
In gietijzeren letters op de witte voorgevel staat de Hoeve. Aan weerszijden

grote vierkante ramen met vitrage waar je niet doorheen kunt kijken.

Niet naar binnen, wel naar buiten. Op de voordeur hangt een ovaal naam-

bordje met twee namen. 

‘Ja, ik ben natuurlijk import hier. Mijn accent zal ik nooit meer kwijtra-

ken en dat vind ik ook helemaal niet erg, ik ben Tilburger. Mijn stemge-

luid wordt vaak vergeleken met dat van Marc-Marie Huijbregts. Ook mijn

humor is een beetje hetzelfde, dat moet ik eerlijk zeggen, hoor. Als hij op

tv komt denk ik: Hé, dat zou ik gezegd kunnen hebben.’ Zijn stem doet

inderdaad aan die van de bekende cabaretier denken. Met dezelfde uit-

schieters omhoog. 

Ed Beerens (67) loopt direct door naar de achtertuin. ‘We kunnen toch best

buiten zitten? In 1976 ben ik hier komen wonen, samen met mijn vriend.

Hij is een half jaar geleden overleden. Ik heb er vreselijk veel moeite mee,

we waren zesendertig jaar samen.’

Het is een van de laatste mooie nazomerdagen.

‘Ik ben de jongste uit een gezin van tien kinderen. Het is heel typisch,

maar ik heb mijn ouders nooit verteld over mijn geaardheid. Nooit. Mijn

moeder was van 1899, een totaal andere tijd. Ze had twee oorlogen meege-

maakt, tien kinderen gekregen en familieomstandigheden die maakten

dat ze genoeg aan haar hoofd had. Al met al dacht ik: moet ik dat mens

daar nu mee opschepen?
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een bandje heb gezeten. Want Doe Maar zegt jou wel iets? Met Henny

Vrienten heb ik ook muziek gemaakt. Maar ik ben ooit met een school-

bandje begonnen in de jaren zestig. Kijk, in die tijd die had ik het imago

van een meidengek. Ik hield van muziek en mode, dat vonden die meiden

prachtig. En ach, je weet altijd al dat je op jongens valt, maar eer je daar

voor uit durft te komen…

Er bestaat ook nog zoiets als biseksualiteit en in de puberteit is bijna ieder-

een aan het onderzoeken wat ie wil. Je had ook wel seks met jongens. Ik

had daar weinig moeite mee. Leuke jongen? Hup, de koffer in. Dat had wei-

nig met houden van te maken. Ik ging ook wel met meisjes om, maar veel

verder dan een beetje voelen ben ik nooit gegaan.

Jac en ik waren bijna zevenendertig jaar samen, dan komt seksualiteit

helemaal op de tweede plaats. Houden van is iets heel anders dan seks.’

Ed springt regelmatig van de hak op de tak. Meegevoerd door zijn eigen

enthousiasme bedenkt hij halverwege: ‘Waar wilde ik ook al weer naar

toe? Oh, ja de muziek. Toen ik tegen de dertig liep, had ik het wel gezien

met dat bandje. Drie keer in de week repeteren, drie keer spelen en dan

was je een avond vrij. Daarom was ik met mijn neef Stan een schoenen-

winkel begonnen. Stan en ik zijn hartsvrienden, door dik en dun. Hij was

niet verliefd op mij en ik niet op hem, hoewel de halve schoenenwereld

dat wel dacht. Die hadden de klok horen luiden en dan zei ik altijd: Wij

zijn neven, er is hier maar een nicht en dat ben ik.

Jac leerde ik kennen in de kroeg. Naast de schoenenwinkels – inmiddels

waren het er al twee – zijn wij samen een discotheek begonnen in Kaats-

heuvel. Het liep als een trein. Maar het was ook een soort tijdbom. Vijfhon-

derd mensen, er was niets nodig of de vlam sloeg in de pan. De portier is

een keer door tien man het ziekenhuis in geslagen. Het werd steeds erger.

Er is een keer geschoten, ik vond dat vreselijk. Ik zei tegen Jac: We gaan

iets anders doen. Al word ik miljonair, dan nog wil ik er uit. Binnen een

week was het verkocht.’

‘Na de verkoop van de discotheek woonden we in Reusel, boven de derde

schoenenzaak die we net geopend hadden. Maar Jac was een horecaman,

die had in eerste instantie niks met schoenen. Toen kregen we een aanbod
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Mijn moeder was nogal kerkelijk en nadat ze vijf kinderen had is ze naar

de pastoor gegaan en daar heeft ze gezegd dat ze geen kinderen meer

wilde. Dat was natuurlijk een doodzonde. Het schuifje van de biechtstoel

ging dicht, er werd niets over gezegd, maar ze mocht niet meer in de kerk

komen. Zo’n invloed had de kerk in die tijd.

Kijk, ik ben een Maria-aanhanger en ik geloof best dat er iets is, maar ik

geloof op mijn manier. Was ik in China geboren, dan was ik boeddhist;

was ik in Marokko geboren, dan was ik islamiet. Maar ik ben hier geboren

en nu ben ik christen. Ik geloof van die hele poeha geen donder. Ik geloof

wel in een godsbestaan, omdat ik het wil en een beetje uit angst voor de

dood. Er moet iets zijn wat tijd noch ruimte kent. Van niets komt niets.

