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Ik weet nog dat ik een keer na een concert in de Kuip van Rotterdam naar Amsterdam liftte.
Ik kreeg een lift van vier mannen. Onderweg kregen we een lekke band. PECH! De man achter
het stuur stapte uit. Deed zijn leren jack uit en trok een spierwit colbertje aan om de band
te verwisselen. Vrij onlogisch vond ik en kreeg de slappe lach, in mijn uppie. Moet er nog
vaak aan denken, met een big smile, terwijl we toch in de regen in het donker langs de kant
stonden op de snelweg.
In dit nummer staat ook een aantal leuke verhalen over materiaalpech.
Maar helaas, pech is niet altijd leuk, ook niet achteraf. In het interview van Sabine vertelt John
van der Meer over een ongeluk dat hij jaren geleden had en zijn leven compleet op zijn kop
zette. Het is wel een stoer verhaal.
De pech gaat door in het verhaal van Roland, die in Brazilië iemand met wel heel veel pech
ontmoette.
Mirjam maakte foto’s van pechmomenten en haar IPhone maakte zelf ook ongewild foto’s.
Frits gelooft niet in pech en schreef ‘Sneu’, een verhaal over heel sneue LP’s.
Gastredacteur Stefan Egberts interviewde voetballers over hun bijgeloof en rituelen.
En verder de fotoboekjes die Dorien met vriendin Bea maakt, 13 tips tegen coronaverveling,
een stadstuintje, een boekvlog van Fetsje over poezie (met daarin een piepklein gedicht over
pech), meer muziek van Frits, mooie foto’s en tekeningen, een toelichting op de cover van Jos,
de Zwarte Kat en een hoRRoRscoop.
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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.
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TOMBOLA
tekst: Roland Vonk
illustraties: Herman Schouwenburg

Hij was vrij klein van stuk, tenger, druk,
grappig, en hij had rood krullend haar. Of
eigenlijk meer: oranje krullend haar. En
sproeten. In een film naar zijn leven was
Gene Wilder de uitgelezen kandidaat geweest
om hem te spelen.
Ik ontmoette Daniël in 1989 in Rio de
Janeiro na een flinke reeks toevalligheden.
Ik ging dat jaar voor de derde keer in mijn
eentje naar Brazilië en wilde proberen mijn
hele reis en verblijf terug te verdienen met
het schrijven van journalistieke verhalen.
Tijdens de twee keer daarvoor was me wel
duidelijk geworden dat in Nederland vooral
belangstelling bestaat voor verhalen met een
Nederlands tintje, dus was ik daarnaar op
zoek gegaan.
Ik was onder meer op het spoor
gekomen van een Rotterdammer die ergens
in Brazilië een mijn exploiteerde. Een
kopermijn, of zoiets. Dat kon weleens iets
zijn voor de Rotterdamse krant Het Vrije
Volk, dacht ik, de krant waar ik toen geregeld
voor in touw was.
In het pre-computer tijdperk waarin
we toen nog verkeerden heb ik de man een
brief geschreven met de vraag of ik bij hem
kon langskomen. Dat kon, liet hij weten. Ik
moest me maar melden als ik in Rio was.
Maar voor het daarvan kwam, kreeg ik
een berichtje van geloof ik een assistent van
hem dat het niet meer hoefde. Hij was dood.
Kanker had hem geveld.
Een vreemd gevoel maakte zich
van mij meester. Iemand die je nog niet
van persoon-tot-persoon kent, maar met
wie je al wel een afspraak hebt staan, gaat
opeens dood. Uit welk emotievat moet je dan
tappen?
Ik dacht aan zijn vrouw. Een Nicaraguaanse,
zo wist ik inmiddels. Zij woonde nog steeds

in Rio, in de min of
meer chique
strandwijk Ipanema.
Kon ik dan misschien
bij haar langs gaan?
Misschien kon ik via
haar toch wat te weten
komen. Misschien kon
ik wel iets met háár
verhaal.
Ik was welkom.
En zo meldde ik me op een steenworp
van de bar waar ooit het befaamde nummer
Girl from Ipanema werd geschreven bij de
weduwe van een Rotterdamse ondernemer
die ik had willen spreken voor een verhaal
over zijn kopermijn.
De vrouw moest nu zonder haar
ondernemende man zien te overleven. En dat
probeerde ze door ecologisch verantwoorde
reizen te verkopen, zo vertelde ze. Reizen
naar natuurgebieden zonder die aan te
tasten. Zoals naar het Braziliaanse eiland Ilha
Grande.
In de loop der jaren heb ik geleerd
dat heel veel mensen in Brazilië kleine
handeltjes drijven en dingen organiseren om
de eindjes aan elkaar te knopen. Ook mensen
met een vaste baan. Een Nederlander die
zelfgebakken koekjes meeneemt naar het
werk deelt die gewoon uit, een Braziliaan zal
die koekjes bij wijze van bijverdienste aan
collega’s verkópen.
Je moet wát.
De parttime ecologische reisagente nam me
mee naar het oude centrum van Rio waar
ze kantoor hield. Dat wil zeggen: ze had
een hoekje in andermans kantoor. Dat van
Daniël, die ik zodoende ontmoette. Een op
drift geraakte Argentijn die duizend dingen
tegelijk leek te doen zonder nou ergens echt
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geld mee te verdienen.
Hij vertelde over cursussen ‘systematisch
studeren’, over studiebegeleiding, over de
handel in alles wat los en vast zat, maar
zijn kantoor met twee werknemers hing aan
elkaar van afgekloven houtfineren bureaus en
cadeau gekregen kalenders.
De entree deed trouwens ook al niet
groots aan. Er was weliswaar een lift naar
Daniëls hoofdkwartier op de veertiende
verdieping, maar bij afwezigheid van een
deugdelijk oproepsysteem reageerde de
onvermijdelijke bediende slechts op in de
liftschacht geschreeuwde noodkreten. Ik
waande mij in het decor van een B-film uit de
jaren vijftig.
De vrolijkheid die Daniël in dit decor
aan de dag legde kon ik niet goed plaatsen.
Hij praatte honderduit, viel bij herhaling over
zijn eigen tong bij het uiteenzetten van vage,
voor mijn gevoel tot mislukken gedoemde,
plannen, trok lades open met buitenlandse
brochures en lachte zich bij elke eigen grap
een kop groter dan de 1.60 meter die ik hem
gaf.
Hij leek me behept met een
onstuitbaar, redeloos enthousiasme.
In de loop van een paar ontmoetingen begon
door te schemeren dat Daniël iets hád, of had
gehad, met de weduwe voor wie ik eigenlijk
kwam. En: dat dat beter niet hardop gezegd
kon worden. Daniëls jaloerse, Argentijnse
echtenote moest zulks zeker niet ter ore
komen. Dan zouden de rapen gaar zijn. Zeer
gaar.
Maar wat er van zijn relatie met de
half-Rotterdamse weduwe ook kwam, één
enorm gelukkie had Daniël al binnen. Een
paar maanden eerder was hij met haar op
een feestavond beland van de Nederlandse
club in Rio. Die feestavond besloot met
een tombola. Hoofdprijs: een KLM-retour
Amsterdam. En Daniël had dat retour zowaar
gewonnen.
Hij was vast van plan om dit
gratis reisje aan te wenden om zijn
handelsimperium vleugels te geven. Hij zou
in Nederland, en in andere landen in Europa,
nieuwe contacten gaan leggen met potentiële
klanten. En: of ik hem kon helpen bij het

regelen van een afspraak in de wereld van de
scheepsonderdelen.
Ik kon hem verzekeren dat mijn
kennis van die wereld minder dan nul was,
maar later heb ik mijn licht opgestoken
en een afspraak voor hem gemaakt bij
Damen Shipyards. Ik zou hem ook als tolk
vergezellen bij het bezoek.
Een bezoek aan het begin van een
twaalfdaagse reis door Europa. Daniël
was nog nooit in Europa geweest. Voor
zichzelf wilde hij Amsterdam, Londen
en Parijs bekijken. In Rotterdam en
Hamburg zou hij spreken met leveranciers
van scheepsonderdelen die wel een
vertegenwoordiging in Brazilië konden
gebruiken. Twaalf dagen uit en thuis, langer
wilde hij zijn bedrijf in Rio niet alleen laten.
Nadat ik hem van het Centraal Station
in Rotterdam had opgehaald reed ik Daniël
naar het eenvoudige hotel in de stad dat ik
voor hem had geboekt, Hotel Breitner. Mede
om de kosten een beetje te drukken had
ik hem aangeboden om bij mij thuis in een
logeerbed te slapen, maar Daniël verkoos
een hotel. Voor mijn gevoel hoopte hij in
deze havenstad nog een los contact op te
doen. Wat mij een hoop leek met een geringe
kans van slagen, maar goed, een man mag
dromen, nietwaar?
Daarna op naar Damen Shipyards in

