
Verzamelen is een ziekte….of toch niet? 
 
“Hoe kom je toch aan al die spullen?” is mij heel vaak gevraagd.  

Het was in de jaren tachtig. Ik was toen nog apotheekhoudend huisarts in 
Bleiswijk. Een vriend vroeg mij of ik eens bij hem op zolder wilde kijken. Daar 
stond een aantal dozen onder het stof. Ze zaten vol boeken, tijdschriften en 

instrumenten. “Ouwe rommel van mijn vader, overgrootvader en 
betovergrootvader”, zei mijn vriend. “Ze zijn allemaal huisarts geweest.  Ze 

hebben steeds in hetzelfde huis praktijk gedaan en dit is wat ik destijds heb 
meegenomen. Je mag het hebben, maar je moet alles meenemen.”  
 

Het heeft me weken gekost om de inhoud te bekijken en te sorteren. Tussen al 
deze spullen trof ik ook bijzondere instrumenten en interessante boeken aan. En 

zo had ik opeens een verzameling voorwerpen die mij terugbracht naar de vorige 
eeuw. Aanvankelijk was mijn vrouw Marijke er niet blij mee, maar nadat we aan 
aantal afspraken gemaakt hadden begon ze zich er steeds meer voor te 

interesseren.  
In de loop der jaren heb ik veel rommelmarkten afgelopen en nog veel meer 

dingen gevonden, waarvan de verkopers soms niet wisten wat het was. Het werd 
bijna een sport om zo bijzondere voorwerpen en ook boeken uit lang vervlogen 
tijden in bezit te krijgen.  

Ook op antiekmarkten was het nodige te vinden, maar de laatste jaren lijkt het 
meeste verdwenen te zijn. Misschien weggegooid als zijnde oud en waardeloos of 

terechtgekomen bij verzamelaars.  
Deze verzameling heeft natuurlijk ook uitgenodigd tot studie; waar komt dit 
vandaan, wat deed men ermee en waarom? Kortom, het nodigt uit tot achterom 

kijken, verwonderen en bewonderen. Marijke en ik hebben daarom de 
verzameling  ‘De Retroscoop’ genoemd. ‘Retro’ betekent achterom/achteruit en 

‘scoop’ is een deftig woord voor kijker. De ‘Achteromkijker’ dus.  
 

 

 
Curriculum Vitae 
 
Wim van den Brink is geboren in 1939 in Laren (NH). Hij was 10 jaar apotheekhoudend huisarts in 
Bleiswijk  en specialiseerde zich daarna tot longarts. Vanaf 1982 was hij Hoofd Medische Dienst in 
het Nederlands Astmacentrum in het Zwitserse Davos . In 1991 keerde hij met zijn gezin terug 
naar Nederland, waar hij  tot 2004 werkzaam was bij GlaxoSmithKline in Zeist. Hij combineerde 
deze werkzaamheden  met een poliklinische deeltijdbaan in het Universitair Longcentrum in 
Dekkerswald (Groesbeek).  
Wim is gehuwd met Marijke van Hellemond. Ze hebben vier kinderen en acht kleinkinderen. Ze 
wonen sinds 2006 in Lith. Het toeval wil dat een van de voorvaderen van Wim in Lith heeft 
gewoond en gewerkt. Het was Wilhelmus Pompe, gedoopt op 15-1-1808 en overleden op 3-9-
1885. Hij was smid en zoon van Wilhelmus Pompe en Cornelia van Sonsbeek. Hij verhuisde naar 
IJsselstein, waar hij zijn vrouw Getrudis van Egmondt ten huwelijk vroeg.  

 


