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Redactioneel
1 jaar verder

Vorig jaar om deze tijd verscheen ons eerste TIJDschrift. Er was
toen onduidelijkheid over alles en nu heeft het meeste zijn weg wel
gevonden. Vragen als: zijn er thema’s? wat is de bedoeling? voor wie
is het? zijn er niet meer. Het is duidelijk dat we met plezier ons blad
maken zonder veel regels.
In de loop van het jaar is het blad dikker geworden, er is dan
ook een aantal nieuwe vaste redacteuren bijgekomen. Lezers zijn
enthousiast en laten weten wel eens mee te willen doen, maar ook
al ligt de drempel laag, meestal komt het er niet van. Toch hebben
we al een aantal gastredacteuren voorbij zien komen. Ook dit keer:
Marcel Hulst, met een mooi verhaal over muziek. Een beetje een
ondergeschoven kindje in dit blad: de muziek. Dus dubbel leuk.
Er is ook elke maand een gedrukt exemplaar te verkrijgen. De eerste
oplage was 10, maar die is inmiddels 30 stuks.

Dorien

Naar aanleiding van ons eenjarig jubileum,
vroegen we de redacteuren naar hun
associatie met 1 jaar. Pandora, Dorien, Marian,
Martin en Sabine leverden een foto in van hun
eerste jaar. Andere associaties kwamen van Fetsje:
‘1 jaar geleden begon ik aan de bouw van mijn
bamboefluit: het is een alt. Nu speel ik er op’.
Mirjam stuurde een foto van haar zoon: ‘Koen in
Chora © Martijn Klooster. Mijn zoon is net terug uit
Mali. Hij is nu bij elkaar 1 jaar uitgezonden geweest.
Hier zijn eerste uitzending: Afghanistan 2007’.
En Frits: ‘De aanblik van verloren of verdwaalde
voorwerpen is heel vaak een
enorme troost.’
Fetsje

Verder is dit (jubileum)nummer zoals gebruikelijk weer een ratjetoe
van veel fraais, met culturele artikelen en een hoofdrol voor
Amsterdam die als een rode draad door het blad loopt. De lente komt
natuurlijk voorbij, maar ook de herfst en winterjassen. Kortom een
tijdloos blad.
Genieten.
Pandora

Martin

Frits

Mirjam

Marian Hanou

Marian

Sabine

In dit nummer
Een wereldberoemd
beeld aan de Amstel
door Jos Bohncke
Jos bezoekt dit keer
geen beeldentuin,
maar een museum.
De Hermitage in
Amsterdam. Hij
bestudeert daar de
klassieke beelden.
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Collage van krantenkoppen: Happy
door Dorien Boland
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De paal, de dans en het meisje
Beeldcolumn door Nike Rijsterborgh
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Waar zit jij graag?
door Mirjam Boelaars en Gijs Weehuizen
Gijs fotografeert Mirjam in Tuschinski, waar
zij graag is, zij vertelt waarom.
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OX
door Marcel Hulst
Marcel zit op de helft van zijn leven en
overpeinst de staat ervan. wanneer gaat
hij nu eens aan
de slag met al die
mooie nummers
die, bijna klaar, op
zijn computer staan
en tot een album
gemaakt moeten
worden?
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Boekvlog
door Fetsje Luimstra
over een nieuwe relatie met het landschap in
de boeken van Arita Baaijens.
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Martin moet sollliciteren
door Martin Groenewoud
Martin moet solliciteren en om zichzelf
niet helemaal gek te maken bedenkt hij
tegenwoordig droombanen.
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43 Ik kan niet zonder jou

Stickers
door Marian Hanou
Een kijk op het fenomeen stickers.

door Stephanie Blokzijl
Een ontroerend herfstig stripje.

22

44

De lente komt er weer aan
door Pandora Visser
Pandora interviewt een aantal
mensen over gebeurtenissen
waardoor zij veranderd zijn

28 Amsterdam geletterd

door Frits Jonker
Frits is naast veel andere dingen
vooral letteraar. Hij heeft een
fascinatie voor
oude typografie. In Amsterdam
ontdekte hij veel mooie letters op
straat en maakte daarvan meer
dan 150 complete alfabetten.

32

Lente in de bollenstreek
door Marian Hanou
Herinneringen aan de geur van bollen en
koeienstront

34

15 survivaltips voor kinderfeestjes
door Sanne Visser & Anne Schneider
Goede raad voor het overleven van een
kinderfeestje.
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Sleur
beeldcolumn door Nike Rijsterborgh
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Too much information & en een lus in
ruimte en tijd
door Roland Vonk
Gedachtenexperiment,
waarin het lichaam
als autobiografisch
landschap optreedt.

42

Voetbal is ...
door Marian Hanou
Een vrolijke tegenhanger van Voetbal is
oorlog, door Rinus Michels.

Theater Tuschinski
door Mirjam Boelaars
Over heden en verleden van dit prachtige
Amsterdamse theater.

56 Het Bierpanel op College Tour

door Martin Groenewoud
De heren verruimen hun
blik en gaan op zoek naar
het dieperliggende proces
van het bier brouwen.
Een must voor de echte
bierliefhebber.

46

Interview met Simten Goren
door Sabine Egberts
Een interview met de
Amsterdamse Simten,
over haar ervaringen en
levenslessen sinds haar
komst van Turkije naar
Amsterdam.
Cover door Frits Jonker
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54

Actiekwadraten
door Jos Bhoncke
Zomaar wat kleine dingetjes, die enorm uit
de hand kunnen lopen.

55

Lente is hier
foto van Dorien Boland

COLOFON

Fetsje Luimstra: BoekVlog
Gijs Weehuizen: fotografie
Nike Rijsterborgh: illustraties en tekst
Sabine Egberts: tekst
Mirjam Boelaars: opmaakinstructies,
fotografie, tekst en tekstredactie
Anne Schneider: tekst (Lion Illustrations)
Martin Groenewoud: tekst
Jos Bohncke: tekst
Sanne Visser: tekst en fotografie

Dorien Boland: beeld
Marian Hanou: opmaak, tekst en fotografie
Frits Jonker: tekst en illustratie
Pandora Visser: tekst
Stephanie Blokzijl: tekst
Roland Vonk: tekst en beeld
Marcel Hulst: gastredacteur, tekst
info@tijd-schrift.nl
facebookpagina: tijdschrift

TIJDschrift is een kwartaalblad dat eind 2017 is opgericht door een aantal vrienden. Het eerste
nummer kwam uit in maart 2018. De redacteuren kiezen zelf een onderwerrp voor hun verhaal
of illustratie, alles kan als het maar origineel is.
Wil je ook je verhaal kwijt of kun je mooi tekenen of fotograferen, neem dan contact op met
ons via info@tijd-schrift.nl.
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Een wereld-

Napoleon Bonaparte, wiens jongere broer
(Lodewijk) een paar jaar door hem op de
troon van het Koninkrijk Holland was gezet.
Nou mag het na de vorige TIJDschrift
afleveringen inmiddels duidelijk zijn,
dat ik een zekere voorliefde heb voor
beeldhouwkunst (sculpturen) en moderne
kunst en vooral de combinatie van beiden.
Dat is een kwestie van belangstelling vanuit
mijn middelbare schooltijd, maar ook doordat
ik zelf enige tijd beelden heb gehakt die géén
voorstelling weergaven maar een samenspel
van vormen zijn. Daarom maar even een
beeld van mijzelf meegenomen in dit artikel
ter illustratie. Het is dan ook niet vreemd
dat ik mij aangetrokken voel tot beelden en
verzamelingen van beelden uit de Moderne
Kunst.
Na mijn tour langs een aantal beeldentuinen
heb ik voor dit artikel een afslag genomen
die misschien meer door historische dan
door artistieke belangstelling was ingegeven:
Wat voor een kunst werd er gemaakt in de
roerige tijden vóór en ná 1800, die de wereld
zoveel nieuws hebben gebracht?
Ik ben voor deze keer ook binnen
gebleven, want de expositie was te zien in
de Hermitage. Het statige, grootse pand
aan de Amstel in Amsterdam. De ‘Classic

beroemd
beeld aan
de Amstel
Aangespoord door een
billboard is Jos dit keer dicht
bij huis gebleven. Hij is in de
Hermitage terecht gekomen
om er klassieke schoonheden
nader te beschouwen.
Kunstwerken van rond 1800.
Iedere tijd heeft zijn charme.
Altijd als ik mij door Amsterdam begeef, scan
ik vanuit mijn ooghoeken de reclamezuilen,
sandwichborden en abri’s op het culturele
aanbod. Zo heeft menig aankondiging mij al
naar een theater (liefst de kleintjes) of een
museum geleid. Even een fotootje maken en
thuis rustig opzoeken of het wat is. Dit heb ik
veel liever dan een massa aan nieuwsbrieven
krijgen van allerlei instellingen, waarbij je
vervolgens door de bomen het bos niet meer
ziet en thuis blijft zitten met een overdosis
info, keuzestress of een zwaar hoofd met
allerlei gelezen info die niet ter zake deed.
De enige uitzondering maak ik voor Griffioen,
mijn thuistheater met restaurant en bar
om de hoek van waar ik woon. Daar kom ik
regelmatig voor film of theater en daarvan
houd ik mij op de hoogte via de mailing.
Afgelopen winter reed ik door de stad
en al meermalen had ik de aankondiging
‘Classic Beauties’ gezien. Geen reclame

voor een expositie van Old Timers, geen
tentoonstelling van Pin-Ups of een top 100
van de mooiste hits uit vervlogen tijden.
Nee, het betrof een tentoonstelling van
neoclassicistische kunst, zowel schilderals beeldhouwkunst, uit een tijdperk van
meer dan 200 jaar geleden. Zeg maar
van halverwege de 18e tot begin 19e eeuw.
Een periode die mij wat kunst betreft
nou niet meteen boeit, maar waarvan de
geschiedkundige ontwikkelingen des te
interessanter zijn. (Het één, kunst, heeft
overigens onlosmakelijk te maken met het
ander, geschiedenis, maar dat terzijde).
Dat het verleden van eind 18e – begin 19e
eeuw mijn bijzondere belangstelling heeft,
komt omdat er in die tijd ontwikkelingen
plaatsvonden die nogal ingrijpend waren
voor de toekomst. Lees: de tijd waarin wij
nu leven. De Amerikaanse Revolutie (1776),
de Franse Revolutie (1789) en niet op de
laatste plaats de opkomst en ondergang van

Beeld Jos Bohncke

Beauties’ waren de aldaar te aanschouwen;
neoclassicistische beelden van vooral
vrouwelijk maar ook manlijk schoon tegen
een achtergrond van schilderijen die
een ‘arcadische’ sfeer ademen. Goden,
mythologische figuren, 18e eeuwse reizigers,
herders en boerinnetjes bevolken de groots
opgezette landschappen met indrukwekkende
Romeinse ruïnes en opgravingen. Geen
wonder dat dit gemaakt werd in een tijd dat
er opeens van alles aan klassiek schoon in
de grond werd aangetroffen en opgegraven
en er een soort nostalgie naar vervlogen
schoonheid ontstond, zowel naar de
bouwwerken als naar de lichaamsuitdrukking
in de beelden. Deze prachtige Griekse en
Romeinse klassiekers moesten op zijn minst
geëvenaard, maar liever nog overtroffen
worden in schoonheid. Opmerkelijk is dan
wel dat waar de Grieken (en Romeinen in
hun kopieën) de lichamelijkheid in volle
glorie uitbeelden, de scheppers uit de
neoclassicistische tijd nogal preuts omgaan
met naakt. Het moet allemaal bloot, lijkt het,
maar dan wel handje ervoor, een blaadje net
toevallig daar of een voorlangs wapperend

stuk textiel. Het ging om de pracht van
het lichaam en nadrukkelijk niet om het
sensuele. Daar ging het bij de Grieken
en Romeinen óók niet om, maar ja tijden
veranderen.
Ik ging niet alleen, maar samen met
Marieke, in de kerstvakantie, naar deze
tentoonstelling. We liepen door een aantal
zalen met het eerder beschreven werk
naar de grote zaal met de klapstukken. Het
hoogtepunt vormde een beeld van Antonio
Canova (1757-1822), de Drie Gratiën. ‘Het
wereldberoemde beeld is nu in Amsterdam’
prijkte er al op de affiches en nu stonden
wij daar voor de Rolls Royce van de
beeldhouwkunst uit zijn tijd. Canova had
de meeste van de hier uitgestalde werken
gemaakt, maar deze was inderdaad subliem.
Niets teveel gezegd, wel een kwestie van
smaak wat je ervan vind: kunst, ambacht of
misschien wel een beetje kitsch. Technisch
was het zondermeer een hoogstandje; de
lichamelijkheid van 3 vrouwen met de armen
ineen gestrengeld uit stralend wit marmer
gehakt en absoluut levensecht. Zó echt, dat
het marmer bíjna echte huid wordt. Je ziet
de vingertoppen zachtjes in het blote velletje
drukken.

Amor en Psyche

Omdat elke aan de weg timmerende
beeldhouwer wel een keer een beeld van
de Drie Gratiën gemaakt heeft, kende ik
er al heel wat. Zo zag ik kort daarvoor
in ‘Beelden aan Zee’ in Scheveningen
(museum voor Moderne Beeldhouwkunst)
een sterke uitvoering van de Drie Gratiën
door Osip Zadkine (1890-1967), bekend
van ‘de Verwoeste Stad’ in Rotterdam.
Een beeld van een heel andere orde met
abstracte kenmerken. Deze van Canova
was natuurgetrouw, levensecht. God kon de
dames zó een ziel inblazen.
Er stonden meer werken van Canova, maar
ook een paar van tijdgenoten. Stuk voor stuk
natuurgetrouwe fysieke gestalten in de vrije
ruimte en dat laatste maakt ze ook zo mooi.
Het zijn benaderbare beelden zonder van
die te grote sokkels. Benen, armen, vingers,
haar zelfs of kleding, veel is vrij gehakt,
gevijld, geschuurd en gepolijst, waardoor het
los in de ruimte is. Heel knap is dat bij ‘Amor

de Drie Gratiën

en Psyche’, waar de een de ander een vlinder
aanreikt, gehakt en gevijld uit marmer (!).
Wel lastig is het om zulke vrijstaande
beelden standvastig te maken. Daar heeft
de schepper een trucje voor nodig, waardoor
de vrije uitgehakte benen toch stevigheid
krijgen en daarmee het hele beeld stabiel
staat: het (stand)been krijgt hulp van een
zuil, een boomstronk of van een rots waar
het tegenaan staat, zoals bij de Gevleugelde
Amor.
Het kan ook heel subtiel opgelost worden
door een wapperend ragdun gewaad te
laten dansen achter een vrouwfiguur en de
grond te laten raken, zoals bij Hebe. Het
ogenschijnlijk frêle kledingstuk is uiteindelijk
wel van stevig marmer en het wapperende
gewaad is, waar het de grond raakt, tegelijk
de vastigheid die voor stabiliteit zorgt. Zo
staat de ‘uitstappende’ Hebe op natuurlijke
wijze in de ruimte.
Bij het zien van deze tentoonstelling heb ik
prachtig vakmanschap onder ogen gekregen.
Het is absoluut ook kunst en het geeft zeker
ook een tijdsbeeld van de periode rond
1800. Voor mij bewegen deze werken zich
ook heel erg op het grensvlak van artistiek
werk en ambachtelijke vakkundigheid.
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Hebe

Gevleugelde Amor

Misschien nog wel meer het laatste, omdat je
zonder het vakmanschap van het fijnzinnige
steenhouwen in marmer, het beheersen van
de techniek en het materiaal, niet tot deze
uitdrukkingskracht kunt komen. Het beeld op
zich (de vrouw- of manfiguur in zijn naakte
schoonheid) bestaat al, maar je moet het wel
kunnen maken uit zo’n witmarmer steenblok.
Bij het verlaten van de zaal wacht ons
nog een verrassing: een kleine Cupido
zit verscholen in een nis op een draaiend
plateautje en wentelt zich in het licht van
een spot. Een prachtig klein gevleugeld
mannetje met krullen en pijlenkoker zit daar
op een stuk natuur en maant ons tot zachtjes
doen. Onwillekeurig luisteren we naar het
mythologische ventje en verlaten stilletjes de
tentoonstelling.
Tekst: Jos Bohncke
Foto’s: Marieke Sanders

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.
Cupido
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WAAR BEN JIJ GRAAG?