was uiteindelijk niet zo succesvol verlopen.
Twee dagen na ons afscheid, nog voor de
tocht naar Londen, Hamburg en Parijs, was
hij op het Centraal Station van Amsterdam
terwijl hij voor een loket stond te wachten op
wisselgeld en een treinkaartje beroofd van
zijn koffer, met daarin: paspoort, vliegtickets,
travellers cheques, geld, telefoonlijst,
brochures alsmede zijn bril.
Onthand door dit verlies had hij
zich gemeld bij de Braziliaanse ambassade
waar hij was geholpen aan een provisorisch
paspoort. Daarmee is hij hals-over-kop
teruggevlogen naar Rio. Waar hij na
een afwezigheid van een dag of vier zijn
houtfineren bureaus leeg aantrof. Zijn
secretaresse had een beter baantje gevonden
en zijn naaste medewerker was er met de kas
vandoor.
In zo’n leven, begon ik in te zien, is
onstuitbaar enthousiasme de enige redding.
Hardinxveld-Giessendam, waar we werden
rondgeleid over een scheepsreparatiewerf
van werkelijk reusachtige afmetingen,
zeker in vergelijking met het kantoortje van
Daniël in Rio. Tussen de schepen in het dok
verschrompelden we tot miniatuur figuurtjes.
Als tolk hoefde ik nauwelijks op te
treden. Met zijn gebroken Engels, en niet te
vergeten zijn aanstekelijke enthousiasme,
redde Daniël zichzelf ook wel. Het gesprek
na de rondleiding verliep voorspoedig, voor
zover ik dat kon beoordelen. Het zag ernaar
uit dat ze zaken zouden kunnen gaan doen.
Daniël verwachtte dat binnenkort grote
orders zouden volgen.
Blij over het welslagen van het bezoek
aan de scheepswerf namen Daniël en ik
daarna afscheid. Hij ging een weekendje
Amsterdam doen‚ daarna door naar Londen.
Over een dag of tien, aan het eind van zijn
toeristische trip annex handelsmissie, zou hij
me weer bellen. Mogelijk konden we elkaar
dan nog even zien.
Daarna volgden weken van stilte.
Ik hoorde niks meer van mijn ArgentijnsBraziliaanse vriend.
Toen viel er een brief op de deurmat. Van
Daniël. Uit Rio. Zijn missie, zo schreef hij,

Hoe het Daniël verder is vergaan weet ik
niet. De weduwe heeft jaren later een nieuwe
man gevonden. Een kennis van me, ook
uit Rotterdam. Maar dat is weer een ander
verhaal.
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tips tegen coronaverveling
door Sanne Visser

1. Thuis uit eten
Bestel bij een restaurant een thuis uit eten pakket. Kleed je mooi aan, dek de
tafel en genieten maar.
2. Taart bakken
Laat je inspireren door Heel Holland Bakt, of kies een makkelijk recept op
ah.nl. Te veel taart voor jezelf? Deel het uit aan je buren.
3. Twerken leren
Met deze dansmove steel je de show! Zoek een uitleg op Youtube (zoals
How to twerk for beginners) en shake it!
4. Hond lenen
Laat de hond van je buren uit. Kijk eens op hondjeuitlaten.nl.
5. Virtuele tour door musea
Neem een kijkje in het Louvre of het Met.
6. Vogels spotten
Dit kun je zelfs bankhangend doen, met behulp van de app ‘de
tuinvogelgids’. Of trek er op uit met verrekijker en vogelboek.
7. Planten kweken
Plant een zaadje of regel een stekje en verzorgen maar.
8. Met Google Earth naar buitenland
Ga al surfend over de grens. Bekijk bijvoorbeeld Machu Picchu via
Google Earth.
9. Gamen
Kies een gratis spel zoals Scrabble (Wordfeud) of Among Us, of zoek
de Classic World of Warcraft weer eens op.
10. Sterrenkijker of microsoop
Koop een sterrenkijker of microscoop en staar er op los.
11. Online bierproeverij of kaasproeverij met vrienden
Je kunt online allerlei proeverijen vinden. Zoals van Brothers in Beer,
Bierproeven.nu of Reypenaer.
12. Muziek maken
Ga zingen, leer ukelele spelen, of trek die mondharmonica uit
het stof.
13. Luisterboek/podcast luisteren Geen rust om te lezen?
Probeer eens een luisterboek. Of een podcast. Tips voor podcasts
…: Vrouwen met ballen (wensen van luisteraars in vervulling, vooral
gezellig), Harde bonanza (over hardrockmuziek), Zelfhulpboekenclub
(bespreking van zelfhulpboeken, zodat je ze zelf niet hoeft te lezen.
Grappig en nuttig) Jortcast (van Jort Kelder, verfrissende blik op
actualiteiten), Krokante leesmap (slap geouwehoer, bespreking van
allerlei aparte tijdschriften).
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Pech,

onderweg

Pech! Het overkomt ons allemaal. Maar 2
keer pech op bijna precies dezelfde plek …
Er zijn van die plaatsten, daar moet
je gewoon niet komen. Daar kleeft de
pech aan de muren, ligt het op straat
geplakt, waait het tussen de bomen en
komt het onontkoombaar op je pad. Zo’n
plaats is het Provençaalse dorp Buis-lesBaronnies. Zo’n zonovergoten Zuid-Frans
dorp waar het naar wijn en lavendel
ruikt, waar alle daken van die typische
Zuid-Franse dakpannetjes hebben, waar
de zwoele wind van de bergen door de
straten waait, waar je één oude en één
nieuwe brug over de rivier hebt, waar
op het plein voor de Mairie de braderie
wordt gehouden naast de jeu-deboulesbaan en waar je altijd wel ergens
de Mont Ventoux in de verte ziet. Zo’n
plaats is dus Buis-les-Baronnies.

een gegeven moment de hoofdstraat vormt
van dit plaatsje. In een Provençaals Frans
dorp dat overladen is van de platanen, is het
niet verwonderlijk dat deze hoofdstraat dan
ook ‘Allée des Platanes’ heet. Bij het café
op de hoek moesten we rechts af. In een
landstreek dat vergeven is van de cigales
(cicaden), is het niet verrassend dat dit
etablissement ‘Brasserie de Cigales’ heet.
De straat waar je dan in uitkomt heet de
‘Boulevard Aristide Briand’, nog steeds de
D546. In Frankrijk, waar deze staatsman
het record aantal keren premier-zijn heeft,
mag een weg met zijn naam niet ontbreken
in een dorp. Heeft een Frans dorpje in een
voorkomend geval maar 2 straten, dan heet
de ene naar deze staatsman en de andere
naar Général de Gaulle, met op de hoek Hét
Oorlogsmonument.

Even een weetje tussendoor: de Fransen
hebben ook weleens een woordje bij ons
geleend en niet teruggebracht. Eén daarvan
is het woord Boulevard dat een verbastering
is van ons woord Boelwark, dat weer een
plathollandse uitspraak is van het woord
Bolwerk. Dat is dan weer de bestrate weg
over de vestingpunten van een vestingstad,
Wie zou verwachten dat uitgerekend dáár
waar de soldaten over marcheerden naar
het ongeluk op de loer ligt? Wij niet. We
hun posities. Nu zijn deze bolwerken vaak
zijn er slechts 2 keer geweest, beter:
prachtige meanderende stadsparken om het
doorheen gereden. Toch zijn we beide keren
oude centrum van zo’n vestingstad heen.
aangereden met de auto binnen een afstand
Terug naar de D546. Als je deze weg vervolgt
van 100 meter…
door het centrum, gaat hij over in de D5,
We volgden de D546 die vanuit het noorden
inderdaad de ‘Avenue Général de Gaulle’(daar
vanuit de bergen het dorp indraait en op
is ie), om met wat elegante bochten
Buis-les-Baronnies
het dorp te verlaten de bergen weer
in.
De eerste keer reden wij
terugkomend van familie over die
D546 het dorp in. We reden over
de ‘Allée des Platanes’ en sloegen
bij het café op de hoek rechts af
de ‘Boulevard Aristide Briand’ in.
Het was druk en meteen om de
hoek kwamen we stil te staan.
Een toerist, uit een niet nader
te noemen land ten zuiden van
Nederland, dacht slim met zijn busje
met gezin om ons heen te rijden om
Het incident met de linkerspiegel
het incident met het linkervoorspatbord
(het eerste pechgeval)
(het tweede pechgeval)
door te gaan. Hij schampte daarbij