Ze kunnen wel vertellen van die Grote Boem, prachtig, maar hij komt er-

gens vandaan. En ik denk dat er best meer aardbollen zijn waar leven is.

Niet in dezelfde vorm als wij kennen, dat is met een aan zekerheid gren-

zende waarschijnlijkheid.’ Ed lacht: ‘Oooh sjiek! Die hou ik er in, hoor’.

De scheiding tussen het terras en het gazon bestaat uit witte stenen bogen.

In de hoek ligt een zwembad vol bladeren. In het midden van de tuin

pronkt een wulps vrouwenbeeld omringd door bloemen.

‘Ik heb eigenlijk nooit begrepen waar die naam de Acht Zaligheden van-

daan komt. Zou het iets met de kerk te maken hebben? Vroeger waren er

heerlijkheden en zaligheden. Heerlijkheden waren gebieden van de staat,

van verschillende hertogen en dergelijke. En de zaligheid was een bezit

van de kerk. De kerk had in die tijd een heleboel te vertellen en de bis-

schoppen waren onmetelijk rijk, want zij hadden een heleboel landerijen.

Ik dacht dat daar die zaligheid uit voortkwam.

Ik vind het heel typisch, er zijn allerlei plaatsjes, acht, die allemaal op

sel eindigen. Behalve Wintelre. Daar hebben ze Wintersel van gemaakt om

die selmaar te hebben. Want al zou je het uitspreken in dialect, dan houd

je nog steeds Wintelre.’

Ed doet het voor, het klinkt nogal Rotterdams.

‘Ik was één van de eerste rock ‘n’ roll-zangers van Tilburg, zo niet de eer-

ste. Er is al vaak over geschreven, zeker omdat ik met bekende mensen in
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dorp vond het heel jammer, weer een horecabestemming minder. Er zit

ook geen supermarkt meer, er zit helemaal niks meer.’

Het voormalig café is nu gevuld met hond. Hondenbeeldjes, honden ge-

borduurd op kussens, knuffelhondjes en twee echte witte hondjes. ‘Als ik

de hondjes niet had ging ik dood.’

‘Ik zeg wel eens dat ik moet worden voorgedragen voor een lintje, want

ik heb de weg vrijgemaakt voor alle homofielen in het dorp. Dat is waar

hoor! Juist omdat ze hier konden

zien wat een gewoon gezinnetje wij

zijn. We hebben dan geen kinderen,

maar twee hondjes. Nooit, nooit of

te nimmer heb ik enige vorm van

discriminatie gekend in dit dorp.

Ze droegen ons op handen, maar dat

zit er ook een beetje in, want je bent

artiest en dan mag je meer dan een

ander. Als ik in een roze pak rond-

loop zeggen ze: Oh, dat is Ed, die gaat zeker optreden. Als iemand anders

dat doet wordt het meteen: Hé, kijk die daar, die homo.’ Ed zegt het laat-

dunkend.

De televisie staat de hele dag aan, hoewel niemand kijkt. Er is staat een

wit lederen bank aan de ene kant van de kamer en aan de andere kant

staan bruin lederen stoelen. Halverwege is een altaartje voor Jac inge-

richt.

‘Dat Jac nu dood is, was niet nodig geweest. Hij is gestorven aan het plaat-

sen van een shunt. Jac was een dikke forse man met obesitas, suikerziekte

en nierproblemen. Daarom moest er een shunt geplaatst, omdat hij in de

toekomst aan de dialyse zou moeten. Een preventieve operatie zogezegd.

En daar is hij aan dood gegaan, aan zo’n sneetje. Ze hebben een blunder

gemaakt van hier tot Tokio. Kijk, Jac mocht niet meer onder algehele nar-

cose, dat kon zijn hart niet goed aan. Ze zouden hem plaatselijk verdoven.

Ik heb hem ’s ochtends weggebracht naar het ziekenhuis en ik zag dat de
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om een café te kopen in Netersel. Ik dacht: Netersel? Waar ligt dat dan?

Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik keek op de landkaart en riep: Dat

is hier om de hoek.

Ik zei tegen Jac: Ze scheren ons kaal en trekken ons door het dorp heen

zodra ze erachter komen dat wij nichten zijn. Maar Jac zei dat je daar

toch niet mee te koop hoeft te lopen.’

Eds ogen twinkelen. Uit de Amerikaanse koelkast laat hij ijsblokjes in een

glas vallen. ‘Zo was het ook en zo is het ook een beetje gegaan. Wij liepen er

niet mee te koop. Natuurlijk

wisten we wel dat er over

gepraat werd.’ Langgerekt:

‘Jaaah, dat denk ik. Achter

je rug. Nooit rechtstreeks.

Nu wel, maar toen niet. Ik

durfde het bijvoorbeeld pas

tegen mijn broer te vertel-

len toen Jac en ik hier al ze-

ven jaar samenwoonden.

Vertel me eens iets nieuws, zei mijn broer, dacht je dat ik dat niet wist?