TUSCHINSKI

Gijs fotografeert een van
de redactieleden op een
locatie waar hij of zij
graag is. Hiermee legt hij
mooie plekken vast met
een verhaal.
Altijd groot feest als ik het
Tuschinski theater betreed.
Allereerst ben ik dol op films,
maar dit theater maakt
er meteen een feestelijk
uitje van. Ik ben dol op de
romantiek van de vergane
glorie, maar hier is die glorie
allerminst vergaan. Ik kan
telkens weer genieten van alle
zorgvuldig uitgewerkte details
in koperwerk, lampen, muuren plafond beschilderingen

en niet te vergeten het
indrukwekkende tapijt in de
entreehal
Dat was ook de bedoeling van
de bioscoopmagnaat Abraham
Tuschinski (1886-1942) die hier
alle registers opentrok van de
zogenaamde Tuschinski-stijl,
die in alle door hem gestichte
bioscopen herkenbaar was. Ik
kan nog veel meer vertellen
over dit vermaarde theater
waarvan de rijke sfeer mij
steeds als een warme deken
omhult als ik binnen kom.
Meer dus op pagina 44

foto’s: Gijs Weehuizen
tekst: Mirjam Boelaars
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ox
door Marcel Hulst

Ik ben op de helft.
Dit bedacht ik me op kerstavond, toen ik
in de trein zat naar Duitsland. Ik las dat
mannen gemiddeld 87 jaar worden en ik
was op dat moment 43,5. Tegelijkertijd
ging ik denken: wat als ik er over drie
maanden niet meer zou zijn? Wat ga
ik dan nog doen? Het antwoord daarop
was heel simpel. Toch had ik daar de
afgelopen drie maanden geen seconde
tijd aan besteed. Waarom niet?

Te druk. Met wat weet ik
niet, behalve werken, films
kijken, talkshows volgen,
nieuwsartikelen opvreten en
me vervolgens druk maken
over datzelfde wereldnieuws.
Ik kan alle politieke situaties
op het wereldtoneel voorzien
van een mening (moeten
meningen op internet niet
verboden worden?), maar als
ik alle uren nieuws vergaren
had gestopt in liedjes maken,
was ik al twee platen verder.
Toch wil ik me niet schuldig
voelen over wat ik allemaal
niet doe. Daar heeft niemand
wat aan.
Steeds vaker geniet ik juist
van het verdoen van mijn
tijd. Omdat ik het als een
voorrecht zie dat ik mag doen
met mijn tijd wat ik wil. Maar
het voldane gevoel van iets
creëren is alleen dusdanig
groot en overweldigend dat ik
me automatisch ellendig voel
als ik weer een maand niks
gedaan heb aan OX. OX is
niks, het is os in het Engels
en ik geef voornamelijk
Engels op een VMBO in
Amsterdam. Het is de
school waar collega Jos
ook werkt, en hopelijk nog
jaren zal blijven werken.
Ik maak muziek en heb
afgelopen jaren een aantal
platen mogen opnemen
met mijn eigen liedjes. Als
er één reden is waarom ik
op deze aardkloot wat tijd
heb gekregen is het wel om
liedjes te maken en op te
nemen. Man man, wat een
geluk. Maar zoals zo vaak
in de kunst, het lukt ook
weleens niet. En in de kunst
heb je niks te willen. Sterker
nog, de kunst maakt zelf wel
uit wat er gebeurt en je staat

er bij en kijkt er naar. Als je
geluk hebt.
Ik ben dus 43,5 en voel aan
alles dat ik al over de helft
ben, maar muzikaal loop ik al
ruim twee jaar achter mezelf
aan. Normaliter als ik tien
twaalf liedjes af heb, wordt
er gezocht naar een studio en
brand ik van verlangen om
ze op te nemen. De werktitel
maakt langzaam plaats voor
een echte titel, de contouren
van mijn eigen meesterwerkje
worden langzaam zichtbaar
en ik voel tot in het diepst
van mijn wezen dat ik besta.

Toen ik in 2015 voor
het eerst een plaat
in mijn eentje had
gemaakt (1974) onder
de naam Mountaineer,
wilde ik maar één
ding: zo snel mogelijk
een tweede soloplaat
opnemen.
Leven voor iets dat nog niet
bestaat, en jezelf daarvoor
helemaal wegcijferen. Zoiets
als zwanger zijn, denk ik. Hoe
meer de liedjes vorm krijgen,
hoe gelukkiger je wordt.
Maar de laatste twee jaar
lukt het me niet. Ik weet wel
precies hoe laat Jinek begint
en dat Matthijs allang op z’n
retour is en dat Jeroen Pauw
winterstop heeft. Inmiddels
heb ik – als laatste der
Mohikanen – Netflix ontdekt
en val ik meermalen per week
in slaap bij een serie. Maar
OX is nog steeds niet meer
dan os in het Engels.

Toen ik in 2015 voor het
eerst een plaat in mijn
eentje had gemaakt (1974)
onder de naam Mountaineer,
wilde ik maar één ding: zo
snel mogelijk een tweede
soloplaat opnemen. De
liedjes waren er nog niet,
maar de opwinding om in
je eentje een plaat op te
nemen en als dictator zonder
vijanden alles zelf te mogen
beslissen, was overweldigend
bevrijdend. Alsof ik in mijn
eentje de soevereiniteit
over mijn eigen bestaan had
afgeroepen zonder dat er
überhaupt een oppositiepartij
was. Alsof ik een staatsgreep
had gepleegd, binnen een
paar maanden de macht had
gegrepen en geen enkele
burger er één negatief
woord over gerept had. Ik
weet nog dat ik dacht: dit
zouden politici misschien
eens moeten doen, een
plaat maken. Toch werd
het 2016 voor ik weer wat
materiaal verzameld had en
me stilletjes begon klaar te
maken voor Mountaineer #2.
Het doel: een betere plaat,
mooiere liedjes, mooier
opgenomen, met meer tijd
voor perfectie. Alhoewel,
perfectie is niet iets waar
ik blij van word. Inhoud
evenmin, ik wil gevoel en
melancholie. Niet weten
maar gissen, of zelfs dat
niet. Beelden. Geluiden.
Landschappen. Waar je een
paar minuten in kan wonen.
Maar de tweede Mountaineer
liet op zich wachten.
Inmiddels is het 2019,
ben ik weliswaar twee
bandplaten verder maar die
soevereine staat die ik in

2015 uitriep, staat op het
punt van imploderen. Ik ben
internetverslaafd en banger
een detail te missen van de
Brexit-perikelen, dan dat ik
begin een nieuwe volmaakte
wereld te scheppen met
mijn eigen handen en hoofd.
Waar ik bang voor ben? Ik
denk er soms over na, als de
aftiteling van DWDD voorbij
rolt of Jinek tegen me zegt:
Tot morgen! Ik zeg nooit wat
terug, overigens. Zo erg is
’t ook weer niet. Maar waar
ik bang voor ben, kan ik niet
zeggen. Ik weet het natuurlijk

Als ik die schetsen nu
beluister hoor ik – als
je ’t me eerlijk vraagt
– misschien wel de
mooiste liedjes die ik
tot dusver gemaakt
heb en stuk voor stuk
zo goed als af zijn
wel, maar ik hou ’t binnen.
Eind 2016 nam ik me voor
om in 2017 klaar te zijn, en
eind 2017 deed ik hetzelfde
voor 2018. En afgelopen
oudejaarsavond weer. Ik zei
het zachtjes. Gelukkig was er
vuurwerk. Inmiddels neem

ik mezelf niks meer voor
en ben ik soms bang dat ik
nooit die tweede soloplaat
zal opnemen. Ik heb ’t in
mijn hoofd zo groot gemaakt
ondertussen, dat het alleen
maar kan tegenvallen. Wat
misschien de reden is dat ik
er niet aan durf te beginnen.
Uitstelgedrag… het is een
duivels wezen.
Heel soms open ik het
document op mijn computer
genaamd: Mountaineer #2.
Dan zie ik 19 liedjes met
werktitels staan voor de
plaat waar ik nu al drie jaar
in mijn hoofd mee bezig
ben. Bovenaan die 19 titels
staat een twijfelachtige
werktitel:OX. De os staat
voor kracht, maar inmiddels
ook voor twijfel. Een prachtig
beest overigens, dat nooit de
aandacht opeist. Alle liedjes
voor OX heb ik weleens
ruw opgenomen met een
drummer, een akoestische
gitaar en een mobieltje.
Opdat ze al een beetje
bestaan en me niet meer
kunnen ontglippen. Als ik
die schetsen nu beluister
hoor ik – als je ’t me eerlijk

vraagt – misschien wel de
mooiste liedjes die ik tot
dusver gemaakt heb en stuk
voor stuk zo goed als af zijn.
Maar hoe langer ik ernaar
kijk, hoe mooier ik hoop dat
ze uit zichzelf zullen worden.
Maar zo werkt het natuurlijk
niet. Dus klik ik ze vaak snel
weer weg. Want als ’t straks
tegenvalt, ben ik écht failliet
en is er denk ik weinig van
me over. En heeft het beest
me verslagen.
Ik ben op de helft, dacht
ik op kerstavond. Toen de
trein stopte in Bad Bentheim
zag ik mezelf in het raam,
en zag ik mezelf in een
verzorgingshuis zitten. Ik
zie mezelf dan naar de wand
staren waar alle platen van
mezelf komen te hangen. Niet
uit trots, maar omdat het
dan is wie ik ben geweest.
Als een soort fotoboek, of
een stapel oude paspoorten.
Platen waar niemand op zat
te wachten, maar die er wel
gekomen zijn. Omdat ze
noodzakelijk waren. Voor mij
althans. Volgens mij stelt
een mens zichzelf tot doel
om in dit leven een aantal
paden te bewandelen die
niemand anders bewandelt.
En na hopelijk een flink aantal
jaren tekenen de contouren
van een reis zich af. Een
individuele reis waarin paden
zich kruisen met anderen,
en waar sommige lijnen al
dan niet tijdelijk gelijk op
gaan lopen. Mijn lijnen lopen
allemaal naar puntjes aan
een horizon waarvan de
markeringspunten een plaat
zijn. Wel zo overzichtelijk. In
2017 maakte ik met Maggie
Brown de plaat Another Place

en in 2018 maakte ik met een
andere band ook een
bandplaat. Zoethoudertjes.
Maar geen Mountaineer.
Geen #2.
Voelde ik me in 2015 een
bergbeklimmer na het
beklimmen van de berg Fuji,
in 2016 wilde ik op de top
staan van de Kilimanjaro.
Maar het is 2019 en de
bergschoenen zijn inmiddels
uitgetrokken en de Kilimanjaro
lijkt hoger dan ooit. Er zijn
dagen dat ik me failliet voel,
vanwege het gebrek aan
energie en levenslust om OX
leven in te blazen. Maar dat
beest blijft daar maar staan,
met die irritante vragende blik
in z’n kop.
Soms word ik wakker en zie
een weids en prachtig groen
weideveld, tussen twee

enorme bergtoppen, waarin
de os twijfelachtig in de
lens kijkt. Een melancholische vragende
blik die alleen
ik kan beantwoorden. Het
beest kijkt nooit
op of om, alleen
maar naar mij. Soms
zou ik wensen dat het
beest zich omdraaide en
wegliep, maar het gebeurt
niet. Wat wel soms
verandert is het landschap eromheen.
Maar het beest
nooit.
Mocht ik de 87 halen, dan hoop
ik dat één van de platen aan
de wand OX zal zijn. Dat ik ‘m
vol twijfel nog eens opzet, en
dat iemand dan vraagt: “Wat is
dat, OX?”. Dat ik dan zeg: dat
is os, in het Engels.
advertentie

www.detotem.nl

www.mountaineer-music.com
www.maggiebrown.nl
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BOEKVLOG

Martin moet solliciteren

Arita Baaijens
Zoektocht naar het paradijs en Paradijs in de polder
BoekVlog5 van Fetsje Luimstra gaat over een nieuwe relatie met het landschap
in de boeken van Arita Baaijens: Zoektocht naar het paradijs en Paradijs in de
polder. BoekVlog5 is te zien op YouTube in het kanaal van De Totem Video.

In De zoektocht naar het paradijs beschrijft
Arita Baaijens hoe ze de levensfilosofie van
de Altaj, een berggebied op de grens van
China, Mongolië, Kazachstan en Rusland,
onderzoekt. Wat is bezielde natuur, en: hoe
beïnvloeden landschap en geest elkaar?
Ik deel de liefde voor het onherbergzame
landschap, en geniet van haar poëtische
beschrijvingen van flora en fauna. Ook de
diepe indruk die het verblijf in het woeste
berglandschap op haar maakt ken ik uit eigen
ervaring in het noorden van Scandinavië.

Baaijens aan de orde stelt in Paradijs in de
polder. Met een heel aantal oefeningen zet
ze ons aan het werk om ons bewuster te zijn
van het landschap, om met al onze zintuigen
te ervaren wat er om ons heen is. Ik stel
me voor dat ik een Deep map maak van
mijn bos, mijn hardlooprondjes markeer, de
plek waar ik de uit het nest gevallen marter
aantrof, de reeën spotte, de wisselende
ruis van het verkeer. Paradijs in de polder
stimuleert om het landschap opnieuw en op
een speelse manier te ervaren.

Maar welke waarde heeft dit voor ons in de
Nederlandse omgeving? Dat is een vraag die

Fetsje Luimstra

en bedenkt droombanen

Omdat ik mijn werk niet meer aankon
(veranderingen/stress/tijdsdruk) moet ik
vanaf heden solliciteren; tenminste één keer
per week.
Ik heb echter, ook na vier maanden,
geen flauw idee waarop, én ook niet het
vertrouwen dat ik dit over een half jaar wél
zou weten. Om mezelf niet helemaal gek te
maken bedenk ik tegenwoordig droombanen.

onze niet afgesproken bedrijfscultuur, daar
zijn we ergens in de loop van een traject nog
niet uitgekomen. Maar JIJ gaat ons aanraden
wat de mogelijkheden zouden kunnen
worden. JIJ bent een echte JIJ waarvan je
kunt zeggen zo één is er maar één van die
dat kan zijn, en dat ben JIJ!
Brieven onder nummer 4711(kent u het nog?)
bij de redactie van TIJDschrift.

Een vacature voor zo'n baan zou dus kunnen
zijn bijvoorbeeld:
Anti-pedagogisch adviesbureau zoekt per
direct een enthousiaste uitzwaaimedewerker.
In verband met onze feestelijke reorganisatie
mogen tien van onze twintig medewerkers
ons pand voorgoed verlaten. Dat willen we
goed en outofthebox vormgeven. Jij bent
onze LHTBTO-er die alles haarfijn aanvoelt.
De ene vertrekkende medewerker verdient
een welgerichte trap tegen zijn achterste
terwijl jij de feestroltoeter laat schellen, de
ander krijgt een makeover-advies op maat,
de volgende geef je discreet een #metoovisitekaartje van ons bedrijf. Niets is te dol,
alles mag, maar jij zorgt dat iedereen het
persoonlijke vertrek krijgt dat bij iedere
vertrekkende medewerker past. Ervaring
is eerder een don't, en enige vorm van
opleiding zien we liever ook niet. Je hebt een
absolute no nonsense mentalteit, zelfkritiek
staat niet in jouw woordenboek en als
iedereen uitgewaaid is flikkeren we jou er
natuurlijk ook uit. Humor wordt binnen ons
bedrijf met een hoofdletter geschreven.
Ge-des-interesseerd, fuck your faceboekaccount naar ons as soon as we speak.

Misschien allemaal iets te vaag. Dus deze
moet het worden:
Droomarbeider gezocht! Wij zoeken
enthousiaste kandidaten voor het programma
bij RTL40/45 :Droomarbeider gezocht! Ben
jij die chocozwelger, karaokeknuffelaar of
Radetzkiemarsdanser, kun je dansen op
Pluto en is er een plek tussen de sterren
waar je heen zou willen gaan? Bel met
Henkwestbroekproductions!