zo dicht langs ons dat hij onze linkerspiegel
meenam. Het vergde nog een soort JamesBond-achtige achtervolging om de chauffeur
van het busje weer in te halen en hem zijn
wandaad te tonen. Verzekeringstechnisch was
het verder snel geregeld. Maar ja, zie dan
maar weer aan zo’n spiegel te komen als het
13.00 uur is geweest en de Fransen hebben
gegeten en gedronken en het land een paar
uur stilvalt…
De tweede keer reden wij terugkomend
van familie over die D546 het dorp in. We
reden over de ‘Allée des Platanes’ en waren
bijna bij het café op de hoek om rechtsaf
de ‘Boulevard Aristide Briand’ in te slaan.
Onze rit werd echter bruut gestaakt, nadat
een Renault bestelwagentje plompverloren
van een parkeerplaats afstoof en op ons
linkervoorspatbord evenzo plompverloren
tot stilstand kwam. Er stapte wat moeizaam
een werkman uit die mij aansprak, maar die
ik absolutement niet kon volgen. Ik sprak
nog beter Frans dan hij. Toen hij dichterbij
kwam staan, rook ik al snel de oorzaak. Zijn
lunch had, vreesde ik, vooral uit rode wijn

bestaan. Vandaar zijn overmoedige rijgedrag.
Na de aanrijding was hij plots erg nederig.
Zijn coöperation was buitengewoon, zijn
nuchterheid leek snel terug en de afhandeling
verliep onder mijn leiding soepel. Of ik toch
vooral de gendarme erbuiten wilde laten. Ik
vermoedde dat het niet zijn eerste ‘onder
invloed’ was. Steunend op zijn Renault
tekende hij hier en daar, terwijl ik met de
formulieren meebewoog zodat hij op het
papier bleef. Daarna trok ik mijn spatbord
van mijn wiel om verder te kunnen rijden.
Verzekeringstechnisch was het snel geregeld.
Maar ja, zie dan maar bij een garage te
komen als het 13.00 uur is geweest en de
Fransen hebben gegeten en gedronken en het
land een paar uur stilvalt…
Beide keren is het goed afgelopen en konden
we met enig oponthoud gewoon thuiskomen.
Maar in mijn herinnering is die hoek Allée
des Platanes’ – ‘Boulevard Aristide Briand bij
Brasserie des Cigales een soort BermudaDriehoek geworden.
Jos Bohncke
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FOTOBOEKJES
DIE HET MOMENT
VANGEN
Hoe de omgeving het verhaal maakt
Wij, Dorien Boland (fotografie, editor) en Bea
Sengers (mimetheater, tekst) maakten over
een tijdsspanne van vijf jaar drie fotoboekjes.
In 2015, 2018 en verleden jaar, 2020.
We ontdekken steeds locaties in de stad,
broedplaatsen, die gedoemd zijn te
verdwijnen.
Vanuit een onbevangenheid laten we ons
meevoeren, nemen de sfeer in ons op en
vormen we ze om tot decors voor de foto’s.
Daarin worden we uitgedaagd om te spelen
met wat er voor handen ligt.
Allerlei objecten, grafische vormen, diverse
achtergronden en kleur, vooral veel kleur.
Niets is vooraf bedacht, we improviseren
spontaan op de ons omringende omgeving.
We voelen ons aangetrokken tot deze
plekken met een heel eigen, authentieke
geschiedenis.
Vaak wordt bij de keuze van de foto’s en
de teksten, dus bij de samenstelling van de
fotoboekjes, pas duidelijk hoe wíj elke locatie
beleven en als het ware opnieuw inkleuren.
Oh ja, de pumps van Yves Saint Laurent
spelen in elk boekje een rol als running gag.
Voor ons is elk boekje een plezierig project.
We laten de foto’s verder voor zich spreken.

Dorien Boland en Bea Sengers

En oh ja, heb je interesse in een boekje met ruim
20 foto’s? Het kost € 10,90 excl. verzendkosten en
is te bestellen bij dorienboland@gmail.com en
bea_sengers@hotmail.com.
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Slangen & ladders
Op de cover van TIJDschrift nr 13 (het
lentenr. ‘21) heb ik een perspectiefweergave
van het spel ‘Slangen en Ladders’ gemaakt.
Het spel, dat beter bekend is onder de
naam ‘Snakes and Ladders’, is bevolkt met
emoticon-poppetjes. Het zijn onze digiemoties die pogen onze echte emoties te
verbeelden. Emoties van: ‘dit gaat lekker’ en
emoties van: ‘dit gaat NIET lekker’. (En hier
en daar een duveltje op de loer).
Slangen en Ladders is een bordspel,
waarbij de worp met een dobbelsteen onze
gang over het bord bepaalt. De steen is
een geluksfactor, maar evenzogoed een
pechfactor. De weg over het bord is als een
levensweg; ‘soms zit het mee, soms zit het
tegen’. Je hebt mazzel, je hebt pech. De een
gaat voorspoedig over het bord, de ander
heeft met tegenslag te maken.
De beet van een slang werpt je terug naar
het vakje van de staartpunt. De ladder
doet je opstijgen naar het vakje waar die
uitkomt. Grote en kleine sprongen kunnen je
verrassen of overvallen. En de kansen kunnen
steeds keren. Zoals Brederode al zei: ‘Het
kan verkeren’.
Voor de die-hards is alleen het precies
uitkomen op het laatste vakje (linksboven)
een geldig eindpunt. Anders is het teveelgegooide-terugtellen geblazen. Met alle
risico’s van dien.
Verder zijn de werpregels gelijk aan Menserger-je-niet. Het grote verschil met dit
laatste spel is dat alleen jijzelf én jouw hand
van werpen debet is aan je op- of neergang.
Het geloof dat je in dit spel altijd pech hebt,
is van eenzelfde waarde als de uitdrukking
dat in Lissabon alle wegen omhoog lopen,
zoals de inwoners zeggen. Slangen en
Ladders is een spel van pech én geluk. ‘Live
is bitter, live is sweet’, zoals ze buiten Europa
zeggen.
Geluk allemaal!
Jos Bohncke
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Steenbok – 23 december t/m 20 januari
Een duivels dilemma komt op je pad. Volg je hart in het donkere mistige bos en kom
tot de ontdekking dat niets is wat het lijkt.
Waterman – 21 januari t/m 18 februari
Spring niet in de put van wanhoop en angst. Saturnus geeft je kracht vanuit
onverwachte hoek.
Vissen – 19 februari t/m 20 maart
Als je omgeving te troebel wordt, denk dan: er zijn ook vliegende vissen. Wat zijn
jouw verborgen krachten?
Ram – 21 maart t/m 20 april
De schreeuw van de lammeren snijdt door je ziel. Volg je je innerlijke Hannibal of
Clarice? Dit kwartaal wordt het duidelijk.
Stier – 21 april t/m 21 mei
De volle maan geeft je kracht. Je voelt je dierlijke instinct opborrelen. Dit kan je
verwarren, maar wees niet ongerust. Venus staat aan je zijde.
Tweelingen – 22 mei t/m 2 juni
Wanneer je eenzaam bent, zoek dan iemand om mee te spelen. Maar laat de
driewieler links liggen.
Kreeft – 22 juni t/m 23 juli
Als kreeft kun je je gereedschap goed inzetten, handig als je bent. Hou je ogen open
voor nieuwe mogelijkheden. Knip bijvoorbeeld de heg, en de haren van de buurman.
Leeuw – 24 juli t/m 23 augustus
Hou je omgeving in de gaten. Zijn het verslonsde thuiswerkers, of toch zombies?
Sta altijd klaar om weg te rennen.
Maagd – 24 augustus t/m 23 september
Pas op! Een spiegel breken brengt 7 jaar ongeluk; dit is een waarschuwing. Pluto
maakt een omtrekkende beweging.
Weegschaal – 24 september t/m 23 oktober
Je leven neemt een vlucht. Maar pas op voor jaloerse kraaien, die je niets
gunnen.
Schorpioen - 24 oktober t/m 22 november
Waag een gok dit kwartaal. Zet je al je punten in? Enige voorzichtigheid is aan te
raden, het kan twee kanten op gaan.
Boogschutter – 23 november t/m 22 december
De saus op je bord lijkt op ketchup, of is het bloed? Laat je niet voor de gek
houden dit kwartaal.
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Een aantal jaren geleden werkte ik bij de Rabobank. Vanuit het coöperatiefonds mocht
ik mee om een cheque uit te reiken aan het project (S)Cool on Wheels van Fonds
Gehandicaptensport. Dat deed ik tijdens een clinic rolstoelbasketbal die sportdocent
John van der Meer gaf aan de kinderen van groep 8 van de Willem Alexanderschool
in Amstelveen. Hij vertelde eerst in de klas het verhaal over zijn leven na een zwaar
ongeluk en liet zien welke sporten er allemaal mogelijk zijn. De kinderen hingen aan
zijn lippen. Ik sprak John in januari, hij was voor de derde keer in Heliomare aan het
revalideren. Dit keer omdat hij een nekoperatie heeft gehad. Dit allemaal ten gevolge
van het ongeluk dat hij op 28 september 1996 om 15.29 uur had.