Er werd nooit over gepraat.

Of Mien, onze hulp. Zij heeft hier vijfentwintig jaar gewerkt. Dan vroegen

ze in het dorp wel eens aan Mien: Hoe zit dat daar bij die twee mannen?

En dan zei Mien: Ik dek altijd twee bedden. Ik weet het niet en het kan me

niks schelen ook.

De kunst van het anders geaard zijn in een dorp is dat je het binnenskamers

moet houden. Kijk, wat ik hier in mijn slaapkamer doe moet ik weten. Al

dans ik de hoelahoela met een veer in mijn reet. Het is mijn reet en waar-

schijnlijk ook mijn veer. Ik hoef een ander daar niet zo nodig mee te con-

fronteren.’

‘Na anderhalf jaar hebben we het café gesloten. Elk half jaar kwam er een

schoenenwinkel bij, wat moesten we nog met een café waar anderhalve

man en een paardenkop kwam? Tot ’s avonds laat zat je met een paar dron-

ken mensen aan je bar. Van de een op de andere dag ging het dicht. Het
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“We hebben dan geen kinderen,

maar twee hondjes. Als ik

de hondjes niet had, ging ik

dood.”



‘Of ik hier blijf wonen? Ik bedoel het niet decadent, maar we hebben ook

nog een vakantiebungalow in België. Met wat kippen en boerderijachtige

dingen. En een vijver en veel grond. Het vee is daar nu weg, hoor, ik kan

niet alles bijhouden. En ik kan geen kip slachten, dat kan ik niet. Het is

een beetje hypocriet, maar ik zou mijn eigen kip niet op kunnen eten. Nee,

dat doe je niet. Zou jij dat kunnen? Ik kan hem wel aan jou geven en ook

al weet ik dat jij hem oppeuzelt, dan zie ik het niet. Alhoewel?’

‘Gisteren werd ik vijftig. Voor mijn gevoel is dat zo. Maar het is al zeven-

tien jaar geleden dat ik vijftig werd. Zeventien! Als je vooruit kijkt, denk

je: een zee van tijd heb ik nog. Maar als je terugkijkt... Voor mijn gevoel

moet de zomer nog beginnen, maar die is voorbij, we zitten alweer in het

najaar.’

N E T E R S E L

gastvrouw opschreef: ‘Voorkeur voor algehele narcose.’ Ik zeg: Hij mag he-

lemaal niet onder narcose! Een co-assistent zei uiteindelijk: Nee, u kunt

beter plaatselijk verdoofd worden.

Ik ben naar huis gegaan en heb boodschapjes gedaan, want na de middag

zou ik Jac weer op kunnen halen. Om half vier ging de telefoon: Het was

toch een beetje gecompliceerd, uw partner ligt op de uitslaapkamer. Ik

zei: Op de uitslaapkamer? Hij zou toch niet onder narcose gaan? En vanaf

dat moment dacht ik: Oh, dat is mis. Ik ben erheen gegaan en hij was een

beetje suf, maar wel bij. Ik dacht dat het mee viel, totdat Jac zei dat hij nog

niet weg mocht, omdat ze een hartfilmpje hadden gemaakt.’

Eds stem wordt zachter: ‘Toen dacht ik, dat heeft met die narcose te ma-

ken. Ik ben alleen naar huis gegaan. ’s Nachts om half twee ging de tele-

foon: Spreek ik met mevrouw Beerens?’ Ed kan er om lachen en zegt ver-

goelijkend: ‘Daar kunnen ze niets aan doen, ze denken aan het normale

verhaal van huisje-boompje-beestje. Of ik zo snel mogelijk naar het zie-

kenhuis wilde komen, want er waren complicaties opgetreden. Ik kwam

binnen en Jac lag in coma. Hij kon niet meer zelf ademhalen. Toen zeiden

ze tegen me: Heeft u wel gesproken over reanimeren, moeten we dat doen?

Ik zei: Je bent zeker niet goed snik? Ik heb hem hier binnengebracht om

een shunt te laten zetten, natuurlijk hebben we niet gesproken over wél of

niet reanimeren.’

Ed blijft even voor zich uit kijken. Dan staat hij op en ijsbeert langs de

tafel. ‘Het is te zot voor woorden. Jac ligt daar en er komt een arts die zegt:

U moet er rekening mee houden dat hij nu wel aan de dialyse zal moeten.

Ik zeg: Dokter! Waarom denkt u dat hij hier ligt? Dan komt er een andere

arts kijken die zegt: Ja, de operatie is goed gelukt. Hij ligt daar dood te

gaan! De operatie is goed gelukt! Ze hebben hem in slaap gebracht en daar-

uit is Jac niet meer wakker geworden.

Naderhand heb ik wel een gesprek gehad, maar niet met de narcotiseur,

die liet zich niet zien. Nee, ik heb er geen werk van gemaakt. Wat wil ik er

mee winnen? Ik maak me alleen nog kwader en Jac krijg ik er niet mee

terug.’

Ed loopt met grote passen naar binnen en komt terug met een zwart-wit-

foto van Jac. ‘Mooie man, hè?’
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