
Zaterdag 9 februari en Zondag 17 februari 2019 in de 

Clarakapel – Den Bosch:  

                ‘Onder de groene draak door…’, 

 

                                    trouwfoto 14 februari 1919 

 

Op 9 februari en wegens overweldigende belangstelling ook op zondag 17 februari, 

vertel ik in de Clarakapel in Den Bosch het verhaal over mijn Opa en Oma die op 14 

februari 1919 trouwden.  Wonderlijk vind ik ‘t dat ik dit verhaal nu vertel - hun 

trouwdag  heeft op de komende Valentijnsdag 100 jaar geleden plaats gevonden. 

Ze waren 21 jaar, verliefd en vol verwachtingen over hun leven samen en  het geluk 

dat ze in Argentinië dachten te vinden.  

Hoe anders zou het  gaan… 

Met een kind in haar buik en een driejarige peuter aan de hand reisde mijn Oma in 

1923 terug naar Nederland.                                                                                                          

Na een jaar vertrok ook mijn Opa uit Argentinië en werd het gezin gelukkig verenigd.  

Helaas begonnen niet lang daarna de crisisjaren. 

Ruim zeven jaar na de geboorte van hun derde kind verdween mijn Opa op 1 

februari 1938 spoorloos. Zijn verdwijning, vlak voor de tweede wereldoorlog, had 

natuurlijk grote gevolgen voor zijn gezin. 



Vanaf het moment dat ik als jong meisje hoorde dat mijn Opa niet ‘zomaar’ gestorven 

was maar misschien nog wel leefde, ben ik ermee bezig geweest hoe ik mijn Opa 

terug zou kunnen vinden. . . 

De ontknoping van dit waargebeurde verhaal had niemand ooit kunnen bedenken… 

De voorstelling is mijn ode aan de levenskracht, de moed en de liefde van mijn Opa, 

Oma en vader. 

Het verhaal dat ik vóór de pauze vertel is t verhaal over ‘mijn Opa en Tao’, waarbij ik 

o.a. een verhaal uit de Tao traditie vertel. Een paar jaar geleden schreef ik dit 

verhaal, nadat ik de kaarten had gevonden waarop mijn opa in ‘t kleinst leesbare 

handschrift dat je je maar voor kunt stellen, over de Tao heeft geschreven.                                                                                                                         

Guido Swart omlijst de verhalen met muziek op saxofoon, gitaar en mondharmonica. 

Misschien tot ziens in de Clarakapel! 

Groeten van AnneMargriet. 

 

Praktische informatie: 

Tijd: zaterdag 9 februari en zondag 17 februari – Aanvang 15.00 uur.  Inloop vanaf 

14.45 uur. De voorstelling duurt tot ongeveer 17.00 uur.  

Plaats: Kapel in het Claraklooster – Clarastraat 162 - 5211 LB ’s-Hertogenbosch. 

Reserveren: info@annemargrietvertelt.nl (0643169337) of info@denisedecosta.nl 

(06-38565562) 

Entree: 12 euro. Dit is inclusief koffie, thee en iets lekkers in de pauze. 

 

AnneMargriet Veldhorst 

www.annemargrietvertelt.nl 
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