Wat gebeurde er op die dag?
Ik had een leven zoals ieder ander. Ik werkte
als sportdocent op een basisschool en bij
sportverenigingen, sportte veel en had jonge
kinderen. Het was zaterdag en ik reed bij de
voetbalclub vandaan,
waar ik trainer was.
Plotseling moest ik
stoppen
voor
een
auto voor me, maar
de
automobilist
achter me reed door
en kwam met 80 km
per uur bij me naar
binnen rijden. Vanaf
dat moment was ik
Een interview van
verlamd, ik kon mijn
armen en benen niet
meer bewegen. De brandweer heeft me uit de
auto gezaagd en ik werd met een ambulance
naar de VU gebracht. Daar werd de diagnose
thoracale dwarslaesie (om precies te zijn Th
4/5) gesteld, dat betekent dat het om het
gedeelte van het lichaam ter hoogte van de
borst en buik gaat. Vanaf dat punt was ik
verlamd.
Ik ben niet bewusteloos geweest maar beleefde
alles vanuit een soort roes. Zonder dat ik het
in eerste instantie door had, stond mijn leven
vanaf dat moment volledig op zijn kop. Ik
kwam in een wereld waarvan ik wist dat het
bestond, maar die eigenlijk niet van mij was.

was het toch heel anders. En toen kwam ik
terecht in een ontzettend mooie maar voor mij
ook onbekende wereld. Een wereld waarmee
ik alleen bekend was via kranten en tv. Nu
werd ik er zelf onderdeel van. Zelfs nu nog,
ik ben op dit moment,
na 24 jaar, voor de
derde keer weer terug
bij Heliomare.

John

Hoe komt dat?
Na het ongeluk ging
ik
revalideren
bij
Heliomare. Na een
tijdje kwam René,
mijn fysiotherapeut,
Sabine Egberts
aan mijn bed. Die
werkt hier nog steeds
trouwens, ik kwam hem nu ook weer tegen.
René vroeg aan mij wat ik nog zou willen
doen. Ik wilde heel veel dingen weer kunnen,
maar we kozen voor tafeltennis vanwege het
kleine balletje. René tilde me met een lift uit
mijn bed en bracht me in mijn rolstoel naar
de sporthal. Hij zette me aan de ene kant van
de tafel en bond een tafeltennisbatje vast
aan mijn hand. Vanaf de andere kant van de
tafeltennistafel gooide hij een balletje naar
me toe. Het balletje stuiterde rustig op me
af en … er gebeurde helemaal niets. Geen
enkele beweging. Toen stortte mijn wereld in.
We bleven het een tijd proberen en na verloop
van tijd zei René tegen me: ‘John, balsporten
zit er voor jou niet meer in. Dat kun je niet
meer.’

van der Meer

Welke wereld is dat?
De wereld van ziekenhuizen. Natuurlijk wist
ik dat er iedere dag ongelukken gebeuren
maar daar stond ik, zoals zoveel mensen, niet
bij stil. Natuurlijk vond ik het erg als iemand
een ongeluk had gehad, helemaal als het een
bekende was. Maar nu het mij zelf overkwam

Maar ja, ik dacht bij mezelf: ik wil het, en het
zal me ook lukken. Dus we zijn het wel blijven
proberen. Ik weet niet eens meer hoe lang,
maar op een gegeven moment zat ik weer met

een batje aan mijn hand vast getapet in mijn
rolstoel aan die tafeltennistafel en René gooit
het balletje naar me toe en ik zie hem weer
stuiterend op me afkomen. En in een reflex
sla ik het balletje zó omhoog. René keek me
met grote ogen aan en zei ‘dat kan helemaal
niet’. En wat ik toen tegen mezelf zei was: Yes
I can! En zo ben ik langzaam mijn lichaam
gaan trainen. Na 16 jaar werd ik ontslagen
vanuit de revalidatie en toen kon ik 50 meter
achtereen lopen met behulp van een rollator.
Maar uiteindelijk heb ik dat op kunnen bouwen
naar zo’n 2000 á 3000 passen per dag.
Waarom zei René dat het niet zou lukken?
Dat is een hele realistische voorspelling bij
een dwarslaesie. Hij zei het niet om me te
motiveren, maar voor
mij had het wel die
uitwerking.
Daarom
zijn we ook continu
doorgegaan en is het
wel gelukt. Anderen
die hier liggen vragen
me: kan ik dat ook
weer? Maar dat kan
ik
natuurlijk
niet
voorspellen. Het zijn
heel lastige vragen voor mij. Ik denk altijd:
je kunt het allicht proberen. Daar begint het
mee.
Ik praat er nu misschien iets te makkelijk
over omdat het me gelukt is, en alles waar
je achteraf op terug kijkt wat is gelukt dat is
natuurlijk positief. Maar als je van alles probeert
en je kijkt dan terug, terwijl het allemaal niet
is gelukt dan word je daar niet vrolijk van. Ik
denk dat het verschil tussen slagen en niet
slagen neer komt op twee dingen: wat is je
doel en wat heb je ervoor over? En zelfs als je
er alles voor over hebt dan nog heb je geen
garantie.
Mijn motivatie was heel groot, ik wilde gewoon
alles proberen wat erin zit. Lukt het niet, dan
kan ik mezelf niets kwalijk nemen. Ik wilde
niet achteraf het gevoel hebben dat ik er
meer uit had kunnen halen als ik meer had
geprobeerd. Maar het was heel moeilijk hoor,
je hebt nou eenmaal niet altijd wind mee en
ik heb ook echt uit diepe sloten naar boven
moeten zwemmen.

Ik kan me voorstellen dat je in eerste
instantie gewoon weer wilde worden wie
je was.
Dat klopt. Ik wilde gewoon alles weer kunnen
natuurlijk. Maar het ongeluk en de periode
daarna hebben mij als persoon wel rijker
gemaakt. Iedereen wordt door de loop van
het leven gevormd. Ik gun niemand een
dwarslaesie en gelukkig kun je als persoon ook
completer worden door dingen te proberen, te
vallen en weer op te klauteren. Dat kun je ook
weer vertalen naar deze periode, de horeca stil
ligt en er vallen ontslagen, dan kun je jezelf
zielig vinden en bij de pakken neer gaan zitten,
of je gaat alles doen wat er binnen je macht
ligt om er toch zo goed mogelijk doorheen te
komen en verder te kunnen als corona weer
onder controle is. Ik
bedoel niet dat je net
moet doen alsof het
niet gebeurd is. Maar
je kunt wel naar een
nare periode kijken en
jezelf de vraag stellen
wat je eruit kunt leren
en dit meenemen naar
de toekomst. Dat gaat
wat mij betreft niet
alleen nu op, dit is voor iedereen en altijd van
toepassing. Er gebeurt altijd wel iets waar je
niet op rekent of dat het tegen zit.

‘Ik wilde niet
achteraf het gevoel
hebben dat ik er
meer uit had kunnen
halen als ik meer
had geprobeerd.’

