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TIJDschrift is een kwartaalblad dat eind 2017 is opgericht door een aantal vrienden. Het eerste 
nummer verscheen in maart 2018. De redacteuren kiezen zelf een onderwerp 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.

Redactioneel

Achterpagina:

door Marian Hanou

Met dit nummer stappen wij alweer ons derde jaar binnen. Het is bij elk nummer spannend wat 
er ingeleverd wordt. De eindredactie weet vaak pas op de sluitingsdatum wie wat inbrengt. Dat 
is soms lastig. Dit blad mag maximaal 68 pagina’s hebben, anders kan het niet geprint worden. 
Als er al flink wat binnen is, wordt het altijd knijpen of iemand op de valreep toch niet met een 
zes pagina groot artikel komt. Soms gil ik al voordat we dat probleem hebben.
Dat is ook de reden dat we dit keer een primeur hebben: een vervolgverhaal. Een verhaal over 
de uitdaging om La Marmotte te rijden in één dag.
 
Overigens hebben we nog een primeur: een cover met een artikel. Picasso!
Er zijn ook twee nieuwe rubrieken in dit nummer. De ‘Waar ben jij graag’-fotocolumn van Gijs 
verdwijnt en vindt zijn opvolger in: Analogica. Het is nog de vraag of deze column een vervolg 
kan krijgen, waarom lees je in de eerste aflevering.
Het Bierpanel, dat het vorige nummer zijn laatste test besprak komt met een nieuw format: 
het Platenpanel. Dezelfde mannen, maar nu over vinyl!

In dit lentenummer veel oog voor de natuur: de bij, de uil en de slak komen voorbij.
Verder hebben we een leerzaam whatsapp-interview over carnaval, een eye-opener over de 
sterrenbeelden, zomaar weer eens een stuk over TIJD, een smeuïg verhaal over pornotieten, 
mooie foto’s van eettentjes in Venice en een mooie ‘Ben zo terug’-foto. De BoekVlog, die al 
vanaf het begin steevast in TIJDschrift staat is deze lente een BoekBlog. En natuurlijk weer 
een mooie illustratie van Nike en de collage van krantenkoppen.

Laat je inspireren en lees dit lentenummer!

Marian Hanou

Cover: 

door Frits Jonker

http://www.tijd-schrift.nl
mailto:info%40tijd-schrift.nl?subject=
https://www.facebook.com/TIJDschrift-912910282192768/


In 2012 besluit Martin, 51 jaar dan, dat hij de grootst mogelijke 
uitdaging voor een wielertoerist wil aangaan: het volbrengen op één 
dag van La Marmotte, 176 kilometer in de Franse Alpen met 5000 
hoogtemeters. Dit is deel 1 van zijn verhaal.

De wielerdroom die       
La Marmotte heet 

‘Een aan mij 
knagende marmot 

is wel iets dat ik 
serieus moest 

nemen besefte ik 
steeds meer.’

 door Martin Groenewoud

Waarom wil ik zo graag een berg oprijden 
met een fiets? Het kost heel veel moeite, 
doet pijn, het gaat heel erg langzaam, en als 
je boven bent moet je weer naar beneden. 
Zinloos dus … of, toch niet?!
Er zijn inmiddels hele volksstammen die 
voor allerlei goede doelen als kanker en 
MS tegen de bergen opfietsen. Elk doel is 
natuurlijk goed. Het verbindt mensen, geeft 
ze troost dat ze niet alleen staan 
en zorgt voor verwerking van 
verdriet. Het lijkt erg op de 
pelgrimstochten uit vroeger 
tijden.
Als ik eerlijk ben fiets ik 
vooral voor mezelf. Omdat 
ik het heel fijn vind om te 
fietsen. Het geeft me zin in 
het leven. Een leven zonder 
fietsen kan ik me niet voorstellen. 
Fietsen maakt het hoofd leeg en geeft mij 
rust en een onbeschrijfelijk geluksgevoel.

Waarom wil ik zo graag een berg oprijden 
met een fiets? Het kost heel veel moeite, 
doet pijn, het gaat heel erg langzaam, en als 
je boven bent moet je weer naar beneden. 

Er zijn inmiddels hele volksstammen die 
voor allerlei goede doelen als kanker en 
MS tegen de bergen opfietsen. Elk doel is 
natuurlijk goed. Het verbindt mensen, geeft 
ze troost dat ze niet alleen staan 
en zorgt voor verwerking van 

fietsen kan ik me niet voorstellen. 
Fietsen maakt het hoofd leeg en geeft mij 
rust en een onbeschrijfelijk geluksgevoel.
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De ultieme vorm van fietsen is voor mij 
bergop fietsen. Hoge bergen die in de Tour 
de France de benaming buitencategorie 
hebben. Buitencategorie: heel lang, soms 
meer dan 20 kilometer met gemiddeld 8% 
stijgingspercentage, zodat je na twee en een 
half uur beklimming 1600 meter hoger boven 
de aarde bent gekomen. En, op eigen kracht. 
Het is het beste van jezelf geven, letten op 
je ademhaling, doseren, letten op alle kleine 
pijntjes, op tijd uit het zadel, opschakelen, 
1,2, 3 minuten staan op de pedalen, de kont 
even rust, weer gaan zitten en in cadans 
komen in een tempo dat je dus lang achter 
elkaar vol moet kunnen houden. In de iets 
minder steile stukken, in de buitenkant van 
een haarspeldbocht even kleiner schakelen, 
dieper ademhalen en weer reserve opbouwen 
voor het volgende stuk van 1, 2 kilometer met 
8, 9 of 10% stijgingspercentage. Die 10% is 
voor mij het maximale percentage waarbij ik 
nog het gevoel heb dat ik goed berg op fiets. 
Daarboven vind ik het langzaam overgaan 

van ploeteren in ondraaglijk lijden. Omdat 
ik slecht met leed om kan gaan probeer ik 
mezelf dát te besparen. Hier ligt voor mij de 
grens!

Ik heb al vele bergen beklommen in mijn 
leven, verreweg de meeste in Frankrijk en 
het meest van al heb ik de Mont Ventoux 
beklommen. Al meer dan tien keer inmiddels 
en van diverse kanten. Zwaar maar mooi, 
met steeds die ultieme beloning van die 
prachtige vergezichten naar beneden. Omdat 
je zo lekker langzaam gaat kun je er zo goed 
van genieten. De wereld beneden wordt 
steeds kleiner, en… allemaal op eigen kracht 
zeg ik dan tegen mezelf. Niemand anders 
dan ikzelf brengt me tot uiteindelijk boven 
op de top zo'n berg. Het bereiken van de top 
is iedere keer weer een onbeschrijfelijk mooi 
gevoel. En natuurlijk moet er dan een foto of 
selfie genomen worden van het bordje met 
de naam van de col met de hoogte erbij. Ik 
heb inmiddels een hele collectie, alleen of 



Niet onbelangrijk is te vermelden dat je 
fietst in een onvoorstelbaar mooi landschap. 
Je rijdt langs bossen, dorpjes, bergbeken, 
watervallen, alpenweiden met schapen en 
koeien, kale stenen bergreuzen, je ziet 
gletsjers en, als je geluk hebt, achter de 
kleine rotsen in de alpenweiden boven de 
1500 meter: de Alpenmarmot. Dit dier is de 
naamgever van deze tocht.
Met lief Clara heb ik la Marmotte in het 
jaar 2005 in 5 dagen gereden. We deden 
elke dag één berg, telden hoe vaak we 
door wielrenners voorbijgereden werden 
op een dag (zo werden wij op de Col du 
Galibier 176ste!) en hebben op twee plekken 
inderdaad Alpenmarmotten gezien: een 
monumentale ervaring. Bovendien hadden we 
iedere dag schitterend weer, een strak blauwe 
hemel, het was in één woord geweldig met 
een diepe buiging voor de inspanningen door 
Clara verricht. En… gelukkig hebben we de 
foto's nog!

Daarna heb ik met Clara nog vele mooie 
tochten gemaakt, zelfs van Nederland naar 
de Pyreneeën gefietst met tent en al, ook 
zwaar maar mooi. Maar, maar, maar. Na die 

vijfdaagse tocht in de Franse Alpen bleef het 
knagen aan mij. Ooit wil ik die Marmotte in 
één dag fietsen. Profwielrenner is het dan 
nooit geworden, maar die Marmotte zou 
mijn grootste fietsuitdaging ever worden. 
Ik kreeg steeds vaker het gevoel dat, als ik 
het niet ooit zou proberen, dat ik daar dan 
later verschrikkelijk veel spijt van zou gaan 
krijgen.
Een aan mij knagende marmot is wel iets dat ik 
serieus moest nemen besefte ik steeds meer.

In 2012 nam ik het besluit dat ik in 2013 de 
Marmotte zou gaan fietsen. Misschien alleen, 
misschien met anderen, maar ik zou hem 
rijden. En dan niet de officiële tourtocht 
die ieder jaar op de eerste zaterdag in juli 
gereden wordt, maar op een dag dat er niet 
5000 renners de tocht rijden. 's Ochtends 
heel vroeg weg, Clara met de auto voor de 
begeleiding, en dan moest het goed komen. 
Omdat iedere kilo extra het klimmen zoveel 
zwaarder maakt had ik de winter gebruikt 
om gewicht te verliezen. Het voorjaar van 
2013 was tot begin mei ijzig koud, maar ik 
reed kilometer na kilometer. Ik was met 
vriend Anton begin april al in twee dagen 
naar Brussel gefietst, het liep op rolletjes. 
Ondertussen probeerde ik het zadel van 
mijn zware blauwe TREK randonneur in 
tegenwind steeds iets hoger te zetten 
om zoveel mogelijk pedaaltrekkracht te 
verkrijgen. Dit zou essentieel worden bij de 
lange beklimmingen. Naast de pedaalduw 
naar beneden dus ook omhoog kracht 
benutten. Maar dit ging op een dag in mei 
helmaal mis. Op mijn geplande 176 km lange 
trainingsrit Haarlem-Den Helder en v.v. 
(precies de Marmotteafstand!) voelde ik mij 
onverslaanbaar. Tegen de wind in was ik bijna 
in Den Helder en ik reed steeds harder en 
harder totdat mijn linkerkniepees wat begon 
te irriteren, steeds pijnlijker werd en ik zelfs 
moest afstappen omdat de pijn ondraaglijk 
was. Ik heb het station van Den helder 
net gehaald en zat later die dag bij mijn 
fysiotherapeut Michel. Hamstrings, pezen aan 
gort: zwaar overbelast. Zadel dus te hoog 
gezet waardoor de boel overrekt is. Wat een 
sukkel was ik toch. Fietsseizoen voorbij, 2013 
géén Marmotte dus: balen!

samen met Clara. Twee jaar geleden beklom 
ik de Col de la Chaudière in de Drôme maar 
bleek bij bovenkomst op de col het bordje 
van het paaltje te missen. Ik was echt even 
van slag, maar klaarde op toen ik bij de 
fietser die na mij bovenkwam exact dezelfde 
verbazing op zijn gezicht waarnam. Het leven 
gaat soms nergens over. De weg fietsend 
naar de top is en blijft het eigenlijke doel. Het 
is het onderweg zijn, het ultieme contact met 
mezelf bereiken, onderdeel van een groter 
geheel zijn, het berglandschap. Ik weet dan: 
de aarde bestaat echt … en ik ook.

