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7 maart 1957 Geboorte
augustus 1963 Eerste klas lagere school
juni 1969 Zesde klas lagere school, afscheid
augustus 1969 Eerste jaar van de MAVO
juli 1973 Mavo diploma behaald
augustus 1973 Eerste jaar op de ETS in Amsterdam, Ouderkerkerdijk 5
juni 1977 ETS diploma gehaald
juli 1977 Opkomst militaire dienst
31 augustus 1978 Afzwaaien militaire dienst
1 september 1978 Begin van eerste jaar aan de HTS
september 1981 Diploma HTS – E
oktober 1981 Intequip, werk op HTS
juli 1982 Slagen voor rijbewijs BE
september 1982 Begin eerst jaar van de universiteit
augustus 1986 Diploma universiteit Twente – Elektrotechniek
1 oktober 1986 Begin bij Philips Semiconductors
januari 1990 Moeder Annie overlijdt in Amsterdam
juli 1992 Aankoop eigen huis, een hoekhuis in Nijmegen Lindenholt
september 1992 Aankoop van mijn eerste auto, een Suzuki Samurai
15 juli 1999 Vader Kees overlijdt in Putten, of tref hem als zodanig aan.
10 september 2014 Kondig mijn voornemen om naar Suriname te gaan aan bij de HRM van NXP
25 september 2014 Kondig mijn voornemen aan bij mijn baas in een 1:1
29 oktober 2014 Bij Sky Radio & TV in Suriname ondertekent de

directeur een werkgeversverklaring
7 november 2014 Dien mijn ontslagbrief in bij NXP

Als je deze lijst zo bekijkt dan valt mij vooral op dat er in de periode tussen eind 1999 en half 2014 
geen enkele relevante gebeurtenis staat. Blijkbaar heeft mijn leven in die vijftien jaar stil gestaan. 
Terugkijkend ervaar ik die dat ook zo. Tijd dus voor wat vernieuwing zo aan het begin van 2015.

Dit verhaal is gedeeltelijk geschreven in Phytagorio, op het Griekse eiland Samos in juli 2013. Het is
ontstaan uit de aantekeningen en soms complete verhalen die ik noteerde op de servetten die ik 
vond op de tafels van de vele terrassen die ik in die periode bezocht heb. Tijdens het wachten op 
de bestelling en de nazit na het eten vond ik steeds voldoende inspiratie. Later werkte ik mijn 
aantekeningen uit op een kleine portable computer op het balkon van mijn hotelkamer. Precies 
een jaar later ben ik weer dat zelfde Griekse eiland Samos gegaan en ben verder gegaan met dit 
verhaal en heb het op vele punten uitgediept. Maar zoals ik al schreef aan het begin, het is nooit af
en zoals het naar uitziet komt er nog een hele boeiende periode aan.

Piet Buitendijk, aug 2013 t/m november 2014
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