Uitstapje naar DeWieger 2020
Op die zondag 16 februari trotseerden wij de storm Dennis om vanuit Ospel de
provinciegrenzen over te steken. Via een “toeristische route” waagden wij ons in de
Brabantse binnenlanden om uiteindelijk heelhuids op onze bestemming aan te komen: het
huis/museum van de beroemde arts Hendrik Wiegersma in Deurne.
https://www.dewieger.nl/

De meeste mensen kennen hem via het boek van Toon Kortooms “Help de dokter verzuipt”
en de gelijknamige film, waarin Jules Croiset en Martine Bijl de hoofdrol speelden. Hendrik
Wiegersma stond model voor dokter Angelino.
Hij was een sociaal bewogen arts die voorbij de landsgrenzen berucht en beroemd was
vanwege zijn diagnoses en onorthodoxe behandelingen. Ook was hij een enthousiast en niet
onverdienstelijk schilder.
De benedenverdieping van het huis DeWieger is geheel aan dokter Wiegersma gewijd. Er is
o.a. een film te zien met twee interviews uit de jaren 60 met hem. Dat maakt het beeld van
deze bijzondere arts compleet. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Wiegersma

En wie kent niet de liedtekst van Het Dorp, van Wim Zonneveld? Zonnevelds partner Friso
Wiegersma was de op een na jongste zoon van de dokter en liet zich voor deze tekst
inspireren door het Deurne van toen.

Glasinlood Vierluik van zoon Pieter Wiegersma over de Griekse mythologische figuur Asklepios.

Op de bovenverdieping was die zondag een prachtige tentoonstelling van plastieken en
schilderijen die allemaal personen verbeeldden uit de Griekse mythologie. De koppen waren
zeer krachtig en bijzonder. In een videofilm lichtte Jos Letschert zijn manier van werken toe.
https://www.dewieger.nl/tentoonstelling/griekse-mythologie-opnieuw-verbeeld/

“tableau vivant”

Na deze al geslaagde middag was het, weer eenmaal terug in Nederweert, tijd voor een
samenzijn bij Resi en John thuis. Zij hadden namelijk een royale en heerlijke maaltijd
voorbereid, om zo hun 50-jarig huwelijk met ons te vieren. Natuurlijk hadden wij aan een
kleine attentie voor hen gedacht. Die werd zeer gewaardeerd. Dankjewel Resi en John voor
deze nu al legendarische avond!
(foto’s: 4 en 5: José Bergh, overige: Wim Kessels)