La Marmotte is een route door de Franse 
Alpen die start in het dorp Bourg d'Oisans. 
Vandaar gaat het via een vlakke aanloop 
door het dal naar de eerste grillig verlopende 
26 km lange beklimming, die van de Col du 
Glandon, gevolgd door 22 km afdaling, het 
dal van de rivier de Maurienne ruim 20 km, 
de 12 km lange beklimming van de Col du 
Télégraphe, een korte afdaling naar skidorp 

Valloire, de 16 km lange beklimming naar het 
dak van La Marmotte, de Col du Galibier op 
2642 meter hoogte, daarna een héél lange 
afdaling terug naar Bourg d'Oisans, alwaar 
tenslotte de Alpe d'Huez wacht. De slotklim 
dient over ruim 13 km beklommen te worden. 
Bovenop, na 176 kilometer fietsen en 5000 
hoogtemeters ligt dan de finish. Zo mooi 
het onderweg en overal boven is, zo lelijk 
is het hier in het Valkenburg van de Alpen. 
Maar goed, je bent er dan! Een tocht als 
deze krijgt in de Tour de France geheid de 
titel mee van Koninginne-etappe. Zwaarder 
dan dit wordt als niet meer menselijk gezien. 
Dus die Marmotte, da's geen kattenpis, dat 
is een zeer serieuze zaak. Voor mij niet 
onbelangrijk: het is zwaar, maar nergens 
boven die vreselijke 10%, nou vooruit  
dan. Alleen bij het begin van de Glandon 
zitten korte stukken van 11% en de laatste 
kilometer van de Galibier ook 11%. Maar 
verder; wel erg lang, maar meestal rond die 
8%. Dat is dus een kwestie van veel trainen.



Ik ben dat jaar in augustus nog wel de 
Ventoux één keer opgeweest, maar dat was 
voor 80% met mijn rechterbeen was mijn 
gevoel. Maar goed. Dit was wel een opsteker.
En nadat mijn vader kort erna overleed 
besloot ik een ultralichte witte TREK 
racefiets te kopen. Slechts 8 kilo licht, bijna 
7 kilo lichter (!!!) dan mijn blauwe TREK 
randonneur.
Collega Jorit had een zelfde gekocht. Via het 
fietsenplan van ons werk. En in de filosofie 
van mijn vader betekent iets nieuws kopen 
ook vertrouwen in de toekomst.
Ik zou in 2014 die Marmotte fietsen op die 
nieuwe ultralichte witte TREK!

Helaas was ik vanaf de eerste dag in januari 
2014 en het verdere gehele voorjaar aan 
het sukkelen met voor-, bijhoofdsholte- 
en kaakontstekingen en griepvirussen. 
Ver in mei was ik blij dat ik het rondje 
Langervelderslag weer kon fietsen, mijn 
trainingsrondje van 38 km, waar ik in februari 
meestal mee start. Mijn lijf en conditie was 
echt onder het nulpunt.
Ik had er zó de balen van en bovendien 

gewoon geen zin in. Kortom 2014 geen 
Marmotte wederom. Loslaten. Volgend jaar, 
2015 dan maar.

Het jaar 2015 ging voortvarend van start. 
De conditie opbouwen ging goed, de 
ontstekingen bleven weg, het linkerbeen 
bleef wel de zwakke broeder, maar met 
gerichte rekoefeningen kreeg ik steeds meer 
vertrouwen dat het zou gaan lukken dit jaar.
In de voorjaarsvakantie gingen Clara en ik 
naar het Griekse Zakynthos en daar zou ik 
naast het luieren en lekkere eten ook de hele 
week een goede trainingsrit op de fiets gaan 
maken. Niet te extreem, maar onderhoudend, 
vooral om de fietsconditie en het gewicht 
op peil te houden. Uiteraard fietskleding 
mee. Geen helm, want ik zou toch rustig 
aan doen. Naast ons hotel had ik voor de 
hele week een eenvoudige, maar prima fiets 
gehuurd en de eerste kilometers gingen in 
een lekker tempo. Puik fietsje. Ik had nog 
nooit in Griekenland gefietst. Griekenland 
is de scooter! Na een kilometer of zeven 
zag ik op een kruispunt een auto van rechts 
aankomen. Ik reed op een voorrangsweg, 
maar was toch alert. Hij had me gezien en ik 
zette even extra aan. Wat ik niet zag was dat 
er op de grens van zon en schaduw een put 
in de weg zat. Ik lanceerde me zelf, kwam 
een paar meter voorbij mijn fiets op de grond 
op mijn linkerschouder terecht... schouder 
aan gort. En zodoende zou ik dus ook in 2015 
-alweer- niet de Marmotte gaan rijden. En de 
vraag kwam steeds vaker bij me naar boven 
of het er nog ooit van zou komen. Ik… en La 
Marmotte leken steeds meer op het huwelijk 
dat er nooit van zou komen…

Dit is het einde van deel 1. In de volgende 
editie van TIJDschrift het vervolg van het 
nastreven van mijn wielerdroom.

Picasso is een fascinerende man en zijn werk is 
nog fascinerender. Hij heeft artistieke grenzen 
doorbroken en hele terreinen in de kunst 
blootgelegd die nog niet bekend waren. Maar 
het ging ergens mis. Op een gegeven moment 
was hij volledig de weg kwijt. Zijn genialiteit 
werd niet herkend op de manier zoals hij dat 
wilde en hij wist zelf ook niet meer wat hij met 
die genialiteit moest doen. Hij ging opzettelijk 
lelijke dingen schilderen, of hij schilderde in 
een prachtig schilderij een lelijk hoekje. Het 
dieptepunt is de muurschildering die hij voor 
de Unesco maakte. Er bestaan filmbeelden van 
de onthulling van dit schilderij. Ik meen te zien 
dat Picasso expres een extreem slecht werk 
heeft gemaakt om te zien of er iemand durfde 
te zeggen dat het slecht was. Maar niemand zei 
iets. 
Ik maak af en toe tekeningen van de schilderijen 
van Picasso en probeer dan de lelijke hoekjes 
wat mooier te maken. Dat is natuurlijk 
heiligschennis, maar erg leuk om te doen.

Frits Jonker
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Het is 2019… analoog fotograferen blijkt weer helemaal in. Daar kwam ik achter 
op het moment dat ik mijn eerste rolletje naar een fotozaak bracht om deze te 
laten ontwikkelen, nadat ik een Fujica ST705 had gekregen van een vriend. Van 
een andere vriend kreeg ik een lading fotorolletjes. Daar moest ik wat mee. 
Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het ging als volgt.

door Gijs Weehuizen

Ik spaar al jaren digitale en analoge 
camera’s. Die laatsten zijn camera’s waar 
een fotorolletje in gaat. Ik heb daar nu een 
stuk of acht van, de meesten zijn stuk. Eén 
van die camera’s is dus de Fujica uit begin 
jaren zeventig van de vorige eeuw. In deze 
camera gaan twee kleine knoopcelbatterijen 
die de belichtingsmeter laten werken. 
Helaas ontbreekt hier het dopje dat de 
batterijen op zijn plaats moet houden en 
dient om de spanning door te geven naar 
de belichtingsmeter. Ik moet de belichting 
vervolgens handmatig instellen. Daarover 
later meer. Geen punt, dan doe ik er wat 
aluminiumfolie tegen aan en dat houd ik 
met plakband op zijn plaats. Al gauw blijkt 
dat dat niet helemaal goed werkt wanneer 
ik op straat foto’s maak. De druk van de 
batterijtjes op het plakband is te groot. 
Ik moet telkens op de batterijen drukken 
wanneer ik licht meet, het diafragma en de 
sluitertijd instel én scherpstel. Daarna moet 
ik mijn handen onder de camera houden ter 
ondersteuning zodat ik kan afdrukken. Het 
onderwerp is dan al weg… Dat moet anders. 
Ik bel stad en land af, maar niemand heeft 
zo’n dopje liggen.
Nu heeft mijn vaders tweede vrouw een 
neef die zéér technisch en handig is 
aangelegd en mij vaker helpt, bijvoorbeeld 
met computerproblemen. Wat zou hij voor 
oplossing kunnen aandragen? Hij komt met 
het plan om zelf zo’n dopje te maken op de 
draaibank van een al even technische en 
handige vriend van hem die tegenwoordig in 

de buurt van het Zwarte Woud bij München 
woont en waar hij af en toe een weekje naar 
toe gaat. Het idee is om van messing een ring 
met een schroefdraad te maken en daarop 
een plat schijfje van hetzelfde materiaal 
te plakken met epoxyhars. Zo gezegd zo 
gedaan. Ik ga naar Haarlem met de camera 
en neef Wim meet alles op.
Een paar weken later gaat Wim naar 
München met mijn camera en maakt daar 
met zijn vriend Mathieu in een middag op de 
werkbank het dopje. Ik krijg via de app foto’s 
van het proces. Op de laatste foto staat mijn 
camera met een dopje én een 135 mm lens 
die ik niet ken. Cadeautje! Ik ben als een 
kind zo blij. Twee weken later komt Wim eten 
en neemt de camera mee.

Inmiddels ben ik vier weken verder. Ik ga 
erop uit met de camera. Eén van de eerste 
plekken die ik bezoek is het J.P. Thijssenpark 
in Amstelveen. Ik loop er twee uur rond op 

J.
P.

 T
hi

js
se

np
ar

k,
 A

m
st

el
ve

en

een mooie zonnige zondagochtend en maak 
er allerlei herfstfoto’s. Fotorolletje en lens ter 
plaatse verwisselen is geen probleem. Ik ben 
in mijn nopjes wanneer ik naar huis fiets. Ik 
moet tot maandag wachten tot ik het rolletje 
kan wegbrengen. Spannend! Voor kleurenfilm 
ontwikkelen staat bij de fotowinkel een tijd 
van een uur. Het plan is om de negatieven 
te scannen met mijn negatiefscanner en ze 
op de computer te zetten. Jaren geleden 
kocht ik op Marktplaats een tweedehands 
negatiefscanner met veel mogelijkheden 
die veel lawaai maakt maar die ik toch wil 
blijven gebruiken, al was het maar omdat 
een nieuwe soortgelijke duur is. Helaas gaat 
het ook hier weer mis. De scanner geeft 
problemen. Neef Wim brengt weer uitkomst 
en krijgt hem aan de praat. Ik haal het 
filmpje op en scan de negatieven. Dit is een 
klus waarbij ik veel geduld moet hebben. 
Het duurt 5 minuten per beeldje om te 
scannen en dat met 36 opnames! Uiteindelijk 
staan ze allemaal op mijn computer en 
kan ik het resultaat bekijken op een groot 
beeldscherm. Ik ben verrukt door de kleuren 
en de scherpte! Zoals eerder gezegd kreeg 
ik indertijd zo’n dertig fotorolletjes van een 
andere vriend, die echter al enkele tientallen 
jaren over de houdbaarheidsdatum zijn. Ze 
hebben daardoor zo hun eigen sfeer.
Ik ben helemaal om. Dit is mijn nieuwe 
hobby. Helaas loopt het anders. Terwijl ik aan 
de IJ-oever bij Eye foto’s aan het maken ben 
van mijn favoriete plekje daar, loopt de film 
vast en scheurt. Ook andere rolletjes gaan 
kapot. Op advies van Wim olie ik voorzichtig 
de as in de camera die verantwoordelijk is 
voor het doorspoelen van de film, zonder 
resultaat.