Opnieuw revalideren
Ik lig nu voor de derde keer in Heliomare,
want 8 jaar geleden heb ik hier ook gelegen.
Alle keren kwam ik hier naar aanleiding van
mijn ongeluk van 24 jaar geleden. Door deze
nekoperatie ben ik weer even een stukje terug
richting het begin van mijn revalidatie en moet
ik het lopen weer opnieuw trainen.
Door het ongeluk had ik een ernstige
beschadiging in mijn nek. Vanaf het begin had
ik al een brace om mijn nek. De pijn was er
al. Ervan uitgaande dat het zenuwpijn was
ben ik daar al die tijd mee door gelopen. De
laatste jaren werd de pijn echter steeds erger,
ik moest steeds vaker naar het ziekenhuis
voor de pijnbestrijding. De tijd tussen twee
spuiten ging van 3 maanden naar 2 maanden
en daarna naar weken. En zonder dat de
artsen konden aanwijzen waar het aan lag. De

dwarslaesie kon het niet zijn, want die zit lager
dan mijn nek. Maar ik had wel steeds pijn in
mijn nek. In maart 2020 werd door een MRIscan duidelijk dat er grote schade was, en als
ik niet geopereerd zou worden zou ik sowieso
een cervicale dwarslaesie krijgen. Dat is de
ernstigste vorm van een dwarslaesie omdat
deze het hoogst in het ruggenmerg zit. De
operatie was dus niet echt een keuze.
Het liefst wilde ik deze keer zo snel mogelijk
revalideren. Ik had zelf een revalidatieplan
gemaakt en wilde als het even kon binnen een
week rennend naar huis. Maar hier kennen ze
me dus ze hadden me snel door. Er wordt een
programma voor me gemaakt en dan heb ik
vandaag bijvoorbeeld hele tijdblokken niets te
doen. Terwijl ik ergotherapie wil en zwemmen,
fitnessen en handbiken. En het liefst allemaal
op één dag. Maar rust is ook belangrijk voor
de revalidatie. Hier zorgen ze dat ik mezelf niet
voorbijloop. En dan word ik af en toe even op
mijn nummer gezet. Meestal vind ik dat niet
leuk maar ze hebben altijd 1000% gelijk. Toen
ik ze vertelde dat mijn doel was om binnen 6
weken te revalideren moesten ze aan de ene
kant lachen, en aan de andere kant vonden ze
het zorgelijk. Maar ze zeiden ook: als jij dat
wilt, dan gaan we kijken hoe we jou kunnen
helpen. Daarom ben ik blij dat ik hier weer
ben. En dan word ik ook niet boos als het 7 of
8 weken gaat duren. Ik heb in ieder geval een
plan.
Plotseling zegt John trots:
Ik heb alweer gestaan hoor! Eerst op de
loopbrug en daarna -weliswaar in het water
maar toch- even los!
Je hebt het over een mooie wereld. Wat
bedoel je daarmee?
De wereld waar ik in terecht kwam na mijn
ongeluk is gevuld met allemaal mensen
die iets hebben meegemaakt waar ze
niet op gerekend hadden. Of het nou een
hersenbeschadiging, een tia, een dwarslaesie
of een amputatie is, iedereen is hier weer op
zoek naar zichzelf en wordt geconfronteerd
met alle negatieve emoties door alle dingen
die ze niet meer kunnen doen. Dat is niet
veranderd in de afgelopen 24 jaar. Gelukkig
zijn de behandelmethodes wel anders dan

Het YouTube-kanaal van (S)Cool on Wheels.

destijds. Er is steeds meer mogelijk, maar dan
nog moet je er zelf doorheen.
Maar ook de therapeuten die mij en anderen bij
hebben gestaan tijdens zo’n moeilijke periode.
Ik kom nu ook medewerkers tegen die hier ook
al werkten toen ik er jaren eerder was, en vind
het oprecht leuk om ze te zien. Daarom is het
voor mij fijn om hier terug te zijn. Als het dan
toch moet, dan hier. Voor mij voelt het -hoe
gek het ook klinkt- als thuiskomen. Want ik
heb ook het gevoel, echt letterlijk het gevoel,
dat mijn leven hier weer opnieuw begonnen is.
Na mijn ongeluk.
Hoe gaat het nu met je?
Ik heb er 16 jaar over gedaan om te worden
zoals ik nu ben. Er is in die tijd veel ontwikkeld
en ik ben er fysiek enorm op vooruit gegaan.
Sinds 2013 kan ik lesgeven en sporten en ben
ik eigenlijk fitter dan ik ooit geweest ben.
Ik ben dan nu weer aan het revalideren maar ik
weet al hoe ver ik kan komen en dat geeft me
echt een boost. Ik ben ook een mooi en reëel
voorbeeld voor veel mensen die hier liggen en
aan het begin van die lange weg staan.
Dat lijkt me een goed gevoel geven.
Ja, dat geeft me een heel krachtig gevoel,
ondanks dat ik ook mijn problemen heb. Dat
mensen er kracht uit halen door naar mij te
kijken en te luisteren. Ik hoor bijna iedere dag:
‘ik wil doen wat jij doet’. En het voelt goed
om dat toch mee te kunnen geven. Ik zeg ook
tegen ze dat ze de grens op moeten zoeken. Je
weet dat je een keer valt, maar je kunt weer
opstaan en kijken naar de volgende uitdaging.
Je moet het wel proberen. En je hoeft ook
niet met alles een 10 te halen. Als je het jezelf
wat makkelijker maakt weet ik zeker dat je
verder komt dan wanneer je alles blokkeert en
uitsluit voor jezelf. Als ik dat destijds aan de
tafeltennistafel had gedaan dan had ik geen
balletje geraakt en had ik nu ook geen les
kunnen geven.
De kracht is om de motivatie voor jezelf te
vinden. Om, hoe moeilijk het ook is, toch
steeds weer op te krabbelen. Ik raak op mijn
beurt weer geïnspireerd door Bibian Mentel.
Als ik zie wat zij allemaal heeft doorstaan dan
is dat van mij peanuts. En zij geeft nooit op.
Tijdens mijn lessen (S)Cool on Wheels probeer

ik dezelfde boodschap te geven. Alleen hebben
de meeste kinderen natuurlijk niet zo’n soort
weg hoeven afleggen. Maar iedereen heeft zo
zijn eigen weg, het hoeft geen dwarslaesie te
zijn, het kan ook zijn dat je een slecht cijfer
haalt of ruzie hebt met een vriendje of je niet
lekker voelt.
Toen ik je in de klas zag, zei je tegen de
kinderen dat iedereen wel een beperking
heeft.
Ja, ze vinden het vaak confronterend om
te horen, maar later in de les geven ze het
allemaal toe. Eigenlijk weten ze allemaal heus
wel dat ze ergens niet goed in zijn of iets niet
leuk vinden. Ik probeer de kinderen mee te
geven dat het niet uitmaakt als je ergens niet
goed in bent, omdat
iedereen beperkingen
heeft. Alleen is het
bij de één zichtbaar
en bij de ander niet.
Wat is dan beter?
Als je een beperking
hebt
en
niemand
ziet het, kunnen ze
je waarschijnlijk ook
niet helpen. Of als je
jezelf ervoor schaamt
of het probeert te verstoppen. Ik probeer ook
over te brengen dat iedereen mag zijn zoals
die is, en dat je dat niet hebt begrepen als je
een ander pest of discrimineert.
Helaas zit de maatschappij nog steeds zo in
elkaar dat iemand met een zichtbare beperking
te maken krijgt met vooroordelen. Er zijn
speciale regelingen voor werkgevers maar er
wordt toch vaak vanuit gegaan dat je zwak en
vaak ziek bent. Terwijl ik nog nooit ziek ben
geweest.

ziek als ik geen zin had. Ik heb nu ook wel eens
geen zin maar ziekmelden, dat komt echt niet
in mijn hoofd op.
Want je denkt ik kan het dus ik doe het.
Ja precies.
En toch zien werkgevers je als een risico. Ik
werd op gegeven moment ergens aangenomen
en toen moest er flink geïnvesteerd worden in
een aangepaste werkplek. Het GAK (dat nu
het UWV is) vond dat niet de moeite waard
omdat de kans klein was dat ik het vol ging
houden. Inmiddels werk ik 7 jaar voor Fonds
Gehandicaptensport en heb nog geen clinic
(S)Cool on Wheels wegens ziekte hoeven
afzeggen. Er is nog een heel terrein te winnen
aan de positie van mensen met een beperking
op de arbeidsmarkt.

‘Ik hoop ook dat Arie
(Slob) dit tijdschrift
leest. En dat hij dan
begrijpt dat deze les
essentieel is in het
onderwijs.’