Echter, social-media is niet echt mijn ding!
Maar misschien zou dit ‘iets’ kunnen zijn:
De Twijfelacademie zoekt per direct een
senior-JIJ.
Over wat JIJ gaat doen hadden we
oorspronkelijk wel een plan, maar hoe dit
vormgegeven zou moeten worden binnen

Als deze laatste het wordt moet ik nu wel
echt beginnen aan mijn motivatiebrief (zo'n
brief die vroeger sollicitatiebrief heette).
Gemotiveerd ben ik niet, maar een baan als
droomarbeider, ik zeg: die is voor mij!
Martin Groenwoud (wordt vervolgd)
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Op de lagere school, en ook deels
op de middelbare school spaarde
ik alles wat los en vast
zat: speldjes, sleutelhangers,
balletjes van inktpatronen,
gebroken punten van een
potlood, sigarenbandjes,
postzegels, munten en …
stickers. Je kreeg ze vaak bij
producten, het was extra reclame.
Ik
plakte ze met plaksel in een boek
zodat
ze ooit nog als sticker gebruikt konden
worden. Ik
plakte er soms een op een multomap of agenda en één mocht
op mijn vaders auto. Hij had een lelijke eend en de sticker was
het logo van het simplistisch verbond. Dat mocht omdat ik er
drie had, zodat er ook een in het boek kon. De derde ging op
mijn multomap.
Ik kan me niet meer herinneren of die stickers ook in de
openbare ruimte opgeplakt werden. Tegenwoordig is dat wel
het geval. Ik lees ze vaak als ik sta te wachten tot het stoplicht
op groen springt. Toen ik laatst bij een stoplicht stond viel
mijn oog op een sticker op het paaltje van de drukknop met de
tekst: Zeg eens gedag tegen de fietser naast je. Leuk, maar
naast me stond alleen een man zonder fiets. Zo’n sticker is dan
toch beperkt dacht ik. Ik bleef wat mijmeren over de sticker
en vervolgens viel het me op hoeveel stickers er in de stad
te zien zijn. Op kleine elektriciteitskastjes aan de muur, op
lantarenpalen, verkeersborden, stoplichten, diverse kasten van
het GEB of andere diensten. Het stikt ervan.
Ik voerde een zeer klein onderzoekje uit. Ik liep rond in
Amsterdam Oost, omgeving Wibautstraat, op de Overtoom
in West en ergens in (sjiek) Oud-Zuid. Waar ik liep in Zuid
waren beduidend minder stickers te zien. Het was echter wel
waar ik de sticker Bont is ziek, niet chic! zag hangen. Er wordt
duidelijk nagedacht over de locatie waar een sticker geplakt
wordt. Zo hangt er bij veel stoplichten een sticker van een
mindfulnesscursus met de tekst: Feeling overwhelmed by noise,
smells and people? Learn to enjoy your High Sensitivity.
Ik begon ze te fotograferen en maakte een overzicht in Excel.
Was een hele klus, maar ik was nieuwsgierig. Zocht dingen uit
op internet, maar soms werd het me totaal niet duidelijk wat
de afbeelding of tekst betekende, wie de afzender was, of wat
die met de sticker wilde bewerkstelligen. Duidelijk was wel dat
het veelal idealistische stickers zijn, of ze hebben betrekking
op muziek of andere cultuur. Streetart en de bekende I ♥
slogans zie je ook en slechts zelden reclame voor een groot
commercieel bedrijf.
Marian Hanou
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De lente
komt er
weer aan
De wereld komt weer tot
leven, blaadjes beginnen
te groeien aan de
bomen, bloemknoppen
barsten open, de natuur
wil niets liever dan
weer tot bloei komen.
De wereld ontluikt,
en ondergaat een
transformatie. Wat er
in de winter niet was,
ontkiemt en groeit in de
lente, om vervolgens
verder te groeien,
bloeien en rijpen in
de zomer en tenslotte
geoogst te worden in
de herfst. De lente is
als het ware een nieuw
begin… het begin van
een verandering.

In een mensenleven is dat vaak net zo. Door
een gebeurtenis of beslissing wordt er in je
leven als het ware een zaadje gepland, dat
zich vervolgens door de aarde naar boven
probeert te wringen en daar eenmaal in
het buitenlicht aangekomen verder gaat
groeien en bloeien, een transformatie die
je tot ontwikkeling brengt, waar je zelf van
gaat groeien, waardoor je nieuwe ervaringen
opdoet en nieuwe inzichten krijgt, en
uiteindelijk werpt dat zijn vruchten af, net als
in de natuur.
Ik maak in de lente, deze periode van
veranderingen in de natuur, ook altijd even
tijd en ruimte om te overdenken welke
transformaties ik zelf in mijn leven heb
beleefd. Welke gebeurtenissen hebben mij
veranderd? Wat heeft die verandering teweeg
gebracht? Welke beslissingen leidden tot een
wending? Wat stond er voor mij aan de start
van een nieuwe fase? Oftewel, wat bracht
vernieuwing in mijn leven?
Dit keer stelde ik die vraag echter
niet alleen aan mijzelf, maar ook aan
een aantal verschillende mensen, van
verschillende leeftijden, in mijn omgeving.
En daar kwamen soms herkenbare, soms
verrassende, maar allemaal bijzondere,
voorbeelden uit naar voren. En stuk
voor stuk waren deze voorbeelden van
verandering een soort rite de passage, het
begin van een belangrijke overgang in hun
leven. Voor sommigen was dit een overgang
die pas net in gang gezet is, die nog wat
onwennig voelt. Voor anderen een overgang
naar iets waar ze al een groot deel van hun
leven mee te maken hebben (en de vruchten
van plukken!).
Een van de dingen die me meteen al opvalt na
het interviewen van een aantal mensen, is dat
een transformatie, een vernieuwing, regelmatig
begint bij een (onverwachte) gebeurtenis.
De belangrijkste, en meest voor de
hand liggende gebeurtenissen die tot
verandering leiden, zijn natuurlijk grote
levensgebeurtenis, zoals de geboorte van
een kind, of het overlijden van een naaste.

Een van de dingen die
me meteen al opvalt
na het interviewen van
een aantal mensen, is
dat een transformatie,
een vernieuwing,
regelmatig begint bij een
(onverwachte) gebeurtenis.
De een vrolijk, de ander verdrietig, maar
beiden met een levenslange invloed op jou
als persoon. Veel mensen uit mijn omgeving
noemden deze gebeurtenissen als het begin
van een nieuwe levensfase.
De geboorte van je eerste kind
Als je een kind krijgt, blijf je vanaf dat
moment de rest van je leven vader of
moeder. Uit de verhalen van de ouders
om mij heen komt naar voren dat dit een
leven is dat vanaf de geboorte van je eerste
kind, voor altijd, in het teken staat van
zorgen, verantwoordelijkheid, maar ook van
onvoorwaardelijke liefde. Onmiskenbaar een
nieuwe levensfase!
Het overlijden van een naaste
Als een belangrijk persoon in jouw
omgeving overlijdt, brengt dit een heel
andere grote verandering met zich mee. Er
ontstaat een leegte, een groot gemis. En
pijn, verdriet en verlatenheid zijn gevoelens
die naar voren komen. Een rouwproces
is ontzettend zwaar en iets waar je nooit
klaar mee bent. Toch hoor ik ook mensen
vertellen over hoe het doorleven van
verdriet, van verlies, uiteindelijk ook tot
nieuwe innerlijke kracht heeft geleid en
een overlijden ook op die manier een
transformatie in gang gezet kan hebben.
De gebeurtenissen die aan het begin kunnen
staan van een verandering of vernieuwing
hoeven echter lang niet altijd groots of voor
de hand liggend te zijn. Soms ontstaat een
verandering zelfs uit iets heel kleins, iets
waar je helemaal geen levensverandering
door verwachtte. Zoals blijkt uit de volgende
verhalen:

Als het zaadje een bloem
of een boom zou willen
worden, dan moet het z’n
beschermende schil eerst
afwerpen. Hierdoor wordt
het zaadje eerst heel
kwetsbaar. Het begint heel
voorzichtig te groeien. Het
wordt een heel klein plantje,
maar is nog steeds erg
kwetsbaar, iedereen kan er
zo op trappen. Toch is het
noodzakelijk om die schil af
te werpen, om die bloeiende
bloem of stevige boom te
kunnen worden.

Hoe de aanschaf van een iMac totaal
onverwacht het begin bleek te zijn van het
leren omarmen van mijn vrouw-zijn
“Lange tijd heb ik mij niet goed gevoeld in
mijn lichaam. Ik had goede vriendschappen,
een fijne familie, kon zakelijk goed presteren,
maar ik had een negatief vrouwelijk
zelfbeeld, te weinig seksuele ervaring, voelde
mij niet in contact met mijn lijf en kon geen
balans vinden tussen lichaam en geest en
tussen mannelijke en vrouwelijke energie.
De aanschaf van mijn eerste iMac bleek het
begin van een verandering hier in. Het was
een felgroene, zo één waarmee je nog moest
inbellen om online te komen. Ik had gehoord
van chatboxen en ging op onderzoek uit. Niet
gestoord door het visuele contact en daarbij
horende onzekerheid kon ik daar op die chats
veel meer mijzelf zijn. Ik kon ontdekken,
leuk en grappig zijn, mooie dingen schrijven
en vrij het contact aangaan. Ik voelde mij
gezien, hoe onmogelijk dat ook klinkt, zonder
webcam, die er toen nog niet was. En wat
een geluk: naast de vele ranzigheid en nare
overspelige mannen klikte ik een man aan, of
hij mij, waardoor ik kon ontluiken. Prachtige
nachtelijke chat-gesprekken over leven en
ontluiken, over angsten, moed en durf, over
vrij worden en schoonheid. Ontmoetingen
van aanraking, voelen, ontluiken en wowvrouw zijn. Het was geen duurzame relatie,
maar wel een man die mij hielp mijzelf te
ontdekken en mij aanmoedigde in mijn rite
de passage. En daar heb ik nog elke dag
profijt van. Bedankt daarvoor!”
Hoe een toevallige ontmoeting met een groep
uithuisgeplaatste jongeren tot een carrière
switch geleid heeft
“Wat voor mij een grote verandering teweeg
gebracht heeft, was een ontmoeting met een
groep uithuisgeplaatste jongeren. Ik had
een grote passie voor filmkunst en begon
mijn carrière dan ook als filmmaker, maar
met films maken verdiende ik helemaal
niks. Dit was in eerste instantie niet zo’n
groot probleem, maar toen we ons eerste
kind verwachtte, was het toch wel handig
om iets beter in ons levensonderhoud te
kunnen voorzien en ik ging op zoek naar (bij)
baantjes. Ik had per toeval een bijbaantje

gevonden als kok op een leefgroep met
uithuisgeplaatste jongeren. Al heel snel
merkte ik dat ik het werk dat daar gedaan
werd interessant en waardevol vond en ik
ben me daar toen verder in gaan verdiepen
en ontwikkelen. Al snel maakte ik de
overstap naar de rol van begeleider van
deze groep. Van daar uit ben ik vervolgens
gaan werken als casemanager, en daarna als
manager, bij de jeugdbescherming. Dit werk
in de jeugdhulpverlening was voor mij veel
meer betekenisvol dan het werken in de film.
Ik ben dan ook nooit meer weggegaan uit dit
werkveld.”
Wat me na het horen van enkele verhalen
verder duidelijk wordt, is dat een verandering
vaak ook samengaat met ‘out of your comfort
zone’ treden. Met je kwetsbaarheden inzien
en laten zien, of met het afwerpen van je
veilige schild en iets nieuws tegemoet treden,
zonder te weten waar je zal eindigen. Zoals
in het verhaal over de iMac, waarbij eerste
voorzichtige stapjes werden gezet in een
wereld die onbekend was, maar uiteindelijk
leidde dit tot een bijzondere overgang naar
een ander leven, met meer (zelf)vertrouwen.
En hetzelfde geldt voor een carrière-switch:
je springt in het diepe, dat is even eng
en onzeker, maar kan leiden tot een veel
betekenisvoller(e) baan en leven.
Ook hierin is een parallel te zien met de
natuur, en met het zaadje in de grond, dat
in de lente tot bloei wil komen. Een zaadje
kan namelijk lange tijd comfortabel overleven
onder de grond. Het heeft een beschermende
schil. Maar als het zaadje een bloem of een
boom zou willen worden, dan moet het z’n
beschermende schil eerst afwerpen. Hierdoor
wordt het zaadje eerst heel kwetsbaar. Het
begint heel voorzichtig te groeien. Het wordt
een heel klein plantje, maar is nog steeds erg
kwetsbaar, iedereen kan er zo op trappen.
Toch is het noodzakelijk om die schil af te
werpen, om die bloeiende bloem of stevige
boom te kunnen worden. Ook bij ons is dat
zo, een nieuwe situatie, of het doorbreken
van je spreekwoordelijke schild of muur is
hartstikke eng. Je voelt je kwetsbaar. Maar

die kwetsbaarheid
heb je
uiteindelijk nodig om
te kunnen groeien.
Dit komt
heel duidelijk
terug in
het verhaal
van deze
vrouw, die in het
diepe sprong,
en daardoor
iets heel moois
kon laten
ontluiken. Iets
wat daarnaast
ook nog
een positieve
weerslag had
op haar manier van omgaan met emoties in
het algemeen: “Een belangrijke verandering
in mijn leven, een vernieuwing, of zelfs
transformatie was voor mij de ontdekking
dat ik gevoelens kreeg voor een vrouwelijke
collega. Ik vroeg me af wat ik hier mee
wilde gaan doen. Ik vond het eerst lastig
om mijn gevoel toe laten. Het was de eerste
keer dat ik verliefd aan het worden was
op een vrouw, en daarnaast was het ook
nog een collega, en had zij een dochter,
terwijl ik zelf geen kinderen heb. Toch heb
ik er voor gekozen om mijn gevoel te gaan
volgen en ben het verliefde gevoel gaan
onderzoeken en toelaten. Wat er uiteindelijk
toe geleid heeft dat ik een relatie met deze
vrouw ben aangegaan. Een heleboel grote
veranderingen in één, maar toch voelt het
zeer comfortabel en vertrouwd.
Daarnaast heeft het proces van
veranderingen waar ik in terecht gekomen
ben er ook voor gezorgd dat ik probeer
meer naar mijzelf te luisteren en meer
open te staan richting anderen. De ‘muur’
die ik vroeger had, is behoorlijk aan het
afbrokkelen. Ik merk dat het nog steeds
een zoektocht is naar hoe ik mijn emoties
het beste kan toelaten, maar weet ook dat
ik mijn emoties nu beter kan uiten. Het is
lastig en ik zit daarin nog in een onzekere

Tenslotte merkte ik dat niet alleen gebeurtenissen, maar
soms juist het tegenovergestelde, tot verandering in je
leven kan leiden: stilstaan. Na periodes van drukte, van
hard werken, van maar doorgaan, van dat doen waarvan
je denkt dat het zou moeten, naar even stilstaan. Om van
daar uit een verandering in te zetten of een ander pad te
kunnen inslaan.
fase, zeker omdat mijn familie het moeilijk
vindt om te gaan met deze veranderingen bij
mij, wat leidt tot een tweestrijd. Toch merk
ik dat ik al toegankelijker ben dan voorheen
en dat ik nu beter contact kan maken met
de gevoelens van anderen. Ik merk ook dat
ik daar geraakt door kan worden. Iets wat
ik als heel fijn ervaar. Ik heb ingezien dat ik
altijd bezig was met zorgen voor anderen en
mezelf daarbij uit het oog verloor. Ik probeer
nu steeds meer te luisteren naar mijn gevoel,
naar wat ik zelf wil, omdat ik trouw aan
mijzelf wil blijven.”
Ook in het verhaal van deze vriendin, die het
avontuur aan wilde gaan, zie ik het stuk van
het afwerpen van je schil en de onbekende
toekomst tegemoet treden, sterk terug
komen:
“Ik had een goede fulltime baan in een
sector die ik leuk vond, ik had het naar
mijn zin, maar toch merkte ik dat ik méér
wilde. Ik wilde op avontuur! Het was altijd
al een droom van mij om vrij te zijn en
de wijde wereld in te trekken. Ik had veel
gespaard en dus besloot ik om mijn droom
werkelijkheid te laten worden. Ik zei mijn
baan op en kocht een busje. Vervolgens
ben ik maanden bezig geweest met het
verbouwen van dit busje tot een camper,
tot een mini-huisje op wielen. Ik had geen
enkele ervaring op dit gebied, dus het was
ontzettend spannend en ik ben ook tegen
behoorlijk wat dingen aangelopen tijdens de
bouw. Maar met veel doorzettingsvermogen
is het me gelukt. De bouw van mijn camper
was al een avontuur op zich, en een grote
sprong in het diepe, maar nu kon ik écht de
vrijheid tegemoet treden. Ik ging op weg
en reisde een aantal maanden lang door
Europa met een gevoel van ultieme vrijheid.