Ik besluit een andere tweedehands camera 
te kopen op Marktplaats, waar ik ook net 
een tweede 135 mm lens voor de Fujica heb 

gekocht , daar die andere niet helemaal 
compatible blijkt met de camera. Mijn oog 
valt op een broertje van de camera die 
ik kocht toen ik twintig was. Een Pentax 
ME Super uit begin jaren tachtig. Die 
gaat het worden. Ik ben helemaal verliefd 
op het kleinood. Er zijn twee betaalbare 
exemplaren te vinden op Marktplaats. Ik 
ga voor de dichtstbijzijnde in Amsterdam, 
na daar wat afgedongen te hebben tot het 
niveau van de andere aanbieding. Ik ben 
bijna euforisch dat ik de eigenaar word van 
deze kleine en handzame spiegelreflex. 
Bij aankomst blijkt de verkoper er zelf 
niet te zijn. Zijn buurvrouw doet open en 
er vindt een onhandige uitwisseling van 
apparatuur en euro’s plaats. Bij thuiskomst 
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en na het plaatsen van nieuwe batterijen 
voor de belichtingsmeter blijkt de camera 
niet te werken. De ontspanknop is stuk. De 
teleurstelling is groot en wordt nog groter 
nadat de vorige eigenaar niet bereid is mij 
mijn geld terug te geven.

Ik ga met de camera naar een fotozaak in 
Amsterdam Oost, waar ze me vertellen wat 
ik al weet: de ontspanknop zorgt er ook 
voor dat het elektronische circuit van de 
lichtmeter wordt geactiveerd en reparatie 
kost al snel honderd euro. Maar… ze hebben 
precies zo’n camerabody die ik kan kopen 
voor 75 euro. Ik moet er over nadenken zeg 
ik, maar terwijl ik naar het huis van mijn 
vriendin loop weet ik al: deze camera móet 
ik hebben. Mijn vriendin gaat mee in mijn 
enthousiasme. Zij weet iets dat ik nog niet 
weet: ik krijg net als zij wat geld van haar 
moeder voor kerst. Ik terug naar de fotozaak. 
Daar blijkt dat ze helemaal geen Pentax ME 
Super hebben. Geen nood ze hebben een 
voorloper van die camera: de Pentax MX. Een 
totaal mechanische camera. Het neusje van 
de zalm voor iemand die zo veel mogelijk zelf 

wil instellen met een zo eenvoudig mogelijke 
camera. Hij kost 120 euro. Tjonge! Ik krijg 
de eigenaar van de winkel, met wie ik een 
redelijk leuk gesprek heb, zover dat ik de 
lens van mijn huidige ME super (een vies, 
vastgeroest ding) kan ruilen tegen de lens die 
op de MX zit. Ik mag de camera dan hebben 
voor dezelfde prijs: 75 euro. Ik blij!
Na een paar uur fotograferen rond het 
centraal station volgt opnieuw een deceptie. 
Het rolletje spoelt niet door en belicht 36 keer 
hetzelfde stukje film. Ik ben helemaal klaar 
met analoge fotografie (voor het moment) en 
breng de camera terug en krijg gelukkig nu 
wel mijn geld terug én de lens. 

Maar er was geen weg terug en ik doe een 
laatste poging. Ik stuur de camera’s op voor 
reparatie. Een vriend van een vriendin van 
een vriendin in Alphen aan de Rijn heeft een 
collega en die gaat kijken of ze voor een 
redelijke prijs gerepareerd kunnen worden. 

Ondanks de tegenslagen heb ik nog steeds 
zin om weer analoog te fotograferen. Zo snel 
geef ik me niet gewonnen. Wordt vervolgd?

J.P. Thijssenpark, Amstelveen



Het ging geloof ik zo. 
Ik had de hele avond thuis zitten werken, op 
mijn ‘werketage’, ik werk vooral thuis, en pas 
na twaalven meldde ik me weer eens in de 
zitkamer bij mijn vrouw die op de bank voor 
de tv de dag een beetje lag te rekken. 
Omdat ik na zo’n avondje werken liever niet 
direct in bed stap – je moet toch eerst even 
‘landen’ – plofte ik naast haar neer, en samen 
raakten we verzeild in een programma over 
plastische chirurgie. Ik meen op RTL5. 
We zagen een jonge vrouw, een actrice, die 
ooit haar borsten had laten vergroten en daar 
nu spijt van had. Ze waren te groot. Zeker 
voor de carrière van fitness-instructrice en 
-model die ze inmiddels nastreefde. 
Bij de plastisch chirurg ging haar truitje uit. 
Vanaf onze bank zagen wij een slank, 
afgetraind lijf met twee flinke borsten. 
Borsten waar ook een beetje spanning 
op leek te staan. Ze hadden iets van 
kanonskogels. 
De chirurg keek de borsten zo eens aan, 
duwde hier en daar voorzichtig, en zei wat 
hij kon betekenen. Hij kon de implantaten 
eruit halen, er veel kleinere voor in de plaats 
zetten, het overtollige weefsel wegsnijden en 
de boel weer netjes aan elkaar naaien. 
Later zagen we hem precies dat doen. Eerst 
tekende hij met een viltstift wat lijnen, en 
toen de actrice eenmaal onder verdoving 
was, ging het mes erin. Wat een weinig 
appetijtelijke aanblik opleverde. De gelei-
achtige kwabben die hij eruit trok, de 
brokkelige borsten die daarna overbleven, het 
vrijsnijden van de tepels om die een beetje 
te verplaatsen en het slagerswerk om het te 
veel aan vel kwijt te raken aan de onder- en 
zijkant. 
Wij keken elkaar aan op de bank, mijn vrouw 
en ik, en we hoefden niet eens tegen elkaar 

te zeggen wat we dachten, dat wisten we 
zo ook wel. Namelijk: wat een waanzin! Dat 
gedoe van vrouwen met hun lichaam ook. Die 
ziekmakende aandacht voor hun uiterlijk. Dat 
verwrongen schoonheidsideaal. En dat een 
plastisch chirurg meewerkt aan die flauwekul 
van een borstvergroting bij een jonge, 
kerngezonde vrouw. 
 
‘Of vond je die grote tieten opwindend?’ 
informeerde mijn vrouw. 
Tja, daar had ze me wel een beetje. 
‘Nou ja, op zich vind ik dat vergroten van 
borsten natuurlijk idioot,’ antwoordde ik, 
‘maar ik kan niet ontkennen dat ik onrustig 
word van die pornotieten.’ 
‘Pornotieten?’ 
‘Ja, dat zijn het toch? In porno zie je vrij veel 
vrouwen met zulk soort opgeblazen tieten.’ 
 
In de dagen na deze conversatie was het 
‘pornotieten’ vóór en ‘pornotieten’ ná in 
Huize Vonk. Het is een fijn woord om in de 
mond te nemen, ‘pornotieten’. Het is ook 
fijn om samen grappen te maken waar de 
buitenwereld weinig van zou snappen. En 
misschien was er iets van ongemakkelijkheid 
weg te lachen.

Ik kijk weleens porno, als mijn vrouw niet 
thuis is. Niet heel vaak, soms komt het er 
weken niet van, maar ik kijk. Zoals denk ik 
veel mannen. En wat doe je dan? Dan ruk je 
je af. Zo gaat dat. Niks om moeilijk over te 
doen, of je voor te schamen, zou ik denken. 
Zoiets kan ook gewoon bestaan naast een 
seksleven in een relatie. 
Naar aanleiding van de actrice met haar 
ongewenste ‘pornotieten’ op tv hadden mijn 
vrouw en ik het een paar dagen later over 
mijn nauwelijks geheime masturbatie-bestaan. 

Pornotieten &  
Russische  
verkeersongelukken
door Roland Vonk

Illustratie door mevrouw Vonk
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‘doen’ met de vrouwen uit de filmpjes? 
Ik denk het niet. 
Zoals ik ook niet ín de auto zou willen zitten 
van zo’n Russische brokkenpiloot. Ik blijf 
graag op gepaste afstand. Bij de ongelukken 
probeer ik te analyseren waar het misgaat. 
Wordt er te hard gereden? Zit iemand niet 
op te letten? Of is dit gewoon een geval van 
domme pech? Is dit iets dat mij ook had 
kunnen overkomen? 
Bij porno ben ik me er heel sterk van bewust 
dat het fantasie is. Ik wil ook graag dat 
het dat blijft. Zo zorg ik ook altijd dat het 
geluid uit staat. Dat overdreven gekreun 
om opwinding te suggeren. Vreselijk. De 
stemmen van de dames überhaupt. Dat 
wil ik allemaal niet horen. Ik wéét wel dat 
het echte mensen zijn die zich hebben 
laten filmen, maar ik wil daar graag verre 
van blijven. De slechte toneelstukjes in de 
aanloop tot een neukpartij kunnen me ook 
gestolen worden.
 
Is het gevaar van porno niet dat je vrouwen 
gaat bekijken als object, als lustobject? Tja, 
misschien ben ik niet de aangewezen persoon 
om over mijn eigen perceptie te oordelen, 
maar ik merk er weinig van. Ik kan geloof ik 
vrij goed het onderscheid maken tussen de 
fantasie van zulke filmpjes en de omgang 
met ’echte’ mensen in het dagelijks leven. 
Zo vaak voel ik me in het dagelijks leven ook 
niet seksueel tot iemand aangetrokken. Ik 
ben zeer gelukkig met mijn vrouw en verlang 
niet hevig naar emotionele verwarring buiten 
de deur. 
En om de parallel weer op te pakken: is het 
gevaar van kijken naar die dashcamfilmpjes 
niet dat je overal in het verkeer ongelukken 
verwacht? Ook dat valt mee. Ik ben me 
geloof ik vrij bewust van de gevaren in het 
verkeer, maar ik rijd heel rustig, een tikkeltje 
defensief misschien wel, en ik weet heel 
goed dat wat je in die Russische filmpjes ziet 
een heel kleine uitsnede is van een enorme 
werkelijkheid. Zoiets als het NOS-journaal, 
eigenlijk. 
Ja, en steun je met het kijken naar porno 
niet een industrie die (kwetsbare) mensen 
uitbuit en misbruikt? Dat is wel een beetje 
een lastige, dat geef ik toe. Als je een beetje 

‘Heb je dan ook bepaalde favorieten?’ vroeg 
mijn vrouw. 
‘Ja,’ antwoordde ik, ‘maar die namen ga ik 
jou niet noemen.’ 
Het leek me beter om dat maar voor mezelf 
te houden. Ik heb toch al het idee dat ze het 
niet helemaal begrijpt. Voor je het weet gaat 
ze het op zichzelf betrekken, en het heeft 
niks met haar te maken. 
 
Ik ben geneigd om het kijken naar 
porno te vergelijken met het kijken 
naar compilatiefilmpjes van Russische 
verkeersongelukken. In Rusland hebben 
verhoudingsgewijs veel mensen een 
zogeheten dashcam in de auto, er worden

 
heel veel verkeersongelukken gefilmd, en die 
filmpjes vinden hun weg naar YouTube. 
Als ik tijdens het werken thuis een beetje 
flauw ben geworden, wil ik nog weleens wat 
uit de koelkast snaaien en op de computer 
op de eettafel zo’n compilatie van Russische 
verkeersongelukken aanzetten. Dan zie ik 
allerlei lui zonder op te letten een kruispunt 
op stuiven en grandioos crashen. Ik zie 
vrachtwagens slippen en kantelen. En ik zie 
mensen oversteken op slecht verlichte wegen 
en op miraculeuze wijze nog nét heelhuids 
de overkant halen tussen het voortrazende 
verkeer door. 
Daarna kan ik er weer even tegen. 
Wat ook kan: een paar pornofilmpjes 
opzoeken en er even een ruk aan geven. Dat 
wil me ook weleens over een dood punt heen 
helpen. Ook dat is een manier om – sorry 
voor de woordgrap – mezelf vlot te trekken. 
 
Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht, over 
dat kijken naar porno. Ik heb mezelf allerlei 
vragen gesteld. Zoals: zou ik het echt willen 

Als ik tijdens het werken thuis een 
beetje flauw ben geworden, wil ik nog 
weleens wat uit de koelkast snaaien 
en op de computer op de eettafel 
zo’n compilatie van Russische 
verkeersongelukken aanzetten. Daarna 
kan ik er weer even tegen.

op nieuwssites rondsurft, kom je inderdaad 
verhalen tegen van ‘actrices’ die zich min of 
meer genoodzaakt voelen om van alles te 
ondergaan waar ze eigenlijk helemaal geen 
zin in hebben. Dat deugt natuurlijk niet. 
Maar werk ik daaraan mee? Als ik stuit op 
filmpjes met meer dan twee mensen ben ik 
meteen weg. Groepsverkrachtingsachtige 
toestanden winden mij (gelukkig) ook niet 
op. De aantrekkingskracht van alles met poep 
en pies snap ik evenmin. En de aanblik van 
heel jonge meiden vind ik erg ongemakkelijk. 
Dus daarmee bedient de industrie mij niet. 
Ik betaal ook nergens voor. En dankzij een 
adblocker krijgen ze ook geen reclamegeld 
via mij.  
Ergens ben ik de meest ondankbare 
(incidentele) pornokijker die er bestaat. 
Ik ben ook geneigd om de uitbuiting die 
in de porno-industrie vast zal bestaan, te 

vergelijken met de arbeidsverhoudingen in 
andere bedrijfstakken. Op allerlei manieren 
zal ik wel bijdragen aan onrechtvaardige 
verhoudingen in de wereld. Welke keten van 
handelaren en producenten gaat er schuil 
achter het T-shirt dat ik koop? Wie moeten er 
allemaal bloeden voor de mooie fotocamera 
die ik mezelf gun? 
Ik doe mijn best om goed te doen, maar ik 
weet ook dat het heel moeilijk is om niet 
toch op allerlei manieren bij te dragen aan 
het kwaad in de wereld. Ik ben ook maar 
een mens. Een man zelfs. Die de waanzin 
inziet van borstvergrotende operaties, 
maar die tegelijkertijd behept is met een 
domme psyche die opveert bij de aanblik van 
pornotieten. 
En Russische verkeersongelukken. Al trek ik 
me daarbij – meld ik op verzoek van mijn 
vrouw – zelden bij af.
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De vraag na de vorige en laatste meeting 
en editie van het Bierpanel was natuurlijk: 
is er leven na het Bierpanel? Martin wist 
het nog niet. Jos en Gijs kwamen met het 
idee om de meetings het thema Vinylmuziek 
mee te geven. Zo ontstond de naam die al 
snel voor de hand lag. Het Bierpanel werd 
getransformeerd tot Platenpanel.
De eerste meeting vond plaats bij Gijs thuis 
op een middag in januari. Daar zouden we 
elkaar onze eerste bewuste aanschaf op 
LP-gebied laten horen. Zo'n gebeurtenis 
is natuurlijk groots en vol van verhalen, 
gevoelens en bepalend voor de rest van ons 
leven.
Dat bij zo'n meeting een lekker biertje goed 
zou aansluiten is natuurlijk een open deur.
De eerste plaat, de lente van een muzikaal 
mensenleven; het Platenpanel vertelt het.

Het Platenpanel dus. De naam moet nog even 
binnenkomen. Geen plaNtenpanel, want dat 
had ook gekund, en kan in de toekomst altijd 
nog, óók geen PlaNEtenpanel, -met de kennis 
van Jos hierover zeker voor de hand liggend- 
neen: het Platenpanel!
Volgens de Dikke Van Dale wil Platenpanel 
in dit geval zeggen: groep personen die 
vinyl grammofoonplaten beluisteren en daar 
zinnige en onzinnige dingen over vertelt die 

Tekst: 
Martin Groenewoud, 
Gijs Weehuizen en
Jos Bohncke
Foto's: Gijs Weehuizen
Illustratie: Jos Bohncke

in een rubriek van TIJDschrift door derden 
gelezen kunnen worden. Bij het schrijven 
dezes is nog totaal onbekend of dit laatste 
ook daadwerkelijk zal gebeuren. Spannend!

Tijdens de groene thee met jasmijn komen 
we tot een soort van concept. Jos, Gijs en 
Martin zullen in max 300 woorden (wat 
dus niet gelukt is, red) hun eerste bewuste 
vinylervaring optekenen.
Martin vertelt over de LP One step Beyond... 
van Madness uit 1979, Jos over de LP 
Sandinista van The Clash uit 1980 en Gijs 
sluit de rij met de LP Ummagumma van Pink 
Floyd uit 1969. We zullen veel terug gaan 
naar de beelden en herinneringen uit die tijd.
Jos en Martin zijn eind tieners, Gijs is slechts 
negen jaar!! 

Het wát voor panel? 
Platenpanel!

One step beyond... Madness

Ik ben een jaar of 18 als ik voor het eerst op 
de radio dit nummer hoor. Tot dit moment 
nam ik wel eens muziek op van de radio met 
mijn cassetterecordertje, maar het meeste 
geld ging op aan wielerspullen.
Muziek had ik niet zoveel mee. Lente 1980 
is dan ook de geboorte van mijn muzikale 
leven. Ik heb net een installatie gekocht 
en ga met de fiets voor het eerst naar een 
platenspeciaalzaak: MMC in de Krommert 
van de Admiraal de Ruyterweg. Een klein 
zaakje. Ik loop binnen, vraag schuchter 
of ze de plaat van Madness hebben en zit 
even later op een krukje de gehele kant A 
te beluisteren. Het eerste nummer komt 
zóóó binnen! "HEY YOU, DON'T WATCH 
THAT,...WATCH THIS, THIS IS THE HEAVY 
HEAVY MONSTERSOUND, THE NUTTIEST 
SOUND AROUND. SO IF YOU COMING IN 
OFF THE STREET AND YOU BEGINNING TO 
FEEL THE HEAT, WELL, LISTEN BUSTER, 
YOU BETTER START TO MOVE YOU'RE FEET, 
TO THE ROCKENEST ROCKSTEADYBEAT OF 
MADNESS..........ONE STEP BEYOND!!!!!!!!!!! 
En dan vertrekt de Madness-trein om 
nooit meer op te houden. Energie, humor, 
gekheid, en vooral keigoed en ik heb MIJN 
muziek gevonden.

Er is iets nieuws in mijn leven gekomen. 
Iets waar ik meer van wil en wat ik nooit 
meer los zal laten. Het tweede nummer is 
‘My girl’. Prachtig stemmig, melodramatisch, 
meeslepend. Ik zit in een andere wereld. 
Op de achterkant van de LP-hoes staat 
een danser de nutty-pasjes voor te doen. 
Daar kan ik thuis ook op studeren. En ik 
wil een basgitaar en zelf ook gaan spelen. 
Opeens zijn daar geluk en mogelijkheden. 
Ook voor mij. Alle nummers van kant A 
zijn juweeltjes. 7 Nummers, 19 minuten. Ik 
vraag aan de verkoper of hij de plaat wil 
omdraaien. Ook kant B luister ik helemaal, 
8 nummers, 18 minuten. Ik ben in de wereld 
van Madness. Stuwend, ska poppy, jazzy, 
klassiek, oer, en vooral eigen en nutty!

Naast Madness zijn bands als The Specials, 
The Selecter, The Beat en Bad Manners de 
komende jaren dominant aanwezig. Ik koop 
alles, kom later bij platenzaak Concerto 
in de Utrechtsestraat oude Jamaicaanse 
skamuziek uit de jaren '60 tegen, ga naar 
ska-concerten in Paradiso en de Melkweg 
en speel de skabas met Jos op drums in 
een jongerencentrum in Ouderkerk. Vele 
jaren later doe ik er nog een schepje 
bovenop door op trombone in skabands 
the Bouncers, Mr. Review en Rude Rich and 
the High Notes in binnen- en buitenland te 
spelen. En dat begon allemaal in platenzaak 
MMC dus. Madness ontpopte zich als meer 
een populaire nuttyband die een stadion 
kon vullen, dan een echte underground 
skaband. Pas begin dit millenium zag ik ze 
voor het eerst live. In de Melkweg als The 
dangermen, en later nog een keer in de 
HMH.
Ze bestaan nog steeds, hadden onlangs hun 
40-jarig jubileum en zijn still going strong. 
Madness: ik ben ze eeuwig dankbaar!

Martin            Jos en Gijs 

Energie, humor, gekheid, en 
vooral keigoed
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Terug	in	de	Tijd	van	Vinyl

Gravend in mijn verre verleden naar de Jos 
die ik ook was, kwam ik terecht in de tijd 
dat ik ging studeren en dat de stad voor mij 
vertrouwd terrein werd om mijn kennis uit te 
breiden, maar ook voor cultuur en uitgaan. 
Die stad is natuurlijk Amsterdam. 
Dagelijks reed ik door de Scheldestraat de 
stad ’s morgens in en ‘s middags weer uit en 
zo ontdekte ik in diezelfde Scheldestraat een 
platenzaak van RAF (De moederzaak voor 
HiFi zat in de Rijnstraat, even verderop). 
Het ontstond zo dat vrijdagmiddag mijn 
‘platenmiddag’ werd. Vaste stop op weg naar 
huis om de bakken door te snuffelen naar 
nieuw en oud werk en aan de bar de tijd 
te nemen om wat nummers te luisteren al 
dan niet onder het genot van ‘iets te roken’. 
In het dorp waar ik vandaan kom kon dat 
platenonderzoek absoluut niet, omdat de 
plaatselijke HiFi- en witgoedwinkel alleen de 
singletjes uit de top 40 in huis had. 
Af en toe was er geld voor een aanschaf en 
dat gebeurde dus zo nu en dan. Het kopen 
van een nieuwe LP was voor mij in die tijd wel 
iets om bij stil te staan vanwege de kosten. Je 
kunt je geld tenslotte maar één keer uitgeven 
en er was zoveel meer leuks dat geld kostte. 
Vandaar dat mijn eerste zorgvuldig gedane 
aankopen ook genummerd werden. 
Zijpaadje: om aan voldoende middelen te 
komen voor nu en dan, maar steeds vaker, 
een aankoop, dacht ik dat het wel goed zou 
zijn om opslag te vragen in de snackbar waar 
ik werkte. Ik draaide daar mee in de zondag-
spitsuur-dienst van 16.00 tot 21.00 uur en 

verdiende daar ƒ25,- mee. Omdat ik m’n werk 
in ieder geval naar mijn eigen tevredenheid 
goed deed, vond ik wel dat ik die opslag 
verdiende. Ik vroeg het mijn baas, maar die 
zei dat ik daarvoor maar naar de boekhouder 
moest. Toen ik naar de boekhouder ging zei 
hij dat m’n baas daar over ging. Ik voelde 
feilloos het vacuüm dat hier ontstond en zei 

pardoes dat ik van de baas opslag mocht en 
vroeg ƒ40,-. De boekhouder gaf z’n akkoord 
en voortaan verdiende ik een LP meer op 
zondag (namelijk ƒ15,- en dat was wat een LP 
toentertijd ongeveer kostte). 
Op de ons gestelde vraag naar een 
memorabele aankoop kwamen bij mij 3 
albums boven. Toen de plaat ‘Animals’ van 
Pink Floyd uitkwam (jan. 1977), vond ik 
dat een indrukwekkend stuk muziek dat ik 
ontzettend graag wilde hebben. Bovendien 
sloot hij aan bij mijn Pink Floyd verzameling. 
Na aanschaf heb ik hem zo’n beetje grijs 
gedraaid en kon ik de teksten letterlijk 
meezingen. Omdat mijn muziekbelangstelling 
best wel breed was (ik haalde van allerlei 
zeer verschillende muziek in huis) en ik 
ook ontzettend into reggea was, was het 
live dubbelalbum ‘Babylon by Bus’ (nov. 
1978) een absoluut hebbeding, waarvan ik 
nog weet dat ik ervoor gespaard heb. Ik 
heb hem gekocht alsof ik een oud relikwie 
op de kop had kunnen tikken. Het derde 
album was een 3-dubbel-LP van the Clash; 
‘Sandinista!’ (met!) uitgebracht eind 1980. 
Het bijzondere aan dit album was dat ik hem 
in de platenzaak ‘ontdekte’ zonder voorkennis 
en hem meteen ook kocht.
 
