met 3 andere vrijwilli-
gers, om beurten een “dienst” 
van vier weken van maandag 
t/m vrijdag. Bij de Aanwezig-
heidshulp bezoekt u wekelijks 
een oudere uit de gemeente 
Cuijk om een gezellig praatje te 
maken, te wandelen, een spel-
letje te spelen, enz. Dit kan ook 
zijn om de mantelzorger een 
moment te geven om zelf te 
kunnen ontspannen.
 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Silvia 
Beuving via 0485-700500 of 
silviabeuving@sociom.nl.
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Boekbesprekingen: zomerboek en 
De levens van Jan Six
De Levens van Jan Six
Amsterdam 1618, de eerste 
Jan Six is lakenverver, dichter 
kunstliefhebbers, burgemees-
ter van Amsterdam, vriend 
van Rembrandt en Vondel. De 
huidige heer des huizes is de 
tiende Jan. Geert Mak is de 
schrijver, hij loopt drie jaar lang 
dag na dag door de meer dan 
veertig kamers van het statige 
huis van de familie Six aan de 
Amstel. Hij ziet hun portretten, 
hun gebruiks- en kunstvoor-
werpen en hij lees hun talloze 
dagboeken en brieven. De ge-
schiedenis komt langzaam tot 
leven. (door Josje Goos)
 
Tijl
Tijl Uilenspiegel, de nar, de 
uitdager, de bewegings-
kunstenaar. Schrijver Daniel 
Kehlmann schreef een prach-
tige historische roman over de 
schelm en plaatste hem in de 
tijd van de Dertigjarige Oorlog 
(1618-1648). Vader Claus wordt 
het slachtoffer van vermeende 
hekserij met alle gevolgen. Tijl 
zelf gaat met Nele op pad of 
liever: op de vlucht en duikt in 
het verhaal steeds weer op in 
andere tijden, op andere plaat-
sen, dorpsgemeenschappen 
en vorstenhoven. Bijvoorbeeld 
dat van “Winterkoning” Fre-
derik V van Bohemen, die na 
één winter Praag al moet ver-
laten om zijn heil in Den Haag 
te zoeken. Want zie “iets be-
ter dan de dood vind je over-

al” is het motto van de Bremer 
stadsmuzikanten dat kwistig 
door het verhaal is gestrooid. 
(door Van Veldeke)
 
Eilandgasten
Duinroos is een eenvoudig, 
maar gastvrij huurhuis op een 
Waddeneiland. De tijdelijke 
bewoners kennen elkaar niet, 
maar doordat ze van dezelf-
de tafel eten, in hetzelfde bed 
slapen en in het gastenboek 
schrijven, komen ze met el-
kaar in aanraking. Zonder het 
te weten en haast onmerkbaar 
beïnvloeden ze elkaars levens 
en voegen ze zicht tot een ver-
haal. Alleen de lezer is getuige 
van alle dromen en geheimen 
die schuilgaan achter de zin-
netjes in het gastenboek. Ei-
landgasten is een subtiel en 
kleurrijk voor sommigen mis-

schien herkenbaar boek van 
Vonne van der Meer. (door 
Mieke Heijmans)
 
De tatoeëerder van Auschwitz
De Slowaakse Jood Lale Sok-
olov laat na de dood van zijn 
vrouw Gita in 2003 zijn levens-
verhaal opschrijven: in april 
1942 kwam de 24-jarige Lale in 
Auschwitz aan per trein. Om te 
overleven nam hij het werk van 
tatoeëerder aan, een belangrij-
ke functie die hem bepaalde 
rechten verleende. Tijdens zijn 
werk ontmoette hij Gita. Hij 
werd direct verliefd. Het lukte 
hem om het concentratiekamp 
te overleven en heeft hij vele 
anderen het leven gered door 
eten te smokkelen. Ze verlieten 
gescheiden het kamp, maar la-
ter kwamen zij weer bij elkaar. 
(door Lidwien Buné)

De boeken van de boekbesprekingen. (foto: eigen foto)