En wat een onbeschrijflijk gevoel is dat,
rijdend in je busje met daar in alles wat je
nodig hebt. Mijn reis en de ervaringen die
daarbij hoorden hebben mij gevoed, en ik
ben er door gegroeid. Ik heb veel geleerd
over mezelf. En dankzij mijn reis weet ik nu
beter welke kant ik verder op wil groeien.
En... het belangrijkste: ik bepaal mijn eigen
richting! En dat gevoel, die kracht, die wens
ik iedereen toe.”
Tenslotte merkte ik dat niet alleen
gebeurtenissen, maar soms juist het
tegenovergestelde, tot verandering in je
leven kan leiden: stilstaan. Na periodes
van drukte, van hard werken, van maar
doorgaan, van dat doen waarvan je denkt
dat het zou moeten, naar even stilstaan. Om
van daar uit een verandering in te zetten
of een ander pad te kunnen inslaan. Al is
ook dit natuurlijk vergelijkbaar met het
afwerpen van je schil, je vaste patronen,
om door te kunnen groeien. Aangezien het
moment van stilstaan ervoor kan zorgen
dat je tot die stap, tot dat afwerpen van je
beschermingslaag kunt komen.
Dit stilstaan kan op verschillende manieren
geïnterpreteerd worden. Zo kan het letterlijk
minder druk hebben tot verandering of een
nieuwe fase leiden, zoals in dit verhaal:
“Ik ben muzikant en al jaren verbonden
aan een kwartet. Ik had het altijd erg druk,
eerst met studeren aan het conservatorium,
daarna met het kwartet dat erg goed
liep. Afgelopen jaar zijn er behoorlijke
verschuivingen geweest in dit kwartet en zijn
er een aantal leden weggegaan. En nu heb ik
voor het eerst in mijn leven een periode van
veel vrijheid en vrije tijd. Na een heel drukke
periode was er ineens vrij weinig werk en

dat is nu nog steeds zo. Ik ben bovendien
nergens meer aan gebonden, geen studie,
geen relatie. Ik heb er voor gekozen het gat
dat ontstaan is niet gelijk op te vullen met
iets anders, maar heb besloten om af te
wachten wat er gebeuren gaat en hoe het
nu verder gaat. Het voelt als een heel nieuw
begin!”
Stilstaan kan echter ook in de vorm van
een moment nemen om stil te staan bij je
leven tot dusver en wat je daar van vindt,
waardoor je inzichten krijgt en richting
vernieuwing en (hopelijk) verbetering kan
toewerken. Dat zag ik in het verhaal van
deze collega:
“Toen ik de welgevreesde dertig bereikte,
besefte ik me dat ik nu toch écht volwassen
was. Het voelde als een soort scheidingslijn
tussen het meisje-zijn en vrouw-zijn voor
mij. En voor mijn gevoel sloot mijn leven op
dat moment nog niet aan bij die volwassen
rol. Daarom vond ik het nodig om een
moment te nemen om stil te staan bij mijn
leven, bij wie ik was, en wie ik wilde zijn.
Ik keek terug naar het leven wat ik tot dan
toe gehad had, en ineens besefte ik me: dit
is het niet! Ik merkte dat ik vooral geleefd
werd, deed wat ik dacht te moeten doen.
Dus besloot ik: ik wil het anders, en ik ga
het anders doen. Vanaf dat moment heb
ik van alles overhoop gegooid. Ik verbrak
mijn relatie, raakte daardoor zelfs een tijdje
dakloos, veranderde van baan. Kortom, mijn
leven lag op z’n kop. Toch is dit het begin
geweest van persoonlijke groei en kwam alles
op z’n pootjes terecht. Onder andere door
mij meer te gaan richten op zelfontwikkeling,
maar ook te gaan verdiepen in spiritualiteit.
Dit was een weg van vallen en opstaan, maar
het heeft me heel veel meer inzicht in mijzelf
gegeven en in wat belangrijk is voor mij en
waar ik gelukkig van word. En bovenal heeft
deze zoektocht uiteindelijk tot een enorme
boost in mijn zelfvertrouwen geleid.”
Zoals ook uit dit laatste verhaal blijkt, kan
een moment van bezinning, van terugkijken,
je heel wat opleveren. Een reden te meer
om, behalve mijn eigen vrienden en familie,
ook jullie allen uit te nodigen om zelf ook

zo’n momentje in te lassen, om ook even
stil te staan bij jouw eigen belangrijkste
levensveranderingen. Wat bracht vernieuwing
in joúw leven?
Ik ben benieuwd naar jullie verhalen! En
daag jullie ook uit om deze verhalen met
belangrijke mensen uit jouw eigen omgeving
te delen. Ik heb tijdens al deze interviews
met de mensen om mij heen namelijk vele
interessante verhalen gehoord, die ik nog
niet allemaal kende. Daarnaast heb ik ook
de mensen om mij heen beter leren kennen
hierdoor. Want, zo blijkt, dat wat mensen als
de belangrijkste ommekeer in hun leven zien,
zegt veel over hen als persoon!
Kortom: het was een interessant experiment,
en zeker voor herhaling vatbaar, volgend
jaar.
En nu ga ik genieten van al die bolletjes die
gaan
groeien, de stengels
die boven
de grond
uit
komen
steken
straks, de
knopjes
die ontstaan
en die
uiteindelijk
ontluiken
tot prachtige bloemen!

Pandora Visser
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GELETTERD
AMSTERDAM
Een paar jaar geleden stond ik bij de ingang
van het Vondelpark en keek naar de gouden
letters op het hek, waar ‘Vondelpark’ op
staat geschreven. Die letters zijn speciaal
voor dit hek gemaakt. De andere 16 letters
van het alfabet bestaan dus niet in dit
lettertype. En de cijfers en leestekens ook
niet. Wonderlijk, dacht ik. Ik maakte een
foto en heb het alfabet zo goed als ik kon
compleet gemaakt. Dat was leuk werk en ik
nam me voor om van nog een paar van de
meest in het oog springende Amsterdamse
letters complete alfabetten te maken.
Tot mijn verbazing was dat nog nooit
gedaan. Alleen van de letters, die Anton
Kurver ooit voor de naamgeving op de
bruggen maakte, is door Ramiro Espinoza
een font gemaakt. Een font is een alfabet
dat je op een computer kunt gebruiken. De
alfabetten die ik teken zijn gewoon letters
op papier; om daar een bruikbaar font van
te maken moet er nog heel wat gebeuren.
Ik heb dat wel geprobeerd, maar het is
geen werk waar ik gelukkig van word en
daarom ben ik er mee opgehouden. Ik had
veel meer zin om alfabetten te tekenen.
Maandenlang ben ik door de stad gefietst
om foto’s te maken van letters op gevels
en ruiten. Er zijn een handvol boeken
gepubliceerd met foto’s van deze letters, die
heb ik ook allemaal gebruikt. Na een jaar

of twee had ik zo’n honderd Amsterdamse
alfebetten bij elkaar getekend. Maar ik had
geen idee wat ik er mee zou moeten doen.
Of, nee, ik had heel veel ideeën maar geen
zin om er moeite voor te doen om ze te
realiseren. Ik had veel meer zin om in oude
fotoboeken over Amsterdam naar letters te
zoeken die allang uit het straatbeeld zijn
verdwenen. Dat leverde nog eens vijftig
alfabetten op.
Ik publiceerde af en toe wat van deze
alfabetten op mijn blog en op Pinterest.
Dat leverde niet veel reacties op, behalve
de vraag waar het font te koop is. Ik
beantwoord die mails niet eens meer. Er
bestaan geen fonts van de letters die ik
heb getekend en tenzij er een wonder
gebeurt gaan die er ook niet komen. Een
paar jaar nadat ik dit project had gedaan
heeft ontwerpbureau Vette Letters een
font van de Vondelpark-letter gemaakt. Bij
mijn weten is dat tot nu toe het enige font,
naast dat van de Kurverbrugletters, dat er
van Amsterdamse letters te koop is. Ik heb
daar niks mee te maken. Vette Letters heeft
gedaan wat ik heb nagelaten.
Ik schat dat er tussen de 150 alfabetten die
ik heb gemaakt zeker vijfentwinig zitten
die beslist de moeite waard zijn om tot een
font te maken. De letters van Tuschinski,
het Sportfondsenbad, begraafplaats
Zorgvlied, het Scheepvaarthuis, er zijn
zoveel unieke en prachtige letters in
Amsterdam! Helaas worden het er steeds
minder. In de jaren dat dit project bij mij
in de la ligt zijn er al weer een handvol
namen van gevels verdwenen. Daar staat
tegenover dat er een heleboel mooie letters
zijn bijgekomen. Maar ik heb een fascinatie
voor oude typografie, ik laat alles wat na
de jaren zeventig is gemaakt graag aan
anderen over. Ik ben nu bezig met het in
kaart brengen van de oude neon-letters
in Amsterdam. Die verdwijnen in snel
tempo uit het straatbeeld. Bij een volgende
gelegenheid wil ik u daar graag wat van
laten zien.
Frits Jonker
links: Achillis

V.l.n.r.
Revu
Zorgvlied
Vondelpark
Eerste levensverzekeringsbank

Centrum
Fietsenstalling
Algemeen Dagblad
Vondelpark
Bungehuis
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Lente in de bollenstreek
Mijn tante Hennie woonde in de bollenstreek. Ze had altijd stroopwafels in huis en
in de lente bloeiden er narcissen, hyacinten en tulpen. Oom Jan was bollenboer.
We brachten ze in het voorjaar dan ook vaak een bezoek. Ze hadden een
groot huis met een immense keuken en prachtige bronzen beelden en grote
schilderijen. Ik vond het reuze interessant.
De geur bij mijn tante op het erf was zalig. Nog steeds als ik die geur weer ruik,
denk ik aan mijn tante Hennie en die prachtige bollenvelden.
Op een van die bezoekjes was mijn nichtje mee. Ik had een mooi rood pak aan,
net nieuw. Mijn nichtje en ik liepen over het erf en daar stond een aanhangwagen.
Normaal gesproken was ik erover heen gerend, maar nu dacht ik: niet doen,
misschien kantelt hij wel als ik er op ga staan. Mijn nichtje ging er wel overheen
en er gebeurde niets. Ik rende langs de kar en bij elke stap zakte ik verder de
grond in. Tot ik niet meer vooruit kwam, nog dieper wegzakte en er zich een
enorme stank verspreidde. Ik was in de mestkuil van mijn oom gezakt. Het
rode pak werd viezer en viezer en de stank was niet te harden. Ik werd eruit
getrokken, mijn schoen bleef achter. Even later stond ik onder de douche bij mijn
tante en de rest van de dag liep ik in een broek en overhemd van mijn oom. Het
rode pak ging in de wasmachine. Ik geloof dat ik het nooit meer gedragen heb.
Gelukkig associeer ik de stank van mest niet met mijn tante Hennie, dat is altijd
de geur van bollen gebleven.
Marian Hanou
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Vijftien Survivaltips voor
kinderfeestjes
Kinderen zijn heel leuk,
maar zelfs voor de grootste
kindervriend kan een
kinderfeestje een beproeving
zijn. Hier wat tips uit de
praktijk om het er heelhuids
vanaf te brengen.
Tip 1: Bepaal je ‘gameplan’
Voor je het weet zit je
middenin het feestje. Bepaal
daarom welk typetje je neer
gaat zetten. Speelmaatje of
‘volwassene’? Speelmaatje:
credits, maar kost energie.
Volwassene: saai, maar
je houd je energie. Van
speelmaatje naar volwassene
wisselen halverwege het
feestje kan lastig zijn. Onze
tip is daarom om rustig te
beginnen, want upgraden kan
altijd nog.
Tip 2: Laat het kind in je
los!
Doen waar je zin in hebt en
het breken van regels geldt
vandaag ook voor jou.
Tip 3: Vermijd spitsuur
Kom op tijd zodat je op tijd
weg kunt. Voor je het weet
staan er 10 vriendjes op de
stoep.
Tip 4: Wees fit
Idealiter slaap je de avond

ervoor een uurtje extra. Wat
je ook doet, zorg in ieder
geval dat je geen kater hebt.
Tip 5: Voorkom tranen
Speciale tip voor een
dubbele verjaardag, omdat
ouders graag verjaardagen
combineren. Als je twee
cadeaus moet kopen, koop
dan hetzelfde. De meeste
mensen hebben de neiging
origineel te willen doen of iets
persoonlijks te kopen, maar
bij kinderen geldt dat ze altijd
het cadeau van de ander
willen.
Tip 6: Verplaats het
speelveld
Geef een cadeau waarmee ze
naar buiten kunnen.
Tip 7: Creëer een win-win
Geef een cadeau wat voor
jezelf ook leuk is om mee te
spelen.
Tip 8: Rek wat tijd
Kwantiteit is belangrijk.
Zorg voor vele
kleine cadeaus en veel
inpakpapier, want
het uitpakken
is het leukste
(tot ongeveer
vijf jaar). Het
duurt langer
en ze zijn er

gek op = tijd voor jezelf.
Tip 9: Voorkom jaloers
gezeik (‘maar ik wil ooook
een cadeauuuuu’ huil huil
jank schop). Als er een
broertje of zusje is, die niet
jarig is, neem daar dan ook
een kleinigheidje voor mee.
Zo houd je het gezellig en je
krijgt extra credits.
Tip 10: Gebruik de
Schuilplek
Bijkomen kan op de wc.
Neem uitgebreid de tijd om
op adem te komen. Doe wel
de deur op slot, anders kan er
zomaar een kind voor je neus
staan.
Tip 11: Gebruik de MoNomodus

Kinderen zijn fan van
mobieltjes! Dus voorkom
dat je de aandacht trekt en
ze allemaal op je mobiel
willen. Of dat de boefjes op
een onbewaakt ogenblik je
mobiel pakken en vervolgens
te pletter gooien. Laat staan
dat ze allemaal ongewenste
berichten naar je scharrel
sturen of hardop voorlezen.
Onze tip: gebruik je mobiel
alleen op de wc. Goed te
combineren met tip 10.
Tip 12: Beter horen
Doe onzichtbare oordoppen
in, je partyplugs zijn ook
hier een fijn hulpmiddel

om je trommelvliezen te
beschermen.
Tip 13: Dress not to
impress
Doe niet je mooiste kleding
aan. Kots, snot, taartvingers
en kinderen die aan je
kleding trekken is vrijwel
gegarandeerd. Loopt het uit
de hand? Fluister dan in hun
oren dat papa vroeger een
boom was en dat ze er in
mogen klimmen.
Tip 14: Wordt niet hieper,
eet een pieper
Kinderfeestjes staan gelijk
aan een suikerbom qua eten.
Neem zelf gezonde snacks

mee als je geen suiker wilt.
Tip 15: Schenk alcohol
Bij verjaardagen tot de
leeftijd van 2 jaar kun je het
beste de ouders een cadeau
geven, het is een wonder dat
ze überhaupt in staat zijn
een feestje te geven in deze
tropenjaren.
Deze tips kun je
bewaren als bijlage bij je
verjaardagskalender.

Sanne Visser en
Anne Schneider
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Too much information

&
een lus in ruimte
en tijd

Zie het als een
gedachtenexperiment.
Een gedachtenexperiment,
ingegeven door de aanblik van
onze hond. Door de hond met
wie mijn vrouw en ik ons leven
nu zo’n acht jaar delen.