Op de samenkomst van het platenpanel (vh 
bierpanel) heb ik ter plekke nog besloten, 
toen we Sandinista! weer beluisterden, dat 
dit mijn meest memorabele aanschaf is 
geweest. Terwijl ik een uur daarvoor nog 
dacht dat dat Animals was. Vandaar dat ik op 
de begeleidende foto’s met 2 verschillende 
albums prijk. 
 
Jos, ook in vinyl

ik heb hem zo’n beetje grijs 
gedraaid en kon de teksten 
letterlijk meezingen

Gijs

Jos Bohncke
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Deze mysterieuze titel 
heeft een van de nummers van de LP die 
in 1969 mijn (muzikale) leven op zijn kop 
zette. De naam van de band? Pink Floyd. Het 
album: Ummagumma. Tot die tijd luister ik 
naar singeltjes van de The Beatles en Kom 
van dat dak af van Peter Koelewijn. 
 
Het begint zo. Mijn ouders zijn al een paar 
jaar gescheiden. Mijn vader heeft een 
vriendin in Amsterdam en die kerst ga ik bij 
hun logeren voor een week of twee. Voor 
de eerste keer zie ik de vriendin en, langer 
dan een paar uur op woensdag, mijn vader. 
Spannend hoor!  
Ik ben een onderzoekend jongetje van negen 
jaar oud en onderwerp haar huis aan een 
gedegen onderzoek. Wat ik zie bevalt me, 
het is een overwegend modern ingericht huis 
met abstracte kunst aan de muren. Bovenop 
de kasten aan weerszijden van de glazen 
schuifdeuren staan zwarte huisjes, zo lijkt het 
tenminste… . Het blijken luidsprekerboxen 
te zijn, gemaakt door haar neef. Ze legt 
me uit hoe het werkt: in één van de kasten 
staat een ook door hem gebouwde stereo 
versterker en een platenspeler. In de kast 
staat ook een flinke rij LP’s. Ik ga er langs. 
Klassieke muziek… en dan ineens een 
afwijkende hoes met mannen met lang haar.
Die LP gaat op de platenspeler. 
Ummagumma, het is een openbaring. 
Nooit eerder heb ik zoiets gehoord. De 
muziek is overweldigend, angstaanjagend 
en ik zuig het in mij op. Ummagumma is 
slang in Cambridgeshire in Engeland en 
betekent zoveel als Fuck! Een woord dat 

veelvuldig schijnt te zijn gebruikt door de 
bandleden tijdens de opname van hun 
vierde album door de tijdsdruk. Het is 
een dubbelalbum waarvan de eerste plaat 

een concertregistratie is met o.a. 
het nummer Set the controls for 
the heart of the sun. De tweede 
plaat is een studioregistratie met 
uitzonderlijk ingenieuze muziek 
en humor. Zo heet een nummer 
Several species of small fury animals 
gathered together in a cave and 
grooving with a pict. De Picts was de 
inheemse bevolking van Schotland.
Op de achterkant van de platenhoes 

zie je de volledige toenmalige apparatuur 
van Pink Floyd compleet met twee 
roadies. Het arsenaal is voor die tijd zeer 
sophisticated en onderwerp van gesprek met 
jeugdvriend Bob nadat de plaat wat later in 
mijn platenkast is beland.

Op Ummagumma staan negen 
muziekstukken, vier live en vijf studio 
opnames. De live stukken komen van 
de eerste twee albums van Pink Floyd 
en zijn zeer spannend uitgewerkt tot 
langere versies, zoals in de jaren rond 
1969 gebruikelijk is. Vier mannen met 
iedere een eigen muziekstijl die al dan niet 
samen componeren en spelen en waarbij 
het samenspel (de som der delen) van de 
bandleden samen groter is (dan het geheel), 
oftewel ze zijn met zijn vieren interessanter 
dan solo, net eigenlijk als The Beatles. Wel 
zijn de bijdragen duidelijk hoorbaar. De 
dansende drumslagen van Nick Mason met 
de opvallende hoge tonen van de High Hats. 
De jankende gitaarsolo’s van David Gilmour 
afgewisseld met zeer smaakvolle akoestische 
begeleiding. Omwille van de lengte van 
mijn bijdrage besluit ik met: ga deze of een 
andere plaat van Pink Floyd luisteren. Een 
onvergetelijke ervaring.

Gijs

De muziek is overweldigend, 
angstaanjagend en ik zuig 
het in mij op

Set the controls for 
the heart of the sun 



EETTENTJES IN VENICE
 
Ik ben altijd weer thuis als ik deze kleuren, letters en 
plaatjes zie, van deze typisch Amerikaanse eettentjes langs 
de Ocean Front Walk in Venice.

Mirjam Boelaars
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Mijn favorieten van Rey

Als groot liefhebber van mysteries heb ik 
de pech dat ik niet makkelijk iets geloof. Ik 
wil het weten, niet geloven. In veel gevallen 
kom ik er niet achter wat er wel of niet waar 
is van wat wordt beweerd. Dan moet ik 
genoegen nemen met proberen te berusten 
in het voor- of nadeel van de twijfel tot zich 
nieuwe informatie of een dieper inzicht in 
een mysterie aandient. Maar de lijst van 
mysteries waar ik me in de loop van mijn 
leven mee bezig heb gehouden is door de 
jaren behoorlijk veranderd. De Bermuda-
driehoek, het Loch Ness Monster, Bigfoot, 
de Piri Reis kaarten en minstens nog tien 
mysteries zijn voor mij opgelost. In de zin 
dat het geen echte mysteries bleken te zijn 
maar op hol geslagen fantasieën of leugens. 
De lijst met mysteries die naar mijn idee nog 
steeds niet zijn opgelost is echter niet korter 
geworden, integendeel.  
De lijst wordt steeds langer. 

Eén van de mysteries waar ik meer dan 
gemiddelde belangstelling voor heb zijn de 
sterrenbeelden. Ik geloof niet in astrologie. Ik 
heb nooit begrepen hoe 
beelden invloed zouden kunnen uitoefenen 
op ons leven. Ten eerste staan de individuele 
sterren, die tezamen vanuit ons aards 
perspectief een sterrenbeeld vormen, in 
werkelijkheid vele lichtjaren uit elkaar. En 
bovendien hoe kan een ster überhaupt ons 
leven beïnvloeden? Zit er informatie in het 
licht? Ook al geloof ik ergens niet in, ik 
mag er graag over nadenken. Bijvoorbeeld, 
waar komt het idee dat hemellichamen ons 
beïnvloeden vandaan? Wie en waarom heeft 
de sterrenbeelden bedacht? Daarbij komt 
dat de namen van sterrenbeelden op zich 
al een groot raadsel zijn. Waarschijnlijk zijn 
de namen van sterrenbeelden één van de 
oudste culturele overblijfselen. Ondanks 
dat de namen door de eeuwen heen door 
allerlei culturen werden vertaald, zijn ze altijd 
hetzelfde gebleven. Dat is vreemd. Het is 
bekend dat talloze personen, die slechts een 
millennium geleden hebben geleefd, door het 

onherkenbaar vertalen van hun naam uit de 
geschiedenis lijken te zijn verdwenen of zijn 
veranderd in twee zogenaamd verschillende 
personen. Maar de sterrenbeelden, die 
minstens zesduizend jaar oud zijn, hebben 
altijd hun oorspronkelijke naam behouden. 
Dat is des te vreemder als u bedenkt dat er 
geen enkele overeenkomst lijkt te zijn tussen 
de naam en het hoopje sterren dat die naam 
draagt. Neem bijvoorbeeld het sterrenbeeld 
Tweelingen. Dat ziet er zo uit:

In astrologische boeken staat meestal een 
dergelijke tekening om van dit sterrenhoopje 
een tweeling te maken: 
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Voor astronomen is astrologie zo’n pertinente 
onzin dat ze er niet eens aandacht meer aan 
besteden. Over de namen van sterrenbeelden 
wordt onder astronomen vaak laatdunkend 
gesproken. Het is voor hen het bewijs dat 
alle astrologie flauwekul is. Dat dacht ik 
heel lang ook. Tot ik op een dag een boek 
van Hans Augusto Rey in handen kreeg. Het 
heet ‘Sterren anders bekeken’ en verscheen 
oorspronkelijk in 1975 bij uitgeverij Hollandia. 
Ik zal proberen uit te leggen waarom dit één 
van de meest verbijsterende boeken is die ik 
ooit heb gelezen.

Hans Augusto Rey zag in alle sterrenbeelden 
de vorm die hun naam verklaart. Niet 
alleen in de twaalf sterrenbeelden van de 
Dierenriem, maar in alle sterrenbeelden. 
Dat de naam van de twaalf bekende 
sterrenbeelden verband houdt met hun 
vorm is al veel te veel toeval voor een 
gezond denkend mens om dit als toeval 
te kunnen accepteren, maar dat letterlijk 
alle sterrenbeelden hun naam laten zien is 
absurd. Het is ook absurd omdat er voor 
H.A. Rey niemand anders is geweest die dit 
heeft ontdekt. Want de sterrenbeelden zijn 
het oudste en bekendste cultureel artefact, 
de hele wereld kijkt er elke nacht naar, er 
worden door astrologen en astronomen 
duizenden boeken over geschreven, en 
toch heeft niemand eerder gezien dat 
de Tweelingen er ook echt uitzien als 
tweelingen:

Ik kan u hier niet alles laten zien. Maar een 
paar van mijn favoriete sterrenbeelden wil ik 
u niet onthouden. Zie pagina 28.
Het is niet alleen dat de vorm van alle 
sterrenbeelden overeenkomt met hun naam. 
Dat zou op zich al iedereen met stomheid 
moeten slaan. Maar de manier waarop Rey de 
vaak niet meer dan twee handenvol sterren 
verbindt en daarmee hun naam tevoorschijn 
tovert, heeft ook een hoge esthetische 
kwaliteit. Ik bedoel, als je iemand zou vragen 
om met slechts zestien punten een leeuw te 
tekenen, of met veertien punten een walvis, 
zou het resultaat dan veel fraaier zijn dan wat 
er aan de sterrenhemel te zien is?