Hoe komt dat? Want ook met een
dwarslaesie kun je wel eens ziek zijn
toch?
Natuurlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij
(ik en anderen met een soortgelijk verhaal)
door onze ervaring en confrontatie met alles
wat we niet meer konden, zo blij zijn met de
dingen die we wél kunnen. Dat we weer kunnen
zitten, staan, lopen, lachen, dingen begrijpen.
Voor mijn ongeluk meldde ik me ook wel eens

Je geeft nu clinics
(S)Cool on Wheels.
Ja. Ik was voor mijn
ongeluk
docent
en
eigenlijk doe ik dat nu
ook weer. Het verschil
is dat ik nu elke dag
naar een andere school
ga. Ik vind het geweldig
en ik voel me als een
vis in het water. Het mooie is ook dat ik nu
een andere boodschap heb dan alleen dat
ze moeten bewegen. Daar heb ik ook veel
voldoening uit gehaald, maar nu vind ik mijn
werk nóg leuker. Dat je de kinderen op een
vlak brengt waar ze meestal geen weet van
hebben. En ik geef de kinderen daarmee ook
een eyeopener voor de rest van hun leven.
De belangrijkste boodschap is dat als je je
kwetsbaar durft op te stellen, dat je dan meer
bereikt dan wanneer je een schild opbouwt. Het
mooie van mijn lessen is dat kinderen steeds
enthousiaster worden, niet alleen doordat ik ze
vertel en laat zien wat je met een beperking
kunt, maar ook door ze het te laten ervaren.
Dat ook in een rolstoel sporten hartstikke leuk
is.
(S)Cool on Wheels is het voorlichtingsproject
van
Fonds
Gehandicaptensport.
Op
basisscholen en middelbare scholen vertel
ik iets over het leven met een beperking in
het algemeen en over mijn eigen ervaringen.
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Ik gebruik daarvoor ook filmpjes, zoals
Yes I Can. Het zijn mooie filmpjes die laten
zien dat er meer mogelijk is dan de meeste
mensen denken. Daarna mogen de kinderen
in actie komen, eerst oefenen om met een
rolstoel te rijden, en daarna gaan we ook
rolstoelbasketballen. Zo kunnen ze een beetje
invoelen hoe het is. De feedback die ik van
kinderen en docenten vaak krijg is dat mijn les
er een is die je in ieder geval één keer in je leven
moet hebben meegemaakt. Het is leuk dat de
kinderen me aardig vinden en het leuk vinden
om een keer te rolstoelbasketballen, maar de
grootste waarde van mijn les is iets wat geen
enkele docent of les kan toevoegen: Het is een
levensles, een écht verhaal. En dat is waarom
het bij de kinderen binnen komt dat ik vertel
wat er met mij gebeurd is en dat het iedere
dag gebeurt als je naar de radio luistert. Ik
hoop ook dat Arie Slob (demissionair minister
van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)
dit tijdschrift leest. En dat hij dan begrijpt dat
(S)Cool on Wheels
basismateriaal is in
het onderwijs. Ook
voor de collega’s die
dagelijks
voor
de
klas staan is het een
verrijking. Ze hebben
een zware kluif met
volle klassen, online lesgeven, bijscholing en
ouders. Maar ze mogen ook blij zijn met zo’n
mooi en belangrijk beroep.
Ik vind mijn werk geweldig, ik vind het heel
mooi om kinderen te laten zien en ervaren hoe
het is om in een rolstoel te zitten. En eigenlijk
stelt iedere les wel iemand de vraag of ze
ook op rolstoelbasketbal mogen als ze geen
beperking hebben.

Welke impact heeft jouw werk als docent
(S)Cool on Wheels op jou?
Iedereen maakt dingen mee in het leven,
ervaringen die je vormen. Alleen loopt niet
iedereen daar mee te koop, en dat doe ik
natuurlijk eigenlijk wel. Ik mag mijn ervaringen
delen en ik krijg er nog voor betaald ook.
Maar dat is niet mijn drive. Mijn drive is dat
ik iets te melden heb en met mijn verhaal
mensen wil enthousiasmeren. Wat is er nou
leuker dan dat te kunnen doen? Daarom zeg
ik ook altijd tegen iedereen dat ik de leukste
job heb die ik me kan wensen. Ik heb daar
ook veel voor over en dat moet ook. Om goed
te blijven functioneren moet ik heel goed voor
mezelf zorgen. Ik rook en drink niet en zorg
dat ik fit ben en blijf.
Wat zijn je toekomstplannen?
Eerst revalideren. Ik probeer altijd terug te
kijken naar wat ik allemaal al gedaan heb. Ik
vond bijvoorbeeld dat ik te veel rust had op
mijn programma van
vandaag maar als ik
terugkijk op de dag heb
ik toch al veel gedaan.
Daarna wil ik natuurlijk
sowieso weer voor de
klas staan en weer naar
mijn voetbalclub RCL
om voetbaltrainingen te gaan geven, leuke
dingen doen met mijn kinderen en dat het
liefst tot mijn 80ste. Als ik dat haal dan heb
ik een topprestatie geleverd. Tegen die tijd
kijk ik hoe fit ik ben en dan ga ik misschien
wel voor de 100.
Het leven zit vol uitdagingen, ik kijk altijd naar
de positieve kanten en naar wat er wel kan. Ik
weet inmiddels dat wat onmogelijk lijkt toch
haalbaar kan zijn. Het leven zit vol verrassingen.
Dat geldt voor iedereen.

‘Het leven zit vol
verrassingen. Dat
geldt voor iedereen.‘

En? Mag dat?
Ja, dat mag. Dat is juist heel leuk! Realiseer je
wel dat, als je twee benen hebt en je gaat spelen
tegen mensen die geen benen hebben, dan weet
je niet wat je meemaakt. Dat gaat er harder
aan toe dan je misschien zou verwachten. En
rolstoelbasketbal is niet de enige sport die leuk
is om te doen met of zonder beperking. Als je op
www.unieksporten.nl je postcode invult dan
kun je alle sporten vinden die er bij jou in de
buurt te beoefenen zijn.

BOEKVLOG
door Fetsje Luimstra

‘Dit gaat niet over grasmaaien’
Bekijk het BoekVlog over dit boek op het YouTube kanaal van De Totem.

Boekvlog 11 gaat over Ellen Deckwitz’ ‘Dit
gaat niet over grasmaaien’ met als ondertitel
‘Hoe lees je poëzie’. Een verzameling columns
waarin ze duidelijk maakt: poëzie is wel
iets voor jou! Juist in deze coronatijd. Met
verve, met groot enthousiasme, put ze uit
haar kennis van poëzie en haar ervaring met
jongeren.
In het openingsstukje beschrijft ze hoe haar
13-jarige neefje mokkend beweert dat hij
poëzie haat: ‘Wat heb je nou aan een tekst
die toch alles kan betekenen wat je maar wil?’
Als ze hem vraagt een gedicht van Roberto
Juarroz voor te lezen, concludeert hij dat dit
gedicht niet overal over kan gaan. Als hij zich
daarna op haar verzoek voorstelt dat het
gedicht speciaal voor hem is geschreven,
denkt hij dat het over corona gaat. Een
twintig jaar oud gedicht kan vandaag nog iets
losmaken, dat is de boodschap van Deckwitz.
Deckwitz schrijft: ‘Poëzie is ook geluid, zei ik,
er is zorg besteed aan het ritme, aan hoe de

klanken op elkaar aansluiten’. Dat zagen we
recent tijdens de inauguratie van de president
van de VS. Amanda Gorman reciteerde ‘This
hill we climb’. Het benam mij de adem: een
jonge zwarte vrouw die het podium nam met
een geweldige performance, de voordracht
van een bijzonder gedicht.
Het leidde op onze tv tot navolging: een
leuke persiflage bij ‘Dit was het nieuws’.
En bij talkshow ‘M’ tot een optreden van
Ellen Deckwitz die haar gedicht ‘Rebel’
declameerde.
Maar waarom is er meer belangstelling voor
poëzie in tijden van crisis? Waarom stroomt de
website coronagedicht.nl vol? Daarover schrijft
Deckwitz: ‘je hoeft het in een gedicht niet
precies te weten.’ Zo raakt een gedicht aan de
gedachten en emoties die we zelf kennen. En
helpt lezen van poëzie je eigen gedachten te
begrijpen.
‘Dit gaat niet over grasmaaien’ is een heerlijk
boek over poëzie, en hoe we daar op onze
eigen manier van kunnen genieten.
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FOTO’S VAN PECH

door Mirjam Boelaars

Wachtend op mijn trein viel me op dat er mooie intrigerende, geheimzinnige, incrowdachtige
letter- en cijfercombinaties staan op treinen. Ik maakte er wat foto’s van, genoot van de
kleuren en horizontale lijnen, totdat de trein wegreed. Toen kwam ik er achter dat dit de trein
was die ik had moeten hebben.