Het zal niet verbazen als ik zeg dat onze hond
niet kan praten. Als dat beest iets mankeert
gaat het niet zeggen: ‘Ik heb de laatste tijd
steeds pijn in mijn rechterachterpoot, precies
onder het voorste kussentje.’ Nee, wij zien de
hond dan trekkenpoten, en daaruit leiden af
dat er iets aan de hand is.
Stel je voor – daar komt het
gedachtenexperiment – dat ík ook niet kon
praten, of schrijven, of me in gebaren kon
uitdrukken. Hoe zou je dan kunnen merken of
er iets met mij aan de hand is op lichamelijk
vlak? Of wat er met mij aan de hand is
gewéést op lichamelijk vlak? Kun je iets aan
mij zien? In hoeverre is mijn lijf een soort
autobiografisch landschap?
In vorige bijdragen aan dit tijdschrift heb ik
het gehad over de stad als autobiografisch
landschap, en over een huis als biografisch
landschap, nu over het lichaam, mijn lichaam.
Wat onvermijdelijk leidt tot beschrijvingen
waar niet iedereen op zit te wachten.
Beschrijvingen die vallen in de categorie ‘too
much information’. Vandaar een deel van de
titel hierboven.
Wie er geen zin in heeft, die hake nu af. Tegen
de rest zou ik willen zeggen: gaat u mee?
Mijn rechtervoet ziet er niet uitzonderlijk uit
voor iemand met schoenmaat 46/47 maar
als je inzoomt, zie je een paar opmerkelijke
littekens. Ik ben twee keer als jongetje op
vakantie in glas getrapt. Op campings, als
ik me goed herinner. Een keer leverde dat
een snee op dwars over mijn voetzool, de
andere keer lag mijn grote teen zo ongeveer
doormidden, in de lengte.
Mijn ouders zullen daar niet bovenmatig
van zijn geschrokken, denk ik. Moeder
verpleegster, vader chirurg. Maar toch.
Zeker die grote teen herinner ik me als
een klein bloedbad. En uiteindelijk als een
weeïg meurend zootje. Want ja, die teen
ging natuurlijk in het verband, en met dat
verband mocht ik voorlopig niet in het water
in, wassen was er niet bij, dus dat begint dan
na verloop van tijd een eigen biotoop daar
beneden.
Aan de binnenkant van die rechtervoet zit een
kleiner litteken. Maar met een oorzaak die
heftiger klinkt. Ik heb daar ooit – per ongeluk,

Wat onvermijdelijk leidt tot
beschrijvingen waar niet
iedereen op zit te wachten.
Beschrijvingen die vallen in de
categorie ‘too much information’
dat wel – een bijl in gezet. Ik was in de schuur
van het ouderlijk huis houtjes aan het hakken, ik
neem aan voor de open haard, toen het metalen
deel van de bijl losschoot van de steel. Zo met
een punt mijn voet in. Van veel consternatie kan
ik me ook hierbij niks herinneren. Ik denk dat
het voor de rest van het gezin paste in het beeld
dat ze al van me hadden. Het beeld van een wat
onbesuisd jochie.
In later jaren hebben mijn beide voeten het
nog een keer flink te verduren gehad, wat
heeft geresulteerd in twee bobbels.
Eerst de rechtervoet. Die dacht ik ooit op
de eerste trede te zetten van een granieten
keldertrap. Een trap waarover ik voor mijn
vriendin een kastje naar de berging van
haar flat zou brengen. Het kastje was nogal
hoog, ik kon niet goed voor me kijken, maar
ik voelde met mijn rechtervoet waar de
eerste tree naar beneden zat. Alleen, een
kleine misrekening: wat ik voelde was geen
traptrede maar het begin van de speciale
fietsengleuf óp de granieten keldertrap. Ik
zette mijn gewicht op die rechtervoet en
stuiterde zo met kast en al de acht treden van
de trap naar beneden, op een betonnen vloer.
Daarop ben ik een tijdje op mijn rug blijven
liggen, de pijn verbijtend.
Opstaan ging na een tijdje, min of meer. Ik
had niet het gevoel iets te hebben gebroken.
Wel bleef mijn linkerbeen nog weken en
weken een soort pijnlijke toverbal met naar
mijn enkel zakkende, veranderende kleuren.
En mijn rechtervoet zeurde maar door. Ik kon
hooguit strompelen. Wat ik heb gedaan. Zelfs
een week lang door Londen
Een half jaar na de val was de pijn in die
rechtervoet nog steeds niet helemaal over.
Het was ook net of er aan de buitenkant iets
uitstak. Toch maar even een fotootje laten

maken in het ziekenhuis. Er bleek een botje
gebroken te zijn geweest. Het was inmiddels
in een beetje een knik aan elkaar gegroeid.
Vandaar die punt aan de zijkant. Devies:
maar zo laten.
En dan was er die knal die ik mezelf heb
toegediend in een hotelkamer in Vietnam. Ik
droomde dat cabaretier Richard Groenendijk
door mensen werd belaagd. Ik moest hem
te hulp schieten. Terwijl ik zijn belagers
bezighield, kon Richard vluchten. Maar een
van die ellendelingen bleef zo vervelend doen
dat ik het helemaal zat werd en uithaalde om
hem een rotschop te verkopen.
Die schop brak door mijn droom heen, en ik
knalde mijn linkervoet keihard tegen de muur
van de hotelkamer naast het bed. De kracht

Nu nog voel ik soms hoe die
man zich met zijn hechtnaald
een weg wrikt door mijn vlees
was werkelijk verwoestend. Zo’n beetje alsof
je een goed aangespeelde voetbal vol op de
wreef neemt.
Ik was meteen wakker en stierf zo ongeveer
van de pijn. Dit keer dacht ik wel meteen:
daar kon wel eens iets zijn gebroken.
Pas na de vakantie heb ik een fotootje
laten maken, en inderdaad waren van een
van de botjes in een teen wat splinters
afgesprongen. Vlak bij een gewricht. Devies
wederom: zo laten. Maar dat gewrichtje is
nog altijd een beetje dik.

In de kuit van mijn linkeronderbeen zit een
wat lelijk litteken waarin vaag de sporen
zichtbaar zijn van slordig hechtwerk. Dat
litteken heb ik overgehouden aan een
logeerpartij in Spanje. Als tiener bivakkeerde
ik een zomer in de villa van een welgestelde
Spaanse familie die als bewaking een
herdershond had. Rocco. ’s Nachts liep dat
beest los in de omhekte tuin van de villa om
indringers op afstand te houden, overdag lag
ie aan de ketting langs de oprit van het huis.
Waar ie bij het minste of geringste losbarstte
in een serieus klinkend gegrom en geblaf.
Rocco was niet te vertrouwen.
Op een dag tijdens mijn verblijf liep ik met
een van mijn Spaanse vrienden over de oprit.
We zouden naar de tennisbaan gaan van
andere rijkelui ietsje verderop. Rocco blafte,
zoals steeds. Rukte aan zijn ketting. En toen
bleek de ketting zo sterk als de zwakste
schakel. Een schakel die brak. In geen tijd
hing Rocco met al zijn kiezen aan een been
van mij, en loslaten ho maar. Met man en
macht hebben ze de bek van dat beest
moeten opensperren om mij te bevrijden.
De aanblik daarna was niet fraai. Ik zag
putten en een soort scheur in mijn kuit, en
het bloed stond in mijn schoenen.
Op naar de huisarts in het dorp beneden. Die
mij op zijn behandeltafel legde, de situatie
overzag en de boel zonder verdoving met
iets van vijf hechtingen aan elkaar sjorde. Nu
nog voel ik soms hoe die man zich met zijn

hechtnaald een weg wrikt door mijn vlees. Er
zijn betere vakantieherinneringen denkbaar.
Het resultaat oogt ook niet als positief
voorbeeld voor chirurgische leerboeken.
Ietsje hoger op datzelfde linkeronderbeen
van mij zit een klein littekentje van een
schaar. Ik zie mezelf nog aan de ouderlijke
keukentafel zitten met links naast mij
mijn moeder. Ik zit met in elk geval een
opgetrokken linkerbeen. Mijn moeder heeft
een soort duster aan, met zakken, en uit de
zak direct naast mij steekt een schaar, met
de punt naar boven, zo zal blijken.
Ik ga verzitten, doe mijn linkerbeen omlaag
en jaag die zo over de schaar in mijn
moeders zak heen. Dat ding schuift naar
binnen als het spreekwoordelijk mes door de
boter.
Het was weer eens raak.
En daarna komen we – via twee
lichtversleten knieën - bij twee voorvallen
die de lezer beter kan overslaan. Wegens de
aangekondigde ‘too much information’.
Voorval één: ik heb eens onder een
zonnebank mijn eikel een beetje
verbrand. Jawel. Ik weet wel: je moet je
natuurlijk helemaal niet bezondigen aan
zoiets als hoogtezon of zonnebank. Die
dingen verhogen alleen maar de kans op
huidkanker. Maar goed, ik heb een tijdje
een zonnebank bezocht, in de sauna, en
het voelde wel lekker. Alleen ging het dus
één keer niet helemaal lekker. Mijn eikel
had een beetje bloot gelegen, wat kan
gebeuren, dat lichaamsdeel had ook een
zonnebad gekregen en was – hoe zal ik het
zeggen? – aan het puntje een beetje gaan
verschrompelen. Blijkbaar is dat velletje heel
gevoelig. Ik denk nu ook: als ik moslim was,
en besneden, zou ik het naaktstrand mijden.
Die lichte ‘schrompeling’ bij mij is redelijk
weggetrokken met de tijd, maar wie weet
dat het oog van een patholoog-anatoom er
bij het onderzoeken van mijn lijk toch ooit
op valt. Je weet niet waar die lui allemaal op
letten.
Gaan wij door naar voorval twéé waar
u liever niets over leest. Een voorval
betreffende de zak. Mijn zak.

Jaren geleden heb ik me laten steriliseren.
Dat leek toen handig. En het is een ingreep
van niks. Lokale verdoving, sneetje maken,
zaadleiders doorknippen en afbinden, boel
dichtnaaien, klaar.
Alleen: dat dichtnaaien was wel heel slordig
gebeurd. Ik zat met een soort frommelhoekje
aan mijn zak. Het was een klein beetje een
puntzak geworden. Niet glad in elk geval. Als

onder mijn borstelige
wenkbrauwen ogen die voor
veraf een bril nodig hebben
ik eerlijk ben: ik was er een beetje ontdaan
over. Ik bedoel: zo’n zak zit in het algemeen
niet heel erg in het zicht, maar als chirurg wil
je toch eer hebben van je werk? Je wilt toch
mooi werk afleveren? Ik snapte er niks van.
De tijd evenwel gaf het antwoord op mijn niet

hardop gestelde vragen. De hoekige rimpels
verdwenen. Ik voel er niks meer van. Of er
nog iets van is te zien, weet ik niet zo goed.
Er zijn grenzen aan mijn lenigheid.

Die bobbel op mijn achterhoofd kon wel eens
komen van een ongelukje in het zwembad
toen ik een jaar of zes was. Na afloop van de
zwemles mochten we allemaal ‘van de hoge’.
Op de trap naar de hoge was het dringen
geblazen en ik lazerde naar beneden, met
mijn kop op de stenen.
De stifttand is het gevolg van een iets te
enthousiaste poging van mij om bij de
padvinderij klei plat te staan met behulp van
een krukje. Ik haalde iets te ver uit, en een
van de poten van het krukje bleek taaier dan
die voortand van mij.

1968, bij de padvinderij
Maar misschien is ook dit nog voer voor de
patholoog-anatoom, ooit.
Ik kan het reisverslag langs mijn lichaam
minutieus omhoog vervolgen, maar er is
daar veel dat niet of nauwelijks zichtbaar
is. RSI in beide duimen, hartkloppingen zo
nu en dan, tussen meerdere rugwervels
‘intradiscaire herniaties’ (zoek maar op),
hooikoorts, heesheid, oprukkende doofheid,
onder mijn borstelige wenkbrauwen ogen die
voor veraf een bril nodig hebben, verminderd
reukvermogen, depressiviteit: het toont
zich allemaal zo goed als alleen aan mij.
Wel zicht- of voelbaar zijn een wijkende
haargrens, de bobbel op mijn achterhoofd en
de stifttand die doorgaat voor een van mijn
voortanden.

Dit alles bij elkaar maakt mijn
lijf een landschap van littekens,
bobbels en een kleine prothese
waar een halve autobiografie
aan hangt.

Dit alles bij elkaar maakt mijn lijf een
landschap van littekens, bobbels en een
kleine prothese waar een halve autobiografie
aan hangt. Net zoals de stad waarin ik woon,
Rotterdam, voor mij een autobiografisch
landschap vormt, en ik in gedachten door
mijn ouderlijk huis in Schiedam kan dwalen
waar ik de herinneringen zo voor het oprapen
heb. Ja, en mijn lijf is niet alleen voor míj
zo’n landschap, voor een ander met een zeer
geoefend oog is het dat ook een beetje. Die
ziet – net als bij een hond - hoe oud bepaalde
littekens zijn, waarvan die vermoedelijk het
gevolg zijn, wat voor medische behandeling
erop is losgelaten, en misschien zelfs wel
wélke chirurg zijn handtekening heeft
achtergelaten op voorheen mijn puntzak.
En het gaat nog verder, zo leerde ik een paar
jaar geleden tot mijn niet geringe verbazing.
Een nichtje van mij van in de twintig
kreeg op zeker moment rare plekjes op
haar huid. Huidkanker. Opmerkelijk voor
zo’n jong meisje. Het was aanleiding voor
genetisch onderzoek. En daaruit kwam dat zij
draagster is van een vervelend gen dat een
verhoogde kans geeft op huidkanker, en op
alvleesklierkanker.
Nader onderzoek leerde dat ze dat gen heeft
gekregen van haar moeder, mijn zus. En
die wetenschap was natuurlijk aanleiding
om ook mij eens aan een onderzoekje te
onderwerpen. Had ik dat gen ook?
Ik heb zo’n onderzoekje laten doen. Er is mij
wat bloed afgenomen. Later zou blijken dat
ik het gen niet draag. Wat ik al had verwacht,
want buiten al die littekens heb ik nooit

vreemde plekken op mijn huid bemerkt. Maar
wat mij zeker zo sterk trof was het onderhoud
met de arts die het onderzoekje deed.
Die arts vertelde me dat die gen-mutatie die
dus is aangetroffen bij een van mijn zussen,
en bij de dochter van die zus, een typisch
Nederlandse mutatie is, een mutatie uit de
omgeving van Leiden. Uit Leiden en Katwijk,
die contreien. Daar komt ie voor.
Zo dan. Dus diep in je genen, in je dna,
zijn eigenschappen aan te wijzen waaruit
je kunt afleiden uit welke streek of stad je
voorvaderen komen. Zo verstrengeld zijn die
autobiografische landschappen. Het gaat van
een stad, naar een huis, naar een lijf, naar
genen, steeds kleiner, je zoomt steeds meer
in, en dan beland je via het kleinste puntje
van de kleinste puntzak ... weer in een stad.
Alsof alles weer van voren af aan begint.
Toen ik me daarvan bewust werd, bekroop
me het gevoel dat ik gevangen zit in een
soort lus van ruimte en tijd.