In zijn boek zegt H.A. Rey dat hij dit allemaal 
heeft bedacht omdat hij nooit de namen 
van sterrenbeelden kon onthouden. Daar 
geloof ik niks van. Mijn geringe kennis van 
de statistiek weerhoudt me er niet van om 
te denken dat Rey slechts opnieuw ontdekt 
wat in een ver verleden al eerder is ontdekt 
door de mensen die de sterrenbeelden voor 
het eerst een naam gaven. Rey laat naar 
mijn idee zien dat de mensen die lang, lang 
geleden leefden over kennis en inzichten 
beschikten die wij nu niet meer hebben of die 
we heel langzaam weer verwerven.
Dat de naam van de sterrenbeelden 
samenhangt met hun constellatie is 
uiteraard geen bewijs voor de theorieën van 
astrologen. Het zegt hooguit dat we weinig 
weten van de relatie tussen mensen en 
sterren. H.A. Rey laat zich hier wijselijk niet 
over uit. Maar voor mij is dit een fascinerend 
vraagstuk. Misschien is dat een mooi 
onderwerp voor een andere keer.Tweelingen door Ray

Walvis door Rey

Vanochtend in Cor’s Deli, de mail van Cor 
Hospes: wie is ons publiek en wat willen 
ze? Hospes beschrijft hoe tijdschrift Vogue 
Internationaal na behoeftenonderzoek onder 
lezers meer publiek trok. Een aansprekend 
voorbeeld, zoals daar vele zijn in Hospes ‘De 
Power van een Contentplatform’.

Dit najaar was ik bij de presentatie van dit 
boek bij zijn uitgever in Amsterdam. Heel 
kort door de bocht is de boodschap: bouw 
als bedrijf je eigen platform, en deel daar je 
verhalen. Zodat je onafhankelijk wordt van 
het humeur van social media. 

Het leest als bovengenoemde Cor’s Deli, die 
ik al langer volg. Drie keer per week een paar 
honderd woorden over content marketing. 
Enthousiasme en inspiratie aan het begin van 
de werkdag, fijn! Een echte aanrader. 

Deze Power bestaat uit 9 hoofdstukken, gevuld 
met korte items. Content marketing = met 
verhalen een relatie onderhouden met je klanten. 
Vertrouwen wekken door je kennis te delen. 
Een sympathieke manier om reclame voor je 

bedrijf te maken doordat je Google bedient. 
Zoekmachines vinden je website door nieuwe 
inhoud, goed gemaakte verhalen rond efficiënte 
zoekwoorden, aangezwengeld op social media.

De kracht: mooie voorbeelden, afgewisseld 
met een heel aantal lijstjes om mee aan de 
slag te gaan. Zoals ‘Zes criteria voor een 
goeie nieuwsbrief’ en een ‘Brandguide in 11 
vragen’. ‘Power van een Contentplatform’ is 
inspiratie én handboek voor wie aan de slag 
gaat met content marketing.

Uit het genoemde onderzoek van Vogue blijkt 
o.a. dat 53% van de lezers een voorkeur 
heeft voor stukken onder de noemer Maak 
me verantwoordelijk. Omdat maar 2% van 
de stukken daaronder viel, maakte Vogue 
daarom meer Maak me verantwoordelijk. 
Waar zouden de lezers van TIJDschrift 
behoefte aan hebben, vraag ik me af? Ik gok 
op Inspireer me. Immers TIJDschrift is het 
kwartaalblad voor en door iedereen die het 
leuk vindt. 

Fetsje Luimers

‘De power van een content platform’ 
door Cor Hospes
 

Wie is ons publiek en wat willen ze? 

BOEKBLOG	
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ANNEKDOTE
uit het leven van Anne Schneider

Annekdote van Anne. In deze rubriek vertelt Anne over waargebeurde verhalen uit zijn 
eigen leven. Ter inspiratie of gewoon ter vermaak. Dit keer over het concept ‘Tijd’.

Het	concept	‘Tijd’
Wat is tijd? Waar komt tijd vandaan? Bestaat 
het al sinds de IJstijd? Is het tijdloos? Hebben 
wij het zelf in het leven geroepen of gaat het 
verder dan dat?
 
Uiteraard kwamen wij met de zonnewijzer, de 
klok, het horloge en zelfs lichtjaren. Terwijl ons 
rondje om de zon al bestaat sinds jaar en dag.
We kennen allemaal het belang van tijd. Een 
kwartier kan het verschil zijn tussen een huis 
en een afgebrand huis. Vijf minuten kunnen 
je een vlucht doen missen. 45 Seconden 
kunnen een leven redden. En één honderdste 
van een seconde kan het verschil zijn tussen 
zilver of goud in een wedstrijd.
 
Maar daarnaast is er ook nog zoiets als ‘het besef 
van tijd’. Dit concept heeft mij jaren geleden 
geïnspireerd. Laat ik daar mee beginnen.
 
Besef	van	tijd
Een mooi voorbeeld is een collega die 
op vakantie gaat, dan lijkt diegene vaak 

na een week al terug te zijn. Al was het 
in werkelijkheid twee of drie weken. De 
beredenering hierachter is dat wanneer alle 
dagen op elkaar lijken, dan slaat je brein 
sommige dagen niet meer op en weet je niet 
meer of het nu vorige week maandag of de 
maandag daarvoor was dat je collega niet 
meer op kantoor was.
Diezelfde collega daarentegen heeft veel 
nieuwe impulsen gekregen op vakantie. Die 
komt terug, uitgerust of niet, met het gevoel 
alsof ie een maand weg is geweest van 
kantoor. 
Een ander voorbeeld is het tijdsbesef van 
een ongeluk. Er gebeurt vaak zoveel in een 
seconde, dat achteraf alles alleen nog maar 
in slow motion gereproduceerd kan worden 
in je brein. Of de laatste weken van een 
zwangerschap die wel eeuwen lijken te duren. 
Of bijvoorbeeld de magie van liefde dat de tijd 
doet stil staan of de dagen eindeloos maakt 
nadat je jouw nummer aan een leuke dame of 
man hebt gegeven en je alleen nog maar kunt 
wachten op dat ene bericht. (Lees je mee P?) 
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beangstigde gevoel als in Malaga, dat ik 
alweer terug naar Panama City moest voor 
de terugvlucht. Hoewel ik in Panama diverse 
hostels heb geboekt, had ik niet een schema 
gemaakt voor de hele reis en wist ik dus ook 
niet wanneer ik weer aan de terugreis moest 
gaan denken. Die angst duurde weliswaar 
maar kort, maar was wel heftig. Zie schema, 
waarbij elke kleur een nieuw gebied/trip 
representeert. Het is een niet zo’n heel 
boeiend overzicht, maar op dat moment 
(begin van het gele vlak) wel een grote 
opluchting. Zoveel gezien en zoveel gedaan in 
twee weken en dan plots beseffen dat je nog 
meer dan de helft te gaan hebt (tot de 23e). 
Wat dàt besef met een mens doet, fantastisch, 
pure ontspanning en ‘instant happiness’! 
 
Probeer het eens. Kondig een offline-week 
aan als je op vakantie gaat, deïnstalleer je 
email, WhatsApp en overige sociale media 
applicaties. Op die manier kun je google-maps 
bijvoorbeeld nog wel gebruiken, maar word je 
niet verleid om de sociale apps te gebruiken. 
Na een week ben je er gewoon weer. Je zult 
zien, je mist niets, je stress daalt als een 
malle en je zult jezelf bijna verliezen in de 
overvloed aan tijd, met als gevolg dat je als 
herboren weer terug komt. 
 
2020, Pak elke minuut die je pakken kan en 
geniet.
Download vooraf nog wel een paar 
uitgaven van dit TIJDschrift voor maximale 
ontspanning.

Niets	bleek	minder	waar
Nietsvermoedend ging ik een keer op 
vakantie naar Malaga. De vakantie was maar 
8 dagen, gewoon om er even tussenuit te 
zijn. Het was daar 29 graden en de stad ligt 
aan zee, dus dat moest wel goed komen. 
Maar dit was niet zomaar een vakantie. Om 
even helemaal te ontspannen en te genieten 
van elke minuut, besloot ik om gedurende 
die vakantie offline te gaan, geen data, geen 
WiFi, volledig ‘disconnected’. Het was enkele 
jaren geleden, iedereen was volledig in de 
ban van de smartphone. Ik ook. Dus het 
was voor mij een test naar het effect van 
offline zijn. Nou het effect was er! Zonder 
te overdrijven werd ik na 3 dagen wakker 
met het idee dat het al een week later was 
waardoor ik me kapot schrok, want ik had 
m’n koffer al lang moeten pakken. Maar niets 
bleek minder waar. Of het nu komt doordat 
ik in het ochtendgloren ben gaan sporten 
op de boulevard, alle hoeken en musea van 
de stad heb gezien, of 15 uur per dag heb 
genoten van alles om mij heen. Hoe dan ook, 
na één week leek de verstreken tijd oprecht 
op een hele maand. Toen ik bijvoorbeeld 
terug kwam in Amsterdam verbaasde ik 
me dat de stoep in mijn straat nog steeds 
opengebroken was. Konden ze niet een paar 
kabels trekken in een maand tijd? Tja, in 
werkelijkheid waren er maar 5 werkdagen 
verstreken. En zo waren er nog meer zaken 
bij terugkomst, die me pas daarna deden 
beseffen dat het geen maand was dat ik weg 
was geweest. Een aanrader als je een extra 
lange vakantie wilt, maar niet veel tijd hebt. 
Succes gegarandeerd!
 
Offline	next	level	
Dit beviel me zó goed, dat ik het concept heb 
herhaald. Misschien is het je al opgevallen 
in mijn andere Annekdotes, ik ben een groot 
voorstander van de kracht van herhaling. Maar 
nu iets langer, iets extremer. Ik wilde namelijk 
het maximale uit mijn eerste backpack-reis 
halen. Terwijl ik zonder een woord Spaans te 
kennen, dwars door de jungles, vulkanen en 
tropische delen van Panama trok, moest het 
thuisfront het doen zonder enig teken van 
leven; ik ging offline voor 31 dagen. 
Na twee weken had ik oprecht hetzelfde 

Bloemetjes	voor	de	bijtjes
Met onder andere de bloemen uit het schema 
op je balkon of in je tuin help je de bijen! 

Instapmodel
De lavendel lijkt het meest overzichtelijk, die 
zien er namelijk het hele jaar door gezellig 
uit, vragen weinig onderhoud en gaan lang 
mee. Je koopt ze kant en klaar bij een 
tuincentrum of de betere bloemenzaak.

Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen? ;-)

Sanne Visser

Bronnen: milieucentraal, Wikipedia, Imker Paco uit 
Antequera (via Kostanieuws), wespennestweghalen.nl, 
bijenstichting.nl.

Waar gaat het over? Wat is er nou 
zooo bijzzzonder? Nou, hier is een 
stukkie over de bij!