Pech op het internet

Pech voor de
cultuursector

Lekkage in mijn studio

PERONGELUKKE FOTO’S
Vaak neemt mijn iPhone zelf foto’s.
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Het concept ‘pech’ is mij
wezensvreemd. Ik geloof namelijk
niet dat er toeval bestaat. ‘Toeval
is wat je overhoudt als je slechte
wetenschap bedrijft’, zei ooit iemand
van wie ik de naam ben vergeten.
Het is interessant om mensen te
vragen hoeveel toeval ze menen dat
er in het leven speelt. Het is immers
heel belangrijk of onze plannen
worden gedwarsboomd door toeval,
God of door een gebrek aan kennis.

vergissing van zijn trainer een wissel mist en
daardoor een kampioenschap. Of ik, die zich
weken verheugde op een concert en bij de
kassa ontdekte dat het de avond daarvoor
had plaatsgevonden. Dat is sneu.
Een groot deel van mijn grammofoonplatencollectie is ook sneu. Het zijn platen met
muziek die is gemaakt door mensen die het
eigenlijk niet konden. U vraagt zich misschien
af waarom die mensen die platen dan hebben
gemaakt, en dat wil ik u graag uitleggen.

Hans van Breukelen, toen hij nog keeper
was van PSV, kreeg ooit een hoop hoon over
zich heen toen hij zei dat hij niet geloofde
in onhoudbare ballen. Als er een goal werd
gescoord deed de keeper in zijn ogen
iets niet goed. Ik vond dat een prachtige
uitspraak, waar ik mezelf geheel in kan
vinden. Hans van Breukelen gelooft ook niet
in toeval; toeval is een gebrek aan kennis.
Niemand zal ooit alles weten. Ik schat dat ik
zelf op mijn beste dagen nog geen procent
weet van wat er in principe te weten valt.
Misschien zit ik er zelfs een factor duizend
naast, ik heb geen idee. Maar ik zal dus
moeten accepteren dat het leven voor mij
grotendeels een mysterie is en altijd zal
blijven. Maar in mijn hoofd is geen plek
voor toeval of pech. Het leven is voor mij
compleet logisch, helaas zijn mijn mentale
vermogens te beperkt om die logica te
bevatten.
In plaats van pech wil ik het daarom dit
keer met u hebben over iets dat er een
beetje op lijkt: sneu. Ik vind ‘sneu’ een
mooi woord. Ik denk daarbij aan mensen die
heel erg op iets gehoopt hebben maar het
niet krijgen door een zeldzame samenloop
van omstandigheden. Zoals de persoon die
in een straat woonde waar het winnende
postcode lot viel, maar die dat jaar voor het
eerst geen lot had gekocht, als enige in de
hele straat. Of Sven Kramer die door een

Met name in de jaren zestig, toen de verkoop
van grammofoonplaten een hoogtepunt
beleefde, waren er talloze labels die een
graantje van deze handel wilden meepikken.
Wat ze deden was alle hits laten naspelen
door studiomuzikanten en die vervolgens op
platen zetten die argeloze kopers moesten
verleiden om niet de originele hits aan te
schaffen maar deze nepversies. De trucs
die werden gebruikt om kopers te verleiden
waren tal- en vindingrijk. De namaakversies
waren goedkoper, er stonden meerdere covers
van hits op één plaatje (soms wel zes), de
hoesjes waren vaak prachtig, en soms was
het gewoon puur slim bedrog. Vorig jaar was
ik op een verjaardagsfeest van een vriendin,
die na heel lang weer een platenspeler in de
huiskamer had staan. Ze draaide een elpee
die ze als meisje veel had gedraaid. Ik kende
die elpee, ik heb de hele serie. Het zijn heel
knappe imitaties van hits en de namen van de
uitvoerenden staan heel klein onder de namen
van de mensen die de originele hit hebben
gemaakt. Het duurde die avond behoorlijk
lang voordat ze bereid was om afstand te
doen van een dierbare jeugdherinnering.
Ik heb een paar meter platen in de kast
staan die tot dit genre behoren. Ik noem het
‘exploitatiemuziek’. Het is muziek die niet
gemaakt is uit inspiratie of uit liefde voor
muziek, maar puur om geld mee te verdienen.
Daar is niks mis mee, het leidt alleen tot
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verwarring en vervreemding. Wie een paar
uur, of zoals ik meerdere jaren, naar dit soort
muziek luistert komt tot vreemde gedachten
en inzichten. En ik kan geen beter woord
bedenken dan ‘sneu’ als ik in één woord
moet samenvatten wat ik voel als ik naar
dit soort muziek luister. Het is sneu dat er
duizenden mensen door dit soort nepplaten
zijn bedrogen. Het is sneu dat muzikanten op
deze manier hun geld moesten verdienen. En
het is sneu dat iemand als ik, met zo’n passie
voor muziek en zo’n goede smaak, vele uren
van zijn leven naar dit soort slappe, treurig
stemmende muziek heeft zitten luisteren.
Het begon voor mij ooit uit verbazing. Ik kocht
een singeltje van ‘The Bottles’, met daarop
twee liedjes die ik kende van The Beatles.
The Bottles klonken ook als de Beatles, alleen
ontspoorden ze halverwege het nummer en
kregen het liedje daarna niet meer echt op
de rails. Ik vond dat fascinerend, temeer
daar ik de Beatles altijd al te perfect had
gevonden. Mijn zoektocht naar meer van
dit soort muziek leverde plaatjes op van
onder andere The Toppers, The Masters,
The Typhoons, The Stars, The Waves, The
Ripoffs (!) en tal van andere bands waarvan
de naam al verraadt dat ze nooit echt hebben
bestaan. Aanvankelijk zocht ik vooral plaatjes
waarop de Beatles onrecht werd aangedaan,
maar al snel ontdekte ik dat dit genre van
exploitatielabels veel en veel omvangrijker
was dan ik ooit had kunnen bedenken. En
interessanter! Want een label als Europa,
dat in Duitsland vooral geld verdiende met
hoorspelgrammofoonplaten voor kinderen, had
een speciale afdeling waar elpees gemaakt
werden in de sfeer van bekende artiesten. Op
zo’n plaat stonden dan een aantal covers van
hits en de rest van de liedjes had titels die
leken op die hits. Soms leken de liedjes zelf
ook (een beetje) op die hits maar vaak totaal
niet. Dan kocht je een elpee met filmmuziek
uit Easy Rider, met op de hoes een fraaie
foto uit de film, maar op de plaat zelf staan
voornamelijk liedjes die helemaal niks met de
film te maken hebben. Vaak staan dezelfde
liedjes ook op andere elpees, al dan niet met
andere titels en zogenaamd gespeeld door
andere muzikanten. Om in te cashen op het

succes van Jimi Hendrix maakte men bij
Europa een elpee die er uitzag alsof hij door
Jimi Hendrix was gemaakt. De naam van
muzikanten staat heel klein in een hoek van
de hoes: Jeff Cooper & The Stoned Wings. Om
een of andere onbegrijpelijke reden verscheen
dezelfde elpee bij Europa ook in een andere
hoes, waarop The Purple Fox als maker wordt
genoemd. Waarschijnlijk trapten te weinig
potentiële kopers in de eerste versie. Het is
trouwens een geweldige plaat. Van de tien
liedjes zijn er maar twee geschreven door
Jimi Hendrix, de rest is gemaakt in de geest
van Jimi. Van titels als Getting Busted, The
Acid Test en Requiem for Jimi word ik heel
gelukkig, en de muziek kan mij niet slecht
genoeg zijn.
Om allerlei redenen houd ik meer van singels
dan van elpees. En gelukkig bestaan er vele
exploitatielabels die zich specialiseerden in
singels. Zoals het Bell Records label dat in de
jaren vijftig zorgde dat zodra een liedje een
hit werd zij binnen no-time een coverversie
in de winkel hadden die in een fraaie hoes
zat, de helft kostte van de originele hit en
waarbij op de achterkant nóg een hit stond. Ik
weet niet hoeveel van die Bell singels er zijn
verschenen maar ik heb er meer dan vijftig en
ik heb geen enkele moeite gedaan om die te
verzamelen. Ik vrees dat we rekening moeten
houden met honderden dubbelzijdige muzikale
verkrachtingen van hits van mensen als Elvis
Presley en Frank Sinatra. Ik heb nog nooit een
liedje op een van die Bell singels gehoord dat
best wel goed is. Het klinkt allemaal alsof het
verboden was om in de opnamestudio plezier
te hebben en iedereen die ook maar enige
passie voor muziek had werd onmiddellijk
ontslagen.
Het is sneu voor u dat ik niet alle labels die
zich in dit soort nonmuziek specialiseerden
kan noemen. Het zijn er teveel. Het is ook
sneu voor u als u denkt dat het allemaal wel
meevalt en dat u graag deze
muziek een keer zou willen
horen. Want het is echt niet
leuk. Maar goed, als u per se
wilt kom ik graag een keer
met mijn platenkoffertje bij u
langs om een uurtje te laten
voelen wat echt sneu is.
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Grand Malheur
op de
Rollerbank
door Martin Groenewoud