Roland Vonk

advertentie
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VOETBAL IS ...
het fijnst op echt gras.
advertentie

Stephanie Blokzijl
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Abraham Tuschinski was een joodse vestenmaker. Hij kwam in 1904
uit Polen naar Rotterdam met de bedoeling om naar Amerika over te
steken. Hij bleef echter in Rotterdam, waar hij een eenvoudig logement
voor Poolse emigranten begon en vervolgens in 1911 een bioscooptheater.
Tussen de beide wereldoorlogen was hij de beroemdste bioscoopmagnaat van
Nederland.
Hij bouwde 8 theaters in Rotterdam, het Amsterdamse theater werd in 1921 geopend.
Tuschinski zag de film als een volwaardige amusementsvorm, net zo respectabel als de
traditionele kunstvormen als muziek en toneel. Het Tuschinski
theater dat hij liet maken in Amsterdam moest kunnen
concurreren met andere theaters in de stad, dus alle registers
werden open getrokken. Op de eerste verdieping boven de
ontvangsthal bevond zich een dancing annex variété- en
cabaretzaal, La Gaîté (nu filmzaal 2), er was een Japanse zaal
een Moorse zaal en ook een kinderopvang. Lambriseringen
van marmer en tropische houtsoorten, veel koperornamenten,
prachtige armaturen en muurschilderingen. Zowel van binnen
als van buiten is elk onderdeel speciaal vormgegeven en
prachtig uitgevoerd. In de hal wordt de opgang bij de trappen
versierd met prachtige metalen pinakels. Het ontroert me dan
om een klein plaatje te vinden van de makers: P.G. Duchateau
& Zonen, metaalornamentwerken, Rotterdam. Hoeveel mensen
zouden deze signatuur van de maker zien?
Het hele theater staat bol van het vakmanschap: De
spectaculaire hangconstructie van de balkons in de grote zaal
zijn een staaltje van technisch kunnen. Hoewel de balkons
zeven meter de zaal insteken zijn gezichtsbelemmerende
zuilen en pijlers achterwege gebleven. De onderdelen die de
meesten van ons niet van dichtbij kunnen bekijken zijn
weer beschreven door de restaurateurs van de firma Kouwenhoven ‘Een fraai staaltje van
vakmanschap vormen de beide met koper bedekte koepels waarop lantaarns staan. (Ook
gemaakt door Duchateau en zijn zonen -MB), het koper werd niet zomaar op het beschot

van de houten koepel getimmerd, maar de platen haken in elkaar,
wat mogelijk werd door de randen geheel om te zetten. Er kwam
geen spijker aan te pas.’
Tweede Wereldoorlog
De naam Tuschinski werd op 1 november 1940 van de gevel gehaald en
vervangen door ‘Tivoli’ en er werden alleen nog Duitse producties getoond.
Na de bevrijding werd op 29 juli 1945 de naam Tuschinski Theater weer op de gevel
gezet. Directeur Abraham Tuschinski kwam in 1942 in Auschwitz aan zijn einde.
Muziek in de zaal
In de begintijd begeleidde het Tuschinski-orkest de stomme films of er werd begeleid
op het Würlitzer-orgel in de pauze en voor de aanvang van de film. Tuschinski had dit
orgel destijds in Brussel voor 50.000 gulden op de kop kunnen tikken. In mijn fantasie
kwam het orgel uit de vloer omhoog, met spelende organist en al. Dus even geGoogled
en ja het klopt: in een bericht van het Nederlands dagblad (‘Vind je christelijk betrokken
journalistiek ook belangrijk? Sluit je nu aan vanaf € 3,25 per week’) uit 2011 over de
restauratie van het theaterorgel lees ik dat de speeltafel inderdaad omhoog komt als
erop gespeeld wswordt. De orgelpijpen zitten onder de vloer. Zie en hoor het orgel na de
restauratie op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dvYolIfRkqc
Nu
In 2000-2002 werd Tuschinski theater van binnen en van buiten gerestaureerd met als
leidraad de situatie in 1936, het moment dat Tuschinski de zeggenschap uit handen werd
genomen. Hij was namelijk na de opening in 1921 doorgegaan met verfraaien van het
gebouw en het interieur.
Het huidige van muur tot muur lopende handgeknoopte veelkleurige tapijt is het vierde
exemplaar op rij en werd in 1984 vervaardigd door tapijtweefsters in Marrakesh.
Dankzij de doorlopende restauraties kunnen we steeds genieten van het vakmanschap en
de fantasie van de ontwerpers en uitvoerders uit de beginjaren van de vorige eeuw. Maar in
eerste instantie door de eigenwijze Abraham Tuschinski die dit bijzondere theater destijds
mogelijk maakte.
tekst en foto’s: Mirjam Boelaars / illustratie en titel: Frits Jonker
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Simten Goren
interview:Sabine Egberts
foto’s: Gijs Weehuizen

Simten Goren bracht haar jeugd door in een stad in het oosten van Turkije. Op haar 12e
maakten haar ouders een nieuw begin, zij verhuisden van Erzurum naar Istanbul. Simten was
toen een puber en de verandering was groot voor haar.
Toen zij 27 jaar was leerde zij op haar werk een Israëlische man kennen, hij woonde in
Amsterdam. Zij werden verliefd en nu koos Simten zelf voor een nieuw begin in haar leven
door naar Nederland te emigreren en bij hem in te trekken.
In het Vondelpark interviewde ik haar over haar nieuwe leven in Nederland.

Waarom kozen jullie ervoor
dat jij naar Nederland kwam,
en niet hij naar Turkije?
We kozen voor Amsterdam
omdat hij in die tijd al een
hele goede baan had als
onderzoeker. Hij is ouder
dan ik en was al min of meer
gesetteld. We hadden er
goed over nagedacht en het
leek ons het beste als ik de
stap nam, ik stond nog aan
de start van mijn loopbaan
en had nog alle kansen, zo
dachten wij. Ik zou eerst een
jaar de Nederlandse taal leren
en daarna gewoon doorgaan
met mijn werk als dierenarts,
dat ik in Turkije al deed.
Maar het liep anders?
Ja, ik begrijp achteraf gezien
niet waarom ik dat dacht,
maar mijn verwachting was
dat ik binnen een jaar de
taal zou leren. Zoals ik nu
weet bleek dit totaal niet
realistisch. Toen ik 2 weken
in Nederland was startte
ik direct met de cursus
‘Nederlands als tweede
taal’ aan de Universiteit

van Amsterdam. De cursus
zou anderhalf jaar duren.
Na verloop van tijd kon ik
alles lezen maar ik durfde
nog niet te praten. Ik wilde
pas Nederlands praten als
ik de taal helemaal goed
zou beheersen. Na drie jaar
kwam het moment waarop ik
dacht dat dit nooit het geval
zou worden, waardoor ik
besloot dat als een handicap
te accepteren. Toen begon ik
Nederlands te praten, met al
mijn fouten, en de taal beter
te leren.
In de tussentijd had ik ook
mijn diploma’s die ik in
Turkije had behaald om te
mogen en kunnen werken
als dierenarts naar het Nuffic
gestuurd, dat is het instituut
dat buitenlandse diploma’s
omzet naar een Nederlandse
waardering. Volgens het
Nuffic moest ik nog vier jaar
in Nederland studeren om
mijn diploma’s in Nederland
geldig te maken, en dat wilde
ik niet. Ik was inmiddels al
30 jaar, en om als dierenarts
aan de slag te kunnen

moest ik dus nog een keer
de studie die ik al afgerond
had overdoen. Het was een
enorme tegenvaller, ik had al
bijna alles achter gelaten in
Istanbul: mijn familie, mijn
vrienden en mijn sociale
status. Nu kwam daar ook
nog een keer mijn beroep bij.
Wat heb je toen gedaan?
Ik besloot: Als ik ga studeren,
dan ga ik iets anders doen
dat ik ook heel leuk vind. Dat
werd Pedagogiek. Zo had ik
een tweede land, een tweede
taal en een tweede beroep.
Zo is het gegaan.
Het eerste jaar volgde ik de
studie deels in het Engels
aan de universiteit. Ik zat in

Ik besloot: Als ik ga
studeren, dan ga ik
iets anders doen dat
ik ook heel leuk vind.
Dat werd Pedagogiek.
Zo had ik een tweede
land, een tweede taal
en een tweede beroep.
Zo is het gegaan.

Hoe is het mogelijk dat het binnen ons onderwijs
niet is gelukt om deze kinderen hun meervoudige
identiteit te laten ontwikkelen? Ik reageerde
verbaasd en zei hen: ‘Jongens, jullie zijn de
toekomst van de stad! Jullie zijn Amsterdammer’.
een heel andere levensfase
dan mijn medestudenten die
zo’n 10 jaar jonger waren
dan ik en had daardoor
weinig aansluiting. Daarom
ben ik na het behalen van
mijn propedeuse verder
gegaan met de hbo-opleiding
Pedagogiek. Tijdens deze
studie was het voor mij
ook mogelijk om ernaast te
werken en mijn Nederlands
verder te ontwikkelen.
Voor jouw man was
jouw komst ook een hele
verandering.
Ja, voor mijn man is
Nederlands ook zijn tweede
taal. Hij woonde echter al 25
jaar in Amsterdam toen ik
bij hem kwam wonen, dus
hij was al helemaal gewend
in Nederland. Toen ik bij
hem introk was er opeens
iemand die afhankelijk was
van hem. Ook al wilde ik
niet afhankelijk zijn, ik sprak
de taal niet en kende de
gebruiken niet. Het was voor
ons allebei behoorlijk wennen,
veel meer nog dan we van
tevoren hadden bedacht.
Wat zou je achteraf gezien
hebben gedaan om jezelf
beter voor te bereiden op wat
je te wachten stond?
Ik heb niet de beslissing

genomen: Ik emigreer en
word een migrant. Zo was
het absoluut niet. Ik wilde
een jaar blijven om te kijken
of ik het leuk zou vinden in
Nederland. Ik had dus een
ander tijdsbesef voor mezelf
gecreëerd. Hierdoor was
de verandering voor mij te
behappen.
Als ik van tevoren had
bedacht dat ik na 30 jaar
nog steeds in Nederland zou
zijn, dan had ik het misschien
niet eens gedaan. Dan was
de verandering te groots
geweest.
Hoe kijk je nu terug op je
beslissing destijds?
Meestal denk ik: Het was
een geweldige beslissing,
dan ben ik er trots op dat ik
destijds de stap heb gezet.
Maar er zijn ook momenten of
gevolgen die ik destijds niet
kon overzien.
Bijvoorbeeld het feit dat mijn
ouders oud werden. Mijn
vader is inmiddels overleden
en mijn moeder woont nog
in Istanbul, net als mijn
broer en zus. Er zijn periodes
geweest dat ze me nodig
hadden en ik er niet voor ze
kon zijn. De emigratie heeft
dus gevolgen gehad voor
mijn verdere leven waar
ik gelukkig als jong mens

niet bij stil heb gestaan. De
confrontatie met je keuze dat
je geografisch gezien zo ver
weg bent van familie had ik
niet voorzien. Als je jong bent
kies je alleen voor jezelf, later
zie je pas de relaties.
Ik heb nu een zoon, hij is 23.
Vanaf het moment dat hij er
was wist ik: elke keuze die ik
nu maak heeft ook impact op
hem. Hij is Amsterdammer.
Al zou ik het willen, ik zou
nu niet kunnen besluiten
om terug te gaan. Ik heb
nu factoren in mijn leven
die groter zijn dan ikzelf.
Ook mijn zoon zal zijn eigen
keuzes gaan maken, maar het
was mijn keuze om een kind
te krijgen in Nederland.
Wat heeft je emigratie je
opgeleverd?
Het heeft me verrijkt, ik ben
gegroeid als mens. Ik weet
zeker dat ik nu een heel
ander mens ben dan wanneer
ik als dierenarts was blijven

Ik heb nu een zoon,
hij is 23. Vanaf het
moment dat hij er
was wist ik: elke
keuze die ik nu maak
heeft ook impact op
hem.

werken. Pedagogiek heeft me
laten groeien, en door alle
opleidingen en nascholingen
doet het dat nog steeds. Niet
alleen als professional, maar
ook als mens. Ook denk ik
dat ik als mens ben gegroeid
van het leven in een ander
land, met een andere taal en
cultuur. Ik geef trainingen
aan onderwijskrachten en
ben zó trots als ik iets bereik
tijdens een training, als er
daadwerkelijk iets gebeurt.
Op zo’n moment realiseer
ik me dat ik in mijn tweede
taal, en tweede cultuur, iets
teweeg kan brengen. Dat ik
daartoe in staat ben, daar
ben ik dan zelf van onder de
indruk.
Ook als ik in mijn eigen
cultuur hetzelfde werk
had gedaan dan had ik
minder geleerd. In mijn
vertrouwde cultuur zou ik
veel meer kunnen leunen op
vanzelfsprekendheden waar
ik niet over na zou hoeven
denken. Maar werken in een
andere cultuur betekent dat
je veel bewuster bent van
jezelf en je omgeving.
En dat geldt ook voor mijn
opleiding. Als mijn diploma
als dierenarts erkend was in
Nederland dan had ik nu als
dierenarts gewerkt en had ik
zoveel mooie ontwikkelingen
niet mee gemaakt. Het
bericht van het Nuffic
was voor mij destijds een
dieptepunt, maar het heeft
me zoveel moois gebracht!
Aankomst in mijn buurt
Ik kwam in aanraking met het
ontmoetingsonderwijs, ik heb
een keer een gastles gegeven
en ook kwamen
er kinderen

via ‘aankomst in mijn buurt’
een keer op bezoek bij mij
thuis.
De Amsterdamse
stichting ‘In mijn
Buurt’ staat
voor leren
door
ontmoeting.
Leerlingen
worden
gekoppeld
met
als

doel begrip
voor de
ander te
creëren
en
vooroordelen
te doorbreken.
Tijdens
persoonlijke
ontmoetingen
interviewen
de kinderen
ouderen over
een deel van
de Nederlandse
geschiedenis,
zoals koloniaal
verleden,
migratie of
de Tweede

Wereldoorlog. In workshops
leren de kinderen hoe zij
zelf de verhalen kunnen
doorvertellen. Vaak hebben
de kinderen zelf ook
een niet-Nederlandse
achtergrond.
De vragen die de kinderen
mij stelden gingen over
hoe mijn begin in
Nederland was,
maar ook wilden
ze bijvoorbeeld
weten welke
spelletjes
ik als kind
speelde.
Vaak is er
herkenning
omdat
veel
Turkse
kinderen
deze
spelletjes
nu ook
nog
spelen,
dat is
altijd leuk.
Maar het
meest geïnteresseerd zijn ze
eigenlijk toch in
Koko, mijn hond. Zo
zijn kinderen.
Amsterdammer
Laatst verzorgde ik
een gastles bij een
basisschool. Het
was een bijzondere
klas: van de
achttien kinderen
had er slechts
één Nederlandse
oorsprong, de
rest van de klas
had allemaal
een migranten-

achtergrond. Ik vertelde hen,
dat als je aan mij vraagt ‘Ben
je een Nederlander of een
Turk?’, dat ik dan antwoord
met ‘Beide niet. Ik voel me
Amsterdammer. Ik woon
hier al 30 jaar, heel veel
dingen herken en waardeer
ik in Amsterdam en ik voel
me hier thuis.’ De docent
vroeg aan de kinderen: ‘Hoe
is dat bij jullie?’ Stuk voor
stuk noemden de kinderen
het land van herkomst van
hun ouders. Allemaal. Ik
moest bijna huilen. Hoe
is het mogelijk dat het
binnen ons onderwijs niet
is gelukt om deze kinderen
hun meervoudige identiteit
te laten ontwikkelen? Ik
reageerde verbaasd en zei
hen: ‘Jongens, jullie zijn de
toekomst van de stad! Jullie
zijn Amsterdammer.’ Het werd
stil, en ik zag ze nadenken.
Alsof deze mogelijkheid nog
nooit eerder was opgekomen.
Dit gesprek wordt dus niet
met hen gevoerd, niet thuis,
en ook niet op school.
Ik zou willen dat voor deze
leeftijdsgroep, 11- en 12jarigen, dit aspect meer
en explicieter aan de orde
komt, in het onderwijs of bij
initiatieven zoals ‘aankomst
in mijn buurt’. Het is deze
leeftijd waarop ze bezig zijn
met het ontwikkelen van
hun identiteit. Op individueel
niveau kun je heel veel doen.
Natuurlijk, op systeemniveau
moet er ook veel gebeuren.
Er is zeker sprake van
discriminatie bij het vinden
van stageplekken en het
systeem is niet inclusief
maar heeft nog heel veel
uitsluitingsmechanismen,
dat weten we allemaal. Maar

het systeem veranderen kun
je alleen gezamenlijk en dat
duurt lang. En individueel kun
je al zóveel doen, dáár begint
het. Al bereik je maar 10
kinderen.
Is het niet bijzonder dat
kinderen in 2019 het land
van hun ouders als hun
identiteit noemen, terwijl
jij, zelf in Turkije geboren,
jezelf juist als Amsterdammer
omschrijft? Zou het niet
eerder andersom moeten
zijn?
Ja, andersom zou logischer
zijn!
Nederland verandert, toen
ik hier kwam in 1989 was de
multiculturele samenleving
helemaal top! Het was niet
mogelijk om hier enige
kritiek op te uiten, dat mocht
gewoonweg niet. Migranten
die hier kwamen werden niet
gedwongen om de taal te
leren of te integreren. Ik was
daar verbaasd over, ook toen
ik begon met werken. Ik zag
vele hiaten en zag ook hoe
noodzakelijk het was om de
taal te leren. Maar men vond
het allemaal prima, zo leek
het.
In 2000 schreef Paul Scheffer
Het multiculturele drama. Dit
was het moment dat er wat
gezegd mocht worden. Het
ongenoegen was er natuurlijk
al lang maar nu mocht het
er eindelijk uit. Niet veel
later kwam Pim Fortuyn
in de politiek en daarmee
ontstond er meer en meer
verharding. En toen kwam
9/11, dat was het definitieve
keerpunt. Vanaf dat moment
is Nederland onherkenbaar
veranderd ten opzichte van