Wist je namelijk wel dat:
• Bijen door hun bestuiving indirect voor  
 ongeveer 30-60% van onze voedselketen  
 zorgen?
• Koffie hier ook onder valt? (Hoe zou je  
 dag eruit zien zonder koffie.. besef)
• Een bij kan horen met zijn voelsprieten?
• Er wel ongeveer 20.000 verschillende  
 soorten bijen zijn? Waarvan 367 in  
 Nederland?
• De honingbij in een groep leeft, maar  
 er heel veel meer wilde (‘single’) bijen  
 zijn?
• Dat deze wilde bijen niet steken, omdat 
 ze geen koningin of honing teverdedigen  
 hebben (ze hebben ook bijna geen angel)?  
 En de honingbijen (werkbijen) alleen  
 steken als ze zich bedreigd voelen?
• Een bij ultraviolet kan zien? En 5 ogen heeft?
• Een bij gemiddeld 25 km per uur vliegt?  
 Zij hoeft dus geen helm op.

Ik vind bijen heel bijzonder, omdat ze zoveel 
invloed hebben op ons voedsel. Het aantal 
bijen neemt helaas af. Dit komt onder 
andere door landbouwgif en minder diverse 
beplanting.

 Heel bijzzzzzzonder!

B=bloeitijd

 Heel bijzzzzzzonder!
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DE SLAKDE SLAKDE SLAKDE SLAK
36

Onlangs hoorde ik op de radio een item over 
slakken. Dit naar aanleiding van een uitspraak 
van Henk Krol waarin hij beweerde dat 
slakken zich het snelst voortplanten van alle 
dieren. Ik vond dat nogal opmerkelijk omdat 
ik een slak niet associeer met snel, maar het 
bleek niet om de daad zelf te gaan maar om 
de hoeveelheid nageslacht.
Er kwam een aantal kenners aan het woord 
waaronder één die vertelde dat het fruitvliegje 
zich het snelst voortplant, ook de bruine rat 
zou het goed doen. 
Ik vond het interessant en dook in de materie. 
De informatie ging alle kanten op. Steeds 
weer las ik nieuwe dingen die andere feiten 
tegenspraken. Ik doe een greep. 

De bruine rat produceert in zijn ca. driejarig 
leven grof gezegd 30 tot 80 jonkies per jaar. 
De fruitvlieg daarentegen legt tot 900 eitjes 
tijdens haar leven van ca. 30 dagen. 
De naaktslak zorgt voor ca. 500 eitjes en leeft 
9 tot 12 maanden. 
Die slak lijkt het dus inderdaad goed te doen, 
maar dat is schijn. Veel van die eitjes redden 
het niet.
 
Dat paren van de slak, wat uren kan duren, 
is op zijn minst bijzonder te noemen. Veel 
slakkensoorten zijn tweeslachtig, maar 
bevruchten zichzelf doorgaans niet. 
De bruine slak schiet voor het paren een 
liefdespijl bij de ander naar binnen. Een stofje 

in de pijl zorgt voor een snellere bevruchting. 
De pijl is het teken dat er gepaard kan 
worden. 
Bij het paren kan het huisje natuurlijk flink 
in de weg zitten. Zodoende komt de penis bij 
enkele soorten uit de zijkant van het hoofd. 
De penis kan wel tot vier of vijf keer zo lang 
als de slak zelf worden en is erg gespierd. 
Omdat ze tweeslachtig zijn kunnen ze elkaar 
tegelijkertijd bevruchten. Het paren gebeurt 
soms ook staand, ook dan zit het huisje niet 
in de weg.
Ik heb in de film Microcosmos het paren van 
slakken eens gezien op een enorm scherm. 
Een slijmerig, loom en opwindend gebeuren. 
Slakken zijn natuurlijk helemaal een 
slijmerige toestand. Ze bewegen zich voort 
door slijm te produceren en over dat slijm te 
glijden. Dat doen ze met hun buikspier. Als 
ze moeten klimmen maken ze een plakkerig 
soort slijm, zodat ze niet naar beneden 
glijden.

Op internet zijn er enorm veel filmpjes van 
slakken te zien, vooral van parende. Ik kan je 
aanraden het eens te bekijken. 

Ook fascinerend zijn de Facebook-groepen 
over slakken. Ik was in eerste instantie 
van plan voor dit artikel een paar slakken 
te houden en die een maand of wat te 
observeren. Ik had geen idee hoe te beginnen 
en werd lid van een groep slakkenliefhebbers 
op Facebook. Er ging een wereld voor 
me open. Slakken houden 
bleek een hobby te zijn. 
Bijna 1200 enthousiaste 
mensen waren lid van 
de groep. 
Een andere groep 
waar ik lid van werd: 
Adoptie opvang 
slakken, was een 
groep opgericht door 
een dame die 
slakken 

adopteert die mensen weg doen om 
gezondheidsredenen of gewoon omdat ze 
erop uitgekeken zijn. Slakken zo groot als 
je hand zag ik voorbij komen. Ze hadden 
namen. Ik zag er één met een pleister op 
het huisje: dat groeide dan ook weer mooi 
aan. Er werd gerouwd om overleden slakken. 
Ik zag de meest slijmerige foto’s, maar ook 
flauwe cartoons en zelfs douchende slakken. 
Dit zeg ik niet om het belachelijk te maken. 
Ik snap de hobby, heb op school als TOA 
ook eens een week slakken gehouden en 
geobserveerd. Vond het reuze interessant. 

Leuke beestjes dus, die slakken, maar in de 
tuin worden ze niet altijd gewaardeerd. Dus 
voor iedereen, die ervan af wil nog een tip: 
gebruik geen gif maar bier. Een kommetje 
met bier kan de slakken uit de tuin houden. 
Graaf het bakje in en vul het tot aan de 
rand. De slak komt op de geur af, glijdt het 
kommetje in en verdrinkt. Ik kon deze tip, bij 
het definitief ontbreken van ons Bierpanel, 
niet laten zitten, maar… gewoon lekker in je 
tuin laten rommelen is natuurlijk een veel 
beter idee.

Marian Hanou



 

Sabine
😀
En schreef je vader op het behang ‘lekker is 
maar ene vinger lang’? 😜

Sabine
Hee Pandora, hoe is het? Ga je weer carnaval 
vieren dit jaar?

 Pandora:
He! Ja, natuurlijk. 😉 Wat er bij ons ook 
ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval 
(zoals moeder op ‘t buffet ooit schreef in de 
klassieke carnavalskraker ’Bij ons staat op de 
keukendeur’).

Whatsapp?
Sabine en Pandora chatten over carnaval

 Pandora:
Nee, mijn vader is nooit echt een carnavals-
dier geweest. Het is mijn moeders familie, die 
in Brabant woont.

Sabine
Wanneer begint het en waar ga je heen?

 Pandora:
Onze familie komt uit Breda, dus wij vieren 
het in het Kielegat. Dit jaar valt het in het 
weekend van 22 februari. Over ongeveer 3 
weken. Of, zoals de kielegatters tellen: nog 3 
kliko’s tot carnaval.

Sabine
En wanneer begint het aftellen? Is dat op de 
11e van de 11e? En heeft Sint-Maarten daar 
dan iets mee te maken of hebben de Noord 
Hollanders dat bedacht om snoep te scoren?

 Pandora:
Ja, officieel begint het carnavalsseizoen dan. 
En carnaval is natuurlijk oorspronkelijk een 
christelijk feest. Dus het is geen toeval dat 
de dag van Sint-Maarten de aftrap van het 
carnavalsseizoen is. Sint-Maarten is precies 
40 dagen voor het kerstfeest en het eerste 
feest van de lichtfeesten en de kerstcyclus. 

Carnaval is precies 40 dagen voor Pasen 
en het begin van de paascyclus, binnen de 
christelijke traditie. 
Tegenwoordig hebben veel van deze feesten 
natuurlijk vaak een andere invulling gekregen.

Sabine
Dus met Sint-Maarten gaat iedereen zich 
eerst te buiten met snoep, dan vasten en dan 
los met Carnaval? (leerzaam trouwens, ik wist 
dat niet van dat getal 40)

 Pandora:
Nee Sint-Maarten en carnaval zijn beiden juist 
de start van een vastenperiode, gek genoeg. 
😊

Sabine
Aha! Hoe lang duurt die dan?

Pandora:
40 dagen 😀

Sabine
Oh ik heb hem nu ;p. 

 Pandora:
In de periode van 11-11 tot carnaval 
worden er vaak allerlei activiteiten 
georganiseerd.

Sabine
Wat gebeurt er in Breda in die tijd dan?

 Pandora:
De raad van 11 wordt gevormd met de prins 
aan het hoofd. De prins ‘regeert’ overigens 
voor een periode van 3 jaar. Elke 3 jaar wordt 
er een nieuwe gekozen in Breda.

Zij openen met z’n allen het seizoen, en bij de 
aftrap van de daadwerkelijke carnavalsdagen 
nemen zij de stad over en overhandigt de 
burgemeester de sleutel van de stad aan de 
prins. En dan is Breda plotseling Kielegat, en 
schreeuwen alle Kielegatters op de Grote 
Markt: de stad is van ons!!!

En dan barst het los.
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Sabine
Is er ook wel eens een prinses carnaval? 

 Pandora:
Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer 
plaatsen waar ook een prinses carnaval is. En 
de leden van de raad van 11 hoeven ook niet 
per se meer mannen te zijn.

Sabine
Een hele poppenkast dus, met al die rangen 
en standen rondom de Prins(es) Carnaval. 

Maar die heeft het dus 3 jaar lang, van 11 
november tot en met 23 februari voor het 
zeggen in Breda?

Zijn er wel eens besluiten genomen waar 
je het niet mee eens was? Of gaat het over 
dingen als ‘welke kroegen mogen er open’?

 Pandora:
Haha nou officieel natuurlijk niet. Het is meer 
dat ze overal bij zijn wat te maken heeft 
met carnaval. Er is daarnaast een officiële 
vereniging, in Breda de BCV (Bredase Carnavals 
Vereniging) die verder alles regelt rondom het 
hele spektakel. En die kiest bijvoorbeeld ook elk 
jaar het motto van carnaval. 

Sabine
Een motto? Waar moet ik dan aan denken? 

 Pandora:
Een soort thema dat dat jaar centraal staat 
en waar de deelnemers van de optochten 
hun wagens en loopgroepen ook op baseren. 
Dit jaar is het motto: ‘Draoj’ut is om’. Eerder 
waren er thema’s als: ‘kunde maot’ouwe’ of 
‘da ziede zo’. 

https://www.youtube.com/watch?v=WH8BvrUb5SI
https://www.youtube.com/watch?v=WH8BvrUb5SI


Sabine
Vertel!

Sabine
Voor veel mensen is die optocht iets 
belangrijks waar ze heel lang mee bezig zijn, 
toch? 

 Pandora:
Ja, er zijn carnavalsverenigingen die maanden 
lang bouwen aan de mooiste praalwagens. 
Hele kunstwerken worden er van gemaakt. 
Daar doe ik zelf niet aan mee. En ik weet ook 
niet alle details wat dat betreft. Het gaat mij 
vooral om het feest. En de sfeer die daarmee 
neergezet wordt. En het gevoel dat het mij 
geeft.

 Pandora:
Het is denk ik een combinatie van dingen. Het 
is fijn om met een groot deel van de familie 
samen te zijn, het gaat gepaard met tradities 
met de mensen die mij dierbaar zijn, het is 
het inluiden van het voorjaar, het is lekker los 
kunnen gaan en gek kunnen doen en achter je 
laten wat geweest is en wat er allemaal speelt. 

Sabine
Komt dat door het verkleden?