het Nederland waar ik me
vestigde. Mijn Marokkaanse
student zei tegen me: “Voor
9/11 zei ik altijd tegen mijn
4-jarige dochter: je bent een
Nederlander, maar twee jaar
later na deze gebeurtenis zeg
ik: Hoe goed je het ook doet,
maak je geen illusies: je blijft
een Marokkaan.’
Dit is wat zij had ervaren.
Het is ons niet gelukt om de
verharding terug te draaien
en dit zijn de naweeën,
kinderen die zich geen
Nederlander voelen en ouders
die dit niet mee geven.
Ik maakte 30 jaar geleden
een nieuwe start in
Nederland, maar Nederland
heeft ook een paar nieuwe
beginnetjes gemaakt op dit
thema. Een verhardende
samenleving maakt je ook
bewuster van de ander en je
eigen identiteit, je moet het
ergens van hebben.
Herstel
De verandering van
multicultureel paradijs naar
multicultureel drama is niet
zomaar hersteld. Hiervoor
is het primaire onderwijs
echt belangrijk, we hebben
bewogen docenten nodig
met een missie. De dialoog
hierover voeren vraagt
confrontatie en het is
ongemakkelijk. Docenten
moeten om kunnen gaan met
ongemakkelijke momenten
en het feit dat ze dingen
te horen krijgen die ze niet
leuk gaan vinden. Je moet
deze spanning op een goede
manier kunnen kanaliseren,
zodat je constructief met
elkaar in gesprek kunt. Het is
verleidelijk om te kiezen voor
de makkelijkste weg maar die

zorgt niet voor een stevige
basis. Het primaire onderwijs
gaat vooraf aan de puberteit,
als ze echt gaan vormen,
daarom is de rol van het
basisonderwijs zo van belang.
Jubileum
In juli 2019 ben ik precies
30 jaar in Nederland. Een
speciaal moment, ik leef nu
langer in Nederland dan dat
ik in Turkije heb geleefd. Mijn
hele volwassen leven heeft
zich hier afgespeeld. Voor
mij is het wel een moment
om even stil te staan, ook
los van mijn migratie. Ik
ben namelijk ook over een
paar jaar 60 en kom in een
levensfase waarin ik me af ga
vragen welke bijdrage ik nog
wil leveren. Ik ben hartstikke
tevreden over vele zaken in
mijn leven. De behoefte om
op te bouwen heb ik niet

meer, maar ik wil wel graag
nog iets mee geven, en
tegelijkertijd moet dat ook
leuk zijn voor mezelf.
En?
Ik denk veel meer terug
naar uitvoerend werk, direct
werken met ouders. Dat is
wat ik 30 jaar geleden heb
gedaan. Nu werk ik met
docenten en is mijn contact
met doelgroep indirect. Ik zou
graag een kleinschalig project
willen doen waarbij ik handson een verschil kan maken in
het leven van mensen, dat is
wat ik wil.
Antwoorden vinden op
de vragen: Hoe kun je 20
ouders van leerlingen van
een basisschool zoveel
ondersteunen en helpen waar
nodig, zodat de kinderen het
goed gaan doen, en welke
ondersteuning heeft de school
nodig, maar ook: wat kun je

doen in de buurt?
Dit deed ik 30 jaar geleden
en dat was echt waardevol.
Dus daar geloof ik heel erg in,
om het verschil te maken op
dat niveau. Het zou zo mooi
zijn als ik dat nog zou kunnen
doen.
Stel dat je zoon besluit om
te emigreren, wat zou jouw
advies dan zijn?
Mijn advies is altijd: volg je
hart. Het is zíjn leven. Dit
is hoe ik in mijn leven deze
ervaringen heb opgedaan, hij
heeft het recht op zijn eigen
ervaringen en om zijn eigen
proces te volgen.
En 30 jaar geleden was
emigreren echt een issue
hoor, er was geen internet en
bellen was 1,75 gulden per
minuut! Gelukkig was ik in de
goede omstandigheden dat
ik in de eerste twee jaar 4 á

5 keer per jaar naar Turkije
kon gaan. Dat moest ook
wel, voor mijn gevoel had ik
dat nodig om te overleven.
Maar vele migranten konden
dat niet, velen moesten
knokken voor elke cent.
En mijn migratie was een
liefdesmigratie, ik had er zelf
voor gekozen. Ik mag ook
niet klagen, want ik had het
relatief gemakkelijk. Maar ik
kende wel degelijk moeilijke
momenten. Ik stuurde
brieven naar mijn moeder,
broertje en zusje. Toen mijn
vader overleed kwam ik de
brieven tegen. Mijn moeder
had alles bewaard. Nu kun
je gewoon een videogesprek
voeren. De tijd is heel
anders, als mijn zoon zou
emigreren dan zou hij het ook
heel anders beleven dan ik
destijds. Als ik destijds had
kunnen Skypen met mijn
ouders dan had mijn integratie
misschien wat langer geduurd,
maar dan had ik wel meer
steun ervaren. Ik ging met
regelmaat naar de bibliotheek
waar één of twee Turkse
kranten lagen met nieuws van
een week oud. Oud nieuws

‘Ik voel me Amsterdammer’

met alleen maar Turkse
letters, en ik was daar zo blij
mee. Ik kwam daar ook elke
week dezelfde types tegen,
ook met hun neus in oude
kranten. Dat was mijn sociale
omgeving.

Dat iemand kan
zeggen ‘Ja, dat is
nou typisch Simten.’
Dat wilde ik zó graag
van iemand horen!
Maar zo iemand was
er gewoon niet.
Verloren
Toen ik een jaar in Nederland
was stond ik op het
Leidseplein en ik dacht:
Niemand kent me. Ik ken
niemand. Ik snap de taal niet.
Het is een verloren gevoel,
alsof je geen verleden hebt,
en ik vroeg me af: ‘Wordt het
ooit hier een normaal leven?’
Ik zag een moeder met haar
dochter koffiedrinken in
de Bijenkorf, en ik moest
huilen. Hele vanzelfsprekende
dingen, zoals vrienden die je

goed kennen, ontbraken in
mijn leven. Mijn man kende
me ook nog niet zo goed, we
kenden elkaar een jaar toen
ik naar Nederland kwam.
Maar écht kennen is een heel
ander verhaal. Dat iemand
kan zeggen ‘Ja, dat is nou
typisch Simten.’ Dat wilde ik
zó graag van iemand horen!
Maar zo iemand was er
gewoon niet.
Deze situatie dwong me ook
om zelf na te denken: ‘Wie
ben ik eigenlijk?’ Als alles weg
valt kun je dat alleen nog zelf
bedenken. En die zoektocht
was ook heel waardevol.
Ik heb ook geleerd om niet
meer fysiek te missen. De
emotionele binding is niet
veranderd, maar de behoefte
om familie bijvoorbeeld
aan te kunnen raken is
minder. Dat is niet bewust
gegaan, maar daarvan heb ik
achteraf bedacht dat het een
overlevingsstrategie moet zijn
geweest.
Wat zijn de belangrijkste
lessen die je hebt geleerd?
Als ik mijn nieuwe begin
heel groot had gemaakt dan
had ik het waarschijnlijk
niet gedaan. Ik ben gestart
met een jaar. Als je erover
nadenkt is iedere kleine
stap die je maakt een grote
verandering. Veranderingen
gaan nooit in één keer.
Sterker, als je een grote
verandering wenst dan zal je
zien dat het niet snel gebeurt.
En een andere les gaat
over beeldvorming. Toen ik
naar Nederland kwam had
ik geen enkel idee over de
beeldvorming over Turkse
mensen. Als ik me voorstelde
aan mensen en ze vroegen

me waar ik vandaan kwam
dan antwoordde ik vrolijk:
‘Uit Istanbul!’. Dan werd er
op gereageerd van ‘Oooh ja…’
en dan op zo’n manier dat ik
me af ging vragen of er soms
iets mis was met Istanbul?
Waarom zeggen ze dat zo?
Tot ik een jaar later in Bos en
Lommer liep en daar allemaal
vrouwen in lange jurken en
hoofddoeken zag. Ik vroeg
‘Wie zijn deze mensen?’ en
iemand antwoordde ‘Dat zijn
Turkse migranten.’ Toen kon
ik de reacties plaatsen. Dit
was dus het beeld als het
gaat over Turkse migranten,
en daar paste ik niet in.
Mensen denken nu eenmaal
in hokjes, en dat merk je
alleen als je niet tot de norm
behoort. In Istanbul was
ik de norm, daar leken de
mensen op mij. Ik zag in
Istanbul geen lange jurken en
hoofddoeken. Nu wel hoor, nu
heel veel. Maar destijds niet.
Dus met een migratie krijg je
ook de beeldvorming om je
heen mee.
Heb je nog steeds last van die
beeldvorming?
Over het algemeen kan
ik er goed mee omgaan,
bijvoorbeeld als ik iets
lees over Turken in het
algemeen. Maar als ik er
in mijn persoonlijke leven
mee geconfronteerd wordt,
met collega’s bijvoorbeeld of
andere mensen waar ik tijd
mee door breng, dan raakt
het me.
Ik werd bijvoorbeeld eens
gevraagd om te helpen
collecteren voor het
Nederlands Kinderfonds. Ze
hadden weinig vrijwilligers
en ik besloot ze te helpen.
Ik werk tenslotte ook op

een school dus ging met de
collectebus naar mijn werk. Ik
opende vrolijk de deur van
de eerste kamer, waar op dat
moment drie collega’s aanwezig
waren. Ik begon: ‘Mag ik
even aandacht voor… ‘ ..
Ze draaiden zich om, keken
naar de collectebus, en één
collega onderbrak me met:
‘Sorry Simten, maar ik geef
geen geld voor kinderen in
Turkije. Als ik iets heb dan
geeft ik het aan Nederland.’
Ik begreep het niet en ik zei:
‘Nee joh, het gaat niet om
kinderen in Turkije, het gaat
om Nederlandse kinderen.’
En bij de tweede kamer werd
precies zo gereageerd. Bij de
derde kamer zei een collega:
‘Ik geef geen geld voor een
moskee.’ Ik vroeg hem hoe
hij erbij kwam dat ik voor een
moskee aan het collecteren
was. Hij had eenzelfde
collectebus gezien bij zijn
Turkse slager.
Dat zijn de momenten waarop
ik me realiseer dat mijn
sociale identiteit afhankelijk
is van deze mensen en dit is
blijkbaar wat ze nog ergens
in hun onderbewuste hebben.
Ik zit bij hen in een hokje,
waarin ik niet in staat ben
om geld in te zamelen voor
Nederlandse kinderen. Kun
je het je voorstellen? Zulke
momenten raken me. Dan
begrijp ik zo’n Marokkaanse

moeder wel die haar dochter
wil voorbereiden op dit soort
momenten. Aan mij kun je
niet zo snel zien dat ik Turks
ben dus ik word er minder
vaak mee geconfronteerd.
Toch sta ik er versteld van,
hoe kun je als mens zo
beperkt zijn, dat we niet in
staat zijn om buiten de hokjes
te kunnen kijken, de mens te
kunnen zien.
Zeker met collega’s waar ik
notabene al vier jaar mee
samen werk! Ik ben het
gesprek niet aan gegaan met
de collega die dit zei. Het is
te dichtbij, en ik wil het niet
persoonlijk maken, dan ben ik
degene met een probleem.
Wetende wat je nu weet, zou
je het nog een keer doen?
Ja! Ik heb hele leuke mensen
om me heen, hele leuke
vriendinnen, een leuke baan,
en de vrijheid om te zijn wie
ik ben. En in Istanbul wonen
ook mensen die in hokjes
denken, dat is menselijk,
daar kunnen mensen niet
veel aan doen, het enige dat
kan helpen is zelfreflectie.
Alleen merk ik zelf in Istanbul
niet zoveel van het hokjes
denken, dat komt omdat ik
daar de norm ben. Je merkt er
alleen wat van als je niet de
norm bent. Dat kan ik nu ook
goed gebruiken in mijn werk,
ik weet wat anders zijn is.

Stel doelen. Bereik ze. Wees trots.

www.sabine-egberts.nl
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Actiekwadraten

2

Kent u dat, dat je iets wilt
of moet doen, dat het een
overzichtelijke actie lijkt,
dat je aan iets kleins begint,
gewoon een klusje, dat er
even iets moet gebeuren en
je denkt dat het zo gedaan
is, maar dat het voor je het
in de gaten hebt totáál uit de
hand loopt. Actiekwadraten
noem ik dat: iets kleins rolt
over elkaar heen tot een bijna
oncontroleerbaar gebeuren.
Bijvoorbeeld:
- Je wilt aan de slag op
je mobiel of laptop, maar
wat blijkt: Je hebt geen
internet meer. Het ligt aan
de zogenaamde mediabox.
Je probeert het zelf op te
lossen, maar het ding heeft
het echt begeven. Je belt
je provider en die stuurt
je naar de dichtstbijzijnde
winkel. Je koopt een nieuwe
mediabox voor tv, wifi en
telefonie. Zoveel tijd verder
maar wél blij, ga je naar huis
terug. Natuurlijk gaat het
aansluiten niet geheel zoals
je verwacht en een week
later wordt je huis overhoop
gehaald door een monteur
met een gereedschapskist
en een boormachine die op
werkschoenen door je kamer
banjert en alle aansluitingen
vervangt.
- Je hebt een
controleafspraak m.b.t. je
gezondheid. Gewoon routine,
niks bijzonders. Totdat het
jouw internist een goed idee
lijkt om eens bij de cardioloog
langs te gaan. Je maakt een

afspraak met de cardioloog
voor een hartfilmpje.
Natuurlijk zegt de cardioloog
dat hij na dat filmpje nog
even verder wil kijken en
komt er meer bij kijken dan
je dacht. En vier afspraken
verder en drie weken later
lig je gek te worden in een
MRI scan voor een hartbeeld
met intraveneus toegediende
kunstmatige adrenaline.
- Je koopt een staande lamp
voor in de kamer: 2 lampen,
2 kappen, 2 x 60 watt. De
lamp heeft geen bolletjes en
geen dimmer, maar dat wist
je en dat ga je zelf wel even
oplossen. Dus denk je dan;
ik ga op zoek naar 2 bolletjes
en een dimmer, appeltjeeitje. Natuurlijk verdwaal
je vervolgens in ‘de wereld
die verlichting en dimmen
heet!'. Er zijn n.l 4 soorten
lampen, 8 lichtsterktes en 4
soorten dimmers, allemaal
met letters, symbolen en
codes die aangeven welke wel
en niet samen kunnen. Aan
jou de vraag: welke wil je?
welke kunnen? Maar vooral:
welke passen bij elkaar? 95
Sites en 5 winkels verder
heb je een beetje idee. Je
haalt het materiaal in huis,
vraagt bij alles voor de
zekerheid of je het kan ruilen
en na de verpakkingen en de
handleidingen bestudeerd te
hebben, heb je héél véél uren
later je verlichting in orde.
- Je bent er even uit geweest
wegens ziekte en gaat
voorzichtig weer aan het
werk. Je gaat re-integreren

en rustig aan voor 10 uur
weer beginnen met werk in
de marge. Natuurlijk gaat
dat anders dan je dacht
en twee weken later sta je
ingeroosterd voor een klus
buitengaats, omdat het toch
in de buurt is van waar je
woont, krijg je een flinke taak
die blijkbaar níemand anders
kan en val je in voor jezelf op
het werkrooster, omdat jouw
vervanger er even niet is.
- Je gaat lunchen en eet
gewoon een krentenbroodje.
Dan zet je je kiezen op een
steentje in het brood. Krak,
auw! en met je tong voel
je een gat aan de zijkant
van je kies, dat er net nog
niet was. Je maakt een
afspraak met je tandarts
en gaat langs wegens deze
kleine schade aan de kies.
Natuurlijk is er meer loos
dan je dacht. Er worden
foto’s gemaakt en drie weken
later heb je vijf afspraken
staan en zit je in drie
wortelkanaalbehandelingen
en krijg je nachtmerries van
een kunstgebit.
Ik zou nog wel even door
kunnen gaan, maar de
voorbeelden kennen jullie
waarschijnlijk zelf ook wel
uit het dagelijks leven. Ik
kan jullie geen advies geven
hoe om te gaan met deze
onverwachte situaties.
Alleen weet ik wel: ten eerste
‘het gaat anders’ en ten
tweede ‘dan verwacht’.
Jos Bohncke
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BIERPANEL OP
COLLEGETOUR
BIJ DE PRAEL

Het bierpanel leert vandaag
alles over het maken van
bier en moet terugkomen op
eerdere vooroordelen over IPA
en stout
Het jaar is nog pril. Het bierpanel -Jos,
Gijs en Martin- heeft zich opgegeven voor
een rondleiding in brouwerij De Prael in de
binnenstad van Amsterdam.
13 jaar zitten ze hier alweer, in de Oudezijds
Armsteeg. De winkel zit in een prachtig
historisch pand op de Oudezijds Voorburgwal
nr. 30 en Gijs, onze man in de hoofdstad,
heeft de reservering gemaakt.
De rondleiding start om 16.00 uur en te laat
is te laat, dus zijn we er bijtijds.
We krijgen een warm welkom van gids Mijke
Smits. We zijn toevallig vandaag de enige
drie voor de rondleiding en ze heeft en neemt
alle tijd voor ons. Ze vind het geen punt om
zonder jas buiten wat foto’s van ons te maken
voor de prachtige gevel van dit pand. Het
is zonnig maar koud weer en vele touristen
moeten even geduldig wachten voordat de
fotoshoot buiten gedaan is. Zo laten we ons
als bierpanel dus even mooi in het zonnetje
zetten; genieten! In verband met de kou
en de al wat
morrende
touristen gaan
we toch maar
gauw naar
binnen de
warmte in; onze
two minutes of
fame zijn alweer
voorbij!

De winkel is mooi en
overzichtelijk en de vele
flesjes bier van De Prael staan
er als pronkstukken bij. De
etiketten zijn stijlvol. Op de
achtergrond een wisselende
typerende Amsterdamse
pentekening en de zeer
herkenbare druppel met
hier in het midden de naam
De Prael. Daaronder korte
duidelijke namen als Code
Blond, Meibock of Tripel;
strak en goed gedaan! Mijke
vertelt ons dat dit nog niet
zolang zo is.
Tot voor ruim een jaar
geleden luisterden de bieren
naar smartlappennamen van
Amsterdamse volkszangers
als Johnny Jordaan en tante
Leen. De Zijgelooftinmijbock
is natuurlijk een ode aan
de man die wij ons vooral
herinneren als de man van
de groene blikjes die ons
bedankt voor weer een avond
gezelligheid.

beetje jammer. Snappen we
ook!
Ook voor bieren van kleine
collegabrouwers als Oedipus
en Gebrouwen door Vrouwen
is er plek gereserveerd
in de winkel. Dat vinden
we een mooi gebaar en
maakt duidelijk dat De
Prael onderdeel is van een
grote familie van kleine
sympathieke brouwers met
een goed verhaal.
Na nog een fotoshoot binnen
start Mijke met haar verhaal
over wat bier nou echt tot
bier maakt. De volgende
anderhalf uur krijgen we geen
rondleiding maar een heus
college biermaken. Mijke weet
echt alles en Martin probeer
wel braaf zoveel mogelijk op
te schrijven maar weet nu
al dat hij zeker en vast het
een en ander zal vergeten te
noteren.

De namen zijn veranderd
omdat dat internationaal
gezien duidelijker overkomt.
Zit wat in.
Er komen veel toeristen even
de winkel in lopen in de korte
tijd dat we in de winkel zijn.
Mijke zelf vindt het wel een

We starten in de winkel met
de uitleg over de ingrediënten
waaruit bier bestaat.
Dat is namelijk: water, graan
(meestal gerst en/of tarwe),
gist en hop.
We mogen proeven uit vele

potjes van diverse al dan
niet gebrande gerste- en
tarwe-korrels. Dit is de basis.
Ze zorgen voor de kleur en
smaak. Alles smaakt heel
verschillend.
We zijn verrast! De melkstout

De volgende
anderhalf uur krijgen
we geen rondleiding
maar een heus
college biermaken
wordt gemaakt van gebrande
gerst, voor de weizen wordt
50% gerst en 50%tarwe
gebruikt en ga zo maar door.
Het verhaal komt op de bij
jongeren nu zeer populaire
Indian Pale Ales: de IPA's.
Wij houden er alle drie niet zo
zeer van i.v.m. de bitterheid
van de hop.
Direct krijgen we een betoog
van Mijke over hop. Hop
geeft het bier zijn bubbels,
maar dan moet je niet de
mannelijke hop hebben,
want die geeft geen schuim.
Alleen de vrouwelijke hop
wordt dus gebruikt. Voor
de duidelijkheid. We zijn in

een brouwerij en niet bij een
cannabiskweker op bezoek,
maar toch........
Er zijn wel 100 soorten
hop. Ze zijn te verdelen in
bitterhop (bitter), aromahop
(fruitig/vol) en dual purpose
hop (bitter én fruitig/vol).
Bij De Prael werken ze
vooral met aromatische hop
waardoor de IPA's vooral
fruitig en slechts licht bitter
zijn. We kijken alle drie Mijke
nog een beetje argwanend
aan van jaja maar later bij
de proeverij worden we
bevestigd dat ook wij van een
IPA kunnen genieten. Wie
had dat gedacht? Wat een
start van het nieuwe jaar. En
dit gaat dan alleen nog maar
over de hop!
Een brouwer is een soort
van kok die met diverse
ingrediënten en verschillende
brouwprocessen vele smaken
kan toveren voor in je glas.

Ook het water heeft effect
op de smaak. Brouwerij
De Prael heeft een Code
Blond en een Bitter Blond.
De zelfde ingrediënten,
het zelfde brouwproces,
maar....de eerste is
gebrouwen met regenwater
(?!?) en de tweede met
(gedemineraliseerd)
leidingwater. De smaken zijn
echt verschillend: bijzonder!

Een brouwer is
een soort van kok
die met diverse
ingrediënten en
verschillende
brouwprocessen
vele smaken kan
toveren
Brouwerij De Prael is een
brouwerij met een bijzonder
verhaal. Twee werkers in de

psychiatrie hadden naast
hun werk een speciale
hobby: biermaken. Werk
en hobby wilden ze graag
samenvoegen en zo ontstond
De Prael. Een sociale brouwer
waar in eerste instantie
vooral mensen met een
psychiatrische achtergrond
nou ook eens iets echt leuks
als dagbesteding konden
gaan doen. Gestart op
industrieterrein Schinkelhaven
in 2002 en sinds 2005 op
de plek waar we nu zijn. In
2017 kwamen daar nog een
vestiging in de Houthavens
bij, in 2018 één in den Haag
en sinds een maand ook nu
één in Groningen.
Er werken inmiddels zo'n 165
mensen bij De Prael waarvan
de meeste als vrijwilliger.
Mijke werkt al ruim 12 jaar bij
De Prael. Ze garandeert ons
dat de expansie van De Prael
niet ten koste zal gaan van

het credo dat luidt: Mens en
bier, een perfecte combinatie!
In de twee uur dat we in
de winkel en brouwerij zijn
komen we veel collegae tegen
van Mijke en de sfeer van één
grote familie spat er van af;
hier wil je bij zijn!
Vanuit de winkel gaan we
nu naar buiten en via een
steegje, door een deur,
linksaf, twee trappen op,
naar de graanzolder. Hier
liggen vele grote zakken
met gemoute granen van
verschillende soort. De
granen komen uit België en
zijn biologisch. Dat zijn de
andere producten, zoals de
hop en de gist niet allemaal.
Daardoor heeft De Prael geen
eco of bio-keurmerk hoewel
ze wel verantwoord werken
en alle ingrediënten niet
genetisch gemanipuleerd zijn.
Voor dat keurmerk moet je
dan ook weer extra betalen.

Alles is niet zo simpel als het
lijkt blijkt weer.
Wat ook niet simpel lijkt is
de aan- en afvoer van alle
producten op die drukke
smalle wal.
Mijke vertelt dat dit heel
makkelijk allemaal over het
water gaat. Slim!

geroosterd. Dat kan ook weer
op turf....en dat allemaal
heeft effect op de smaak van
je mout, en dus later van je
bier. Het is een heel proces
en dus is het logisch dat
een brouwerij de granen in
gemoute toestand aan laat
voeren.

De zakken bevatten dus
gemout gerst en tarwe.
Dat mouten gebeurt in het
groot elders in een mouterij.
Mouten is een proces waarbij
er water aan het graan wordt
toegevoegd waarna dit in
2 dagen gedeeltelijk gaat
ontkiemen. De enzymen
worden geactiveerd en
hierdoor kan het zetmeel na
verwarmen en drogen tot
een product transformeren
dat tijdens het brouwproces
makkelijk omgezet kan
worden tot suikers en
oplosbare eiwitten.
Soms wordt het nog

Op de graanzolder staat
verder in het midden
een ambachtelijke
schrootmachine. Deze maakt
de granen mooi fijn zodat het
graan het water optimaal kan
opnemen.
Ook is er een grote koelkast
die vol staat met diverse
gistsoorten en tenslotte
liggen er op de plank nog
wat zakken kristalsuiker en
cacao. Deze worden gebruikt
voor o.a. de Barleywine en de
Quadruppel.
We verlaten de graanzolder
en komen nu in een grote

ruimte met twee joekels
van roestvrijstalen ketels:
de maischkuipen. Hier
wordt het moutmengsel
aan het water toegevoegd.
Volgens een stappenplan
wordt het mengsel verhit.
Voor elk bier is dit anders
en er ligt voor de volgende
dag een brouwformulier,
of maischschema, klaar
waarop precies vermeld
staat hoeveel van wat er in
moet en hoelang bij welke
temperaturen dit verwarmd
moet worden. Dit gebeurt dus
trapsgewijs en variatie hierin
heeft een groot effect op wat
voor bier je uiteindelijk krijgt.
Na een paar uur verwarmen
komt het mengsel uiteindelijk
uit op 78 ºC. De enzymen
hebben nu hun werk gedaan.
Via een filter wordt het nu
ontstane suikerwater ontdaan
van de graanresten die bostel
genoemd wordt. Koeien
vinden dat weer heel lekker,
mensen niet.

Het motto is dus:
drink minder, maar
beter bier
Voor de mens wordt het
suikerwater, de wort,
gebruikt. Dit wordt naar
de tweede ketel gepompt
en aldaar aan de kook
gebracht. Dan gaan de hop
en kruiden erbij. Dit wordt
er, na zijn werk gedaan
te hebben, middels een
centrifugemethode (whirlpool)
weer uitgehaald en alle
bacteriën zijn nu dood. Dit
hele proces duurt ongeveer
een dag.
Daarna wordt de wort
razendsnel afgekoeld tot

ongeveer 20 ºC en gaat de
gist erbij.
Bij hoge gisting blijft de
temperatuur tussen de 15
en 25 ºC en blijft de gist
letterlijk bovenop de wort
drijven. Daar waar het dus
het warmst in de ketel is. Hier
wordt de maltose omgezet in
koolzuur en alcohol. Dit heeft
ongeveer een kleine week
nodig. De overtollige gassen
kunnen via een ontluchting
weg. Als het napruttelen
hiervan gestopt is, is het
bier in principe klaar. Het
bier dat je zo krijgt is dus
bovengistend en noem je
amber of ale.
Het moet dan nog twee tot
vier, of bij de zwaardere
bieren wel zes weken lageren
in één van de zeventien
lagertanks die De Prael rijk
is. Daarna kan het gebotteld
worden of in fusten gaan.
Bij lage gisting moet de
temperatuur eerst tussen de
5 en 10 ºC zijn en aan het
eind zo'n
2 ºC. De gisting duurt iets
langer, ruim een week, en
de gist gaat aan het eind op
de bodem zitten. Onderin
is het kouder. Het bier blijft
wat langer lageren in de
tank dan de bovengistende
bieren voordat tot bottelen
overgegaan kan worden. Dit
type bier noemt men pils.
Ook Dortmunder wordt zo
gebrouwen.
Bier kan eigenlijk niet echt
bederven. Bij brouwerij
De Prael zijn alle bieren
ongefilterd. Dat wil zeggen
dat het laatste restje gist in
het bier blijft zitten en de
smaak dus blijft evolueren in
de fles. Vooral de zwaardere

en bovengistende bieren
kunnen na langere tijd
daardoor echt een mooiere
en rijkere smaak verkrijgen.
Dit geldt helemaal voor de
tripels (3x zoveel graan) en
de quadruppels(4x zoveel
graan). So try this dus zeker
at home!
(zie ook de bierpaneleditie
over tripels in TIJDschrift
herfsteditie 2018!)
Bij pils is het meestal zo dat
na een jaar de smaak echt
achteruitgaat.
Brouwerij De Prael heeft een
mooie bottelmachine maar
daar komt toch nog veel
handwerk aan te pas. Het is
niet te vergelijken met de
bottelarij in Zoeterwoude van
onze grote brouwer aldaar.
Mijke vertelt dat het ook nog
wel eens voorkomt dat er
een hele partij bier in zijn
geheel weggespoeld moet
worden omdat er iets niet
goed gegaan is in het proces
en omdat de brouwer ook
soms wat experimenteert op
zoek naar weer een ander
geniaal biertje. Hadden ze dat
nooit gedaan en al die andere
kleine brouwers ook niet,
dan hadden we in Nederland,
net als een kleine 50 jaar
geleden, nu nog steeds maar
één soort bier, gebrouwen
bij de 4 grote brouwers. En
willen we dat...... ?!?
Neen, dat willen we niet.
En dus snappen we de prijs
van de biertjes van de kleine
brouwers nu beter. Het motto
is dus: drink minder, maar
beter bier.
De rondleiding annex
biercollege is afgelopen. Geen
idee hoe laat het is, maar

voor ons gevoel zijn we al een
halve dag binnen bij De Prael.
Bovendien hebben we best
dorst gekregen en aan de
rondleiding zat gelukkig nog
een proeverij vast.
We bedanken Mijke hartelijk
voor alle uitleg, geduldig
gegeven antwoorden op al

We starten met de
IPA en ja, nee, echt
waar; we vinden
hem alle drie heel
erg lekker
onze vragen en bovenal de
enorme gastvrijheid en het
enthousiasme waarmee ze
ons heeft getrakteerd. Op
naar de proeverij!
Voor de proeverij moeten

er 3 mooie planken met plek
voor 4 biertjes, 1 glas water
en 1 bakje nootjes. We doen
er nog een kaasplankje bij en
vallen aan op de biertjes.
We starten met de IPA en ja,
nee, echt waar; we vinden
hem alle drie heel erg lekker.
Citrus, klein bittertje, lekker
vol van smaak. Dat is dus de
aromatische hop!
Bier 2 is een Russian Stout.;
zeer donker van kleur en ook
die vinden we alle drie....
ook erg lekker; zoetje, licht
gebrand, vol, wat fruit zelfs.
Echt lekker en zeker geen
Guiness.
Bier 3 is de lentebock, ofwel
de Zijgelooftinmijbock, en
daar zijn we ook snel uit. Erg
lekker en zeer fruitig, vol, fris
en geurig; erg geslaagd.

De Prael krijgt van
ons vandaag het
spontaan bedachte
keurmerk dat luidt
naar de naam:
"Wijgelovenindezebrouwerij"
maar 7,5%, laag voor een
tripel, en we zijn door de
vorige bieren misschien te
veel verwend!
Een lekkere IPA en stout,
we kunnen het bijna niet
geloven. De Prael heeft ons
betoverd.
Het lijkt of alle bieren een
eigen ‘Praelsignatuur’ hebben
en we vermoeden dat het
geheim zit in dat speciaal
type aromatische hop dat ze
gebruiken. Nooit meer van
hop veranderen is ons advies!
Het bierpanel zal zeker op
persoonlijke titel hier nog
terugkeren.
De Prael krijgt van ons
vandaag het spontaan
bedachte keurmerk dat
luidt naar de naam:
‘Wijgelovenindezebrouwerij’.
Tekst: Martin Groenewoud
Foto's: Gijs Weehuizen
Biercoördinatie: Jos Bohncke

we door de winkel weer
naar buiten en de hoek om,
de Oudezijds Armsteeg in.
Daar zit het proeflokaal. Ook
daar is het onthaal warm en
hartelijk en we hebben een
mooi plekje met uitzicht op
de brouwketels waar we net
zelf stonden. In no time staan

Ons laatste biertje is de
tripel. Deze vinden we alle
drie wel lekker, maar wat
minder dan we gehoopt
hadden. Hij heeft veel citrus,
een bittertje, is redelijk vol
van smaak, maar het zuurtje
had iets minder gemogen.
Het alcoholpercentage is ook

Nawoord: omdat het wel heel
veel feitjes deze keer waren
en er altijd kans bestaat
dat er iets niet helemaal
juist overgekomen is, is
ons advies: ga vooral zelf
op de website van De Prael
een rondleiding en proeverij
boeken en check daar
bovenstaande verhaal: veel
plezier!

Een vruchtbaar voorjaar