 Pandora:
Dat niet. Jezelf voor eventjes verkleden 
als een ander vind ik wel heel leuk en ik 
kan al weken voorpret hebben tijdens het 
samenstellen van een kostuum. Maar het 
gekke is dat het voor mij eigenlijk juist ook 
heel erg gaat over jezelf (kunnen) zijn.

Sabine
Kon je buiten carnaval jezelf niet zijn dan?

 Pandora:
Ik heb een deel van mijn jeugd op een plek 
gewoond waar ik mezelf vaak niet tussen 
voelde passen. Ik heb me (onbewust) 
vaak aangepast aan wat ik dacht dat men 
verwachtte, denk ik. Met carnaval voelde het 
altijd alsof dat niet hoefde, letterlijk zet je 
misschien een masker op, maar voor mij was 
het denk ik vaak eerder het masker afzetten. 
Uitbundig en ‘gek’ en enthousiast en verrast 
en geïnspireerd kunnen zijn, zonder dat ik 
raar aangekeken werd of als ‘overdreven’ 
bestempeld.

En er hoort ook een soort verliefd gevoel bij 
vind ik. Mijn nichtje en ik noemde het als 
kinderen altijd carnavalsdronken. We dronken 
toen geen alcohol natuurlijk, maar een beetje 
zo’n zweverig gevoel en een lichte kriebel in je 
buik, daar hoef je geen bier voor te drinken. 
😉

Sabine
Dat is waar. 😉

Veel plezier met carnaval in ieder geval!

 Pandora:
Dank je wel. 😊
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OHOE
waar ben je?
 

Gijs	en	Marian	huurden	een	huisje	in	de	Achterhoek	
en	hoopten	de	bosuil	te	zien,	die	zich	daar	zou	
verschansen.	Het	was	een	eigenzinnig	beest.

door Marian HanouO O

OHOE
OHOE

OHOEOHOEOHOE

Andere	jaren	fietsten	mijn	vriend	Gijs	
en	ik	in	onze	vakantie	door	Nederland	
en	overnachtten	bij	Vrienden	op	de	
Fiets	of	we	logeerden	in	een	huis	van	
vrienden	die	op	vakantie	waren.	We	
hadden	inmiddels	ook	een	paar	keer	
met	vrienden	in	een	huisje	gezeten	
en	het	leek	ons	leuk	dat	een	keer	met	
zijn	tweeën	te	doen.	Een	huisje	huren	
en	van	daaruit	wandelen	en	fietsen,	
luieren	en	ons	eigen	potje	koken.	

Ergens in maart vorig jaar struinden we wat 
rond op natuurhuisje.nl op zoek naar een 
vriendelijk huisje. We bleken nogal kritisch. 
Het was het allemaal net niet: aan een 
drukke weg, geen wifi, plastic bankstel, te 
nieuw, moeilijk te bereiken, piepklein tuintje, 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Er was een 
huisje dat voorheen een kippenhok was. Ook 
daar kozen we niet voor.
Uiteindelijk vonden we een leuk huisje. 
Het stond in de Achterhoek, in een klein 
bos, naast het huis van de eigenaar. Niet 
helemaal alleen in the middle of nowhere 
dus, maar het was zo’n pittig klein huisje, 
waarin je je lekker voelt. Er was geen tv, dat 
vonden we -vooral ik- wel jammer, maar wat 
doorslaggevend was: er huisde een uil in het 
bos, vanuit het huisje vaak te zien. Let’s go.

We namen niet helemaal afscheid van 
Vrienden op de Fiets. In drie etappes 
fietsten we begin september naar ‘ons 
huisje’. In Putten en in Gorssel hadden 
we een overnachting. Het is altijd een 
verrassing waar je terecht komt, maar we 
hadden twee keer mazzel. Twee keer een 
eigen optrekje.
In beide gevallen dachten we: beter wordt 
het niet, maar Gorssel was beter dan Putten 
en ons huisje in de Achterhoek was weer 
veel, maar dan ook veel fantastischer dan 
Gorssel, waar we toch een prachtig uitzicht 
hadden over de uiterwaarden en ’s avonds 
reeën liepen en de zon onderging.

De voorbereiding ging niet vlekkeloos. We 
hadden de slaapplaatsen gereserveerd en twee 
mooie routes uitgestippeld, van zo’n 60 km. 
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Dachten we. 
Bij herbe-
rekening 
bleken 

die echter 
al richting de 

80 km te gaan. 
Vaak komt daar onderweg 

nog iets bij. Ik zag dat eerlijk 
gezegd niet zitten. We namen een kortere 
route: ca. 65 km per dag. Het was prachtig 
fietsen, door bossen langs maïsvelden en 
weilanden. 
De derde dag viel uiteindelijk veel korter uit 
dan gepland. We rekten de afstand nog een 
beetje, maar na 25 km stonden we al om 
twaalf uur bij het huisje.
Geen probleem. De man was nog bezig met 
het schoonmaken, maar we konden onze 
spullen achterlaten en boodschappen doen 
en als we terugkwamen zou het huisje wel 
schoon zijn.
Zowel hier als in Gorssel waren de eigenaren 
mensen die uit de Randstad naar het oosten 
vertrokken om meer en betaalbare ruimte te 
betrekken. Ik kon me er alles bij voorstellen: 
wat een vrijheid en rust en schoonheid.

We werden rondgeleid en leerden dat het 
huisje door henzelf gebouwd was op de plek 
van een oud kippenhok. We vertelden dat 
we waren afgehaakt op een huisje dat een 
kippenhok geweest was. Het bleek van een 
vriend van hun te zijn en heel gezellig. Al snel 
kwam het gesprek op de uil. Ze hadden hem 
al een paar dagen niet gezien, maar wel ’s 
nachts gehoord. Hij was er dus wel, maar niet 
in zijn huisje. ‘Hij vindt de keuken niet mooi’, 
grapten ze. Zij vertelde dat er eens een 
man met een verrekijker en enorme camera 
geweest was, die de hele dag in de aanslag 
had gezeten om de uil te fotograferen. Die 
had zich niet laten zien. Toen de man na een 
paar dagen vertrok, kwam de uil vrolijk te 
voorschijn. Een eigenzinnig beest.
De man en vrouw gingen die week naar 
Terschelling. En zo waren we toch all alone in 
the middle of nowhere. Samen met heel wat 
gefladder en gesnuffel. 
Vanuit het huisje kon je de uilenkast zien 
hangen, hoog in een boom. Voor ons raam 

stond een vogelhuisje. We hadden zaadvoer 
van de vrouw gekregen en de tv die er niet 
was werd al snel vergeten. Het raam leek 
een filmdoek met daarop een film van een 
bos, met op de achtergrond een onbewoonde 
uilenkast en op de voorgrond een vogelhuisje 
dat werd bezocht door een zelfverzekerde 
boomklever, af en aan vliegende koolmeesjes, 
een relaxte, doch egocentrische vink en een 
schuwe heggenmus. Een zwartkopmees liet 
het huisje links liggen en deed zich te goed 
aan de zaadjes van een struik die tegen 
het raam stond. Een muisje wipte langs 
om de gevallen zaadjes op te peuzelen. We 
analyseerden het gedrag en de karakters van 
de beestjes. 
Natuurlijk waren we benieuwd naar de uil. 
Ik ging al eens polshoogte nemen bij de 
uilenkast, maar zag niets. Ook niet op de 
grond. Misschien lagen er wel uilenballen 
dacht ik, maar nee. De tweede nacht hoorden 
we hem. Een magnifiek geluid. We lagen 
in het donker in ons bed en hoorden een 
intense roep door het bos. Woehhhhh ……… 
wewoewoewoewoewoe. Steeds hetzelfde, 
met na de eerste Woeehhhh een lange pauze 



en dan kwam er een langere riedel achter 
aan met een mooie vibratie. We waren er vol 
van. De volgende dag ging ik weer naar de 
kast om te kijken of er nu uilenballen lagen. 
Ik zag er wel drie. Ik twijfelde echter of ik die 
uilenballen de vorige dag niet over het hoofd 
gezien had. 

De dag erna hoorden we hem weer. De nacht 
daarna bleef het stil.
De volgende ochtend tijdens het ontbijt 
keek Gijs naar buiten en zei: het lijkt wel 
of ik een kopje zie in de uilenkast. Ik ook 
kijken natuurlijk. Het leek inderdaad wel of 
er iets zat, het gat was anders. Ik maakte 
een foto en we zoemden in. Maar helaas, 
het bleek schaduw. De zon scheen precies 
op de uilenkast en daardoor ontstond aan de 
binnenzijde op de achterkant een schaduw. 
Teleurgesteld, maar hoopvol aten we verder. 
We raakten min of meer geobsedeerd door 
de uil. Er kwam een roofvogel boven het 
bos voorbij. De uil? Nee hoor. Het was een 
ordinaire sperwer zagen we op een wederom 
ingezoomde foto. We zagen overal een uil 
in: een stuk boomschors, een paaltje. Zelfs 
het beeld van een uil in de tuin van de buren 
zette ons op het verkeerde been. 

We tuurden naar de kast. Liepen erheen om 
te kijken of er uilenballen bij gekomen waren. 
Noppes. Wel zaten er even twee vogeltjes bij 
de kast: een koolmees en een zwartkopmees. 
Ze wipten wat rond op het stangetje. De uil 
bleef weg.

Zaterdag was er kermis 
in het dorp een paar km 
verderop. We hoorden de 
beat flink hard en er speelde 
muziek uit ons musicboxje, 
maar plotseling klonk daardoorheen het 
onmiskenbare geluid van de uil: Woehhhhh 
……… wewoewoewoewoewoe. We hoorden het 
beiden op het zelfde moment. Naar buiten! 
Op het bankje voor ons huisje luisterden we 
naar de uil. Het klonk veel intenser dan de 
nachten ervoor in ons bed onder het dak. We 
bleven niet lang zitten, het was koud en het 
kermisgeluid was niet erg Zen.
De volgende avond was de kermismuziek 
minder hard en hoorden we opnieuw de uil. Al 
snel zaten we, in hoodies, weer op de bank te 
luisteren. Hij verplaatste zich niet ver boven 
ons hoofd. Zo zaten we een tijdje. Het voelde 
alsof het hele bos van de uil en ons was. 

Inmiddels hadden we last van jeukbulten. 
Bedwantsen dachten we. We wilden niet 
langer in het bed blijven. Midden in de 
nacht liepen we over het terrein op zoek 
naar extra dekens en wellicht een matje. 
We baanden ons een weg door natte 
struiken en hoorden overal geritsel. Op de 
waranda vonden we een schapenvacht en 
een plaid. Zo sliepen we de laatste drie 
nachten op de grond en op de bank. Ook 
de wantsen lieten zich niet zien. Maar de 
bulten lieten weinig twijfel over, zoals de 
uilenballen en het geluid de aanwezigheid 
van de uil verraadden.

Ondanks dat we de uil niet daadwerkelijk 
hebben gezien hadden we een prachtweek. Het 
geluid van de uil, de uilenballen, de kans dat 
we hem zouden zien. Het gaf de week sjeu. En 
er was veel moois wel te zien daar. Bloemen, 
insecten, eekhoorns, het muisje en andere 
vogeltjes.
Bovendien, die roep daar op het bankje in 
het donkere bos. Dat moment zal ik nooit 
vergeten.

P.S. De eigenaren hebben geen bedwantsen 
kunnen vinden, de bulten blijven een raadsel.