De fiets is bedoeld om buiten
een afstand op de weg af te
leggen zodat je ergens met
weinig energie sneller kunt
komen, verder kunt reizen
dan te voet en meer bagage
kan meenemen die je niet
hoeft te tillen. En nérgens
ánders voor!
Al vrij snel, eind negentiende
eeuw, werd fietsen echter
ook een sport waarin je
kon strijden om wie het
hardst kon. Dit gebeurde
toen veelal op speciaal voor
deze wielersport aangelegde
zogeheten velodromes: ovale
wielerbanen van meestal 500
meter omtrek.
Vanaf de jaren '70 werd het
buiten rijden van tochtjes op
een racefiets een recreatieve
bezigheid die inmiddels
door hele volksstammen is
omarmd. Iedereen doet het
en ook ik doe het mijn hele
leven al. Niets zo zalig als een
heerlijk stukje buiten fietsen.
In deze coronatijd zijn er
zelfs files op de fietspaden
in de duinen in het weekend.
Iedereen wil er zóóó graag
even op uit met zijn fiets.

In de winter vind ik het echter meestal te
nat en te koud en, om te veel gelaaf aan
Westmalle en bitterballen te voorkomen, ga
ik dan maar meestal drie á vier keer in de
week een stukje hardlopen. Vind ik niet heel
erg leuk, maar dan ben ik toch in beweging
en let wat meer op mijn eten. Bovendien
kan ik het lekker buiten doen en op het
moment dat ik zin heb. Binnensporten in een
sportschool vind ik, als buitenmens, eigenlijk
maar helemaal niks.
Als fietser kun je als alternatief voor
hardlopen ook 's winters thuis op een
rollerbank gaan zitten. Een rollerbank is
een standaard, waarin één of twee rollen
geplaatst zijn en waarin je je eigen racefiets
zo kan klemmen dat de band van je
achterwiel tegen de rollen aan komt. Mijn
vader had bij zijn afscheid als vrijwilliger
van de Wielervereniging Amsterdam een
rollerbank van clubsponsor Tacx kado
gekregen. Die ging snel naar mij en stond
voornamelijk op de zolder wortel te schieten.
Omdat ik niet zo van binnensporten hou dus.
Vanwege mijn inschrijving voor wielermarathon
La Marmotte in 2016 moest ik zorgen dat ik
eerder dan normaal dat voorjaar een goede
basis fietsconditie zou hebben. In plaats
van hardlopen zou ik gaan rollerbanken die
winter. Alles voor een topconditie in de lente.
Begin januari had ik de stellage in de
slaapkamer neergezet met een oude racefiets
erop.
Mijn logboek van 4 januari 2016 zegt: ‘sinds
2 januari futloos, grieperig, moe, wél 2 en 3
jan op de rollerbank 25 minuten, linkerknie
gevoelig, linkerschouder prut, gewicht 81 kg,

conditie slecht, en, oh ja, óók nog lekke band
moeten vervangen’.
Dat laatste zou die maand uitgroeien van een
klein dingetje tot een wanhoopsgevoel in het
kwadraat. Woensdag 6 januari zegt hetzelfde
logboek dat ik na 20 min rollerbanken weer
moest stoppen in verband met een lekke
band…
Wat was dit toch voor idioterie ?!? Hoe kan je
nou lekrijden op een rollerbank.
Mogelijke verklaringen voor dit mysterie:
1. Ik was op een oude racefiets gaan zitten
met oude bandjes en daar zal misschien nog
een steentje of braampje in gezeten hebben
die door de druk via de roller op de oude
binnenband een gaatje veroorzaakt had. Dit
werd ontkracht door:
2. Na de eerste lekke band had ik de

binnenband vervangen en de buitenband
grondig geïnspecteerd op oneffenheden
en niets gevonden en toch was ik weer lek
gereden. Ondanks de inspectie besloot ik
dat het aan de buitenband moest liggen. Ik
verving deze door een andere, ook oude,
maar in goede staat verkerende, buitenband.
Toen ik twee dagen later wéér lek reed stond
ik op het punt om de hele rollerbank en
fiets het raam uit te flikkeren. Woest was
ik, de wanhoop nabij. Iemand of iets was
mij aan het saboteren. Dit kon gewoon niet!
Waarschijnlijk was de volgende ontdekking de
enig juiste verklaring:
3. Toen ik zelf iets afgekoeld was en aan
de metalen roller kwam waar de fietsband
op rust, brandde ik mijn handen. Deze was
loeiheet geworden. De druk die ik met mijn
gewicht veroorzaakte
en van wiel op roller
overbracht zorgde
kennelijk voor zoveel
wrijving dat het rubber
van de buiten- en
binnenband dit niet
aankon en er spontaan
een scheuring ontstond
op de zwakste plek van
de band.
Of dit de ware reden is of
niet, ik weet het tot op
de dag van vandaag nog
steeds niet zeker. Maar
het was wel de aanleiding
om te besluiten om de
oude Tacx weg te doen en
een nieuwe te bestellen.
Wat ook erg is, is dat door
al dat wisselen van de
bandjes in de slaapkamer
erg veel kettingvet in
de jabovloerbedekking
terecht is gekomen. Dat
gaat er nooit meer uit.
Vergeten een matje onder
te leggen. Stom. Pech
again!
Goed, de nieuwe
rollerbank werd een Tacx
Blue Matic T2650. Niet

duur en compact. En ook maar meteen een
extra achterbandje besteld, speciaal bedoeld
voor rollerbanken en niet geschikt om mee
op de weg te rijden. Dat laatste vond ik een
prettige mededeling. Ik was dus niet gek. Er
is echt een andere belasting/drukplek van
band op de roller dan wanneer je op de weg
rijdt!
Binnen drie dagen was de rollerbank binnen.
Een heel ander systeem. De vorige metalen
constructie nam net zoveel ruimte in als de
gehele fiets en dit was een kleine houder met

'En van de zomer hopelijk
weer een mooie berg in la
douce France. Daar doe ik het
allemaal voor op die oersaaie
rollerbank.'
één (ipv twee!) roller(s) en twee steunen
ernaast voor de balans. Het voorwiel kon
er gewoon inblijven. Bij de oude moest het
voorwiel eruit en de voorvork in de metalen
beugel vastgezet worden. Om de nieuwe
rollerbank snel uit te proberen ging ik met
dezelfde fiets en achterband een half uurtje
trappen. Het ging best goed, maar geloof
het of niet, na 25 minuten ging het trappen
wel heel eenvoudig. Ik stapte af en ja hoor…
gewoon echt toch weer hartstikke lek. En de
roller was niet warm geworden!
Ik heb de boel de boel gelaten en ben maar
een stukje gaan wandelen. Dit ging mijn
verstand te boven. Het is maandag 11 januari
en ik rijd drie keer in één week lek op de
rollerbank. Hoeveel pech kan een mens
verdragen?!?
Het is woensdag 13 januari als ik de normale
achterband vervang door de speciale
fietsband voor rollerbanken. Hij gaat er
zeer moeizaam op en ik zie meteen al op
tegen wéér lek rijden en de binnenband uit
die buitenband wippen. Voor de zekerheid
gebruik ik ook een nieuwe binnenband. In
tegenstelling tot de oude rollerbank, waarop
het wiel óp de rollen drukte, moet deze
rol van onder tegen de band aan gedrukt

worden. Het stellen van de juiste druk vraagt
ook veel tijd. Ik moet een stuk of vijf keer
afstappen om wat bij te regelen, maar als
dat éénmaal goed voelt gaat het oké. Omdat
het een oud wiel is, en niet 100% kaarsrecht,
voel ik enige onregelmatig-heid bij het
trappen in druk. Het wiel heeft een minimale
hoogtebobbel. Op de weg merk je hier niets
van, maar op een rollerbank merk je direct
een onregelmatigheid. Ik laat iets lucht uit
de band om dit euvel op te vangen met het
trappen met een wat zachtere band. Na een
paar minuten gaat dit beter en zowaar na 30
minuten… géén lekke band… tadaaaahhh!!!
Als ik daarna naar de muur kijk achter de
fiets zie ik echter tot mijn schrik dat die onder
de blauwe rubberflubbertjes zit. De nieuwe
band moet duidelijk nog ingereden worden.
Maar goed, niet lek, dus zonder chagrijn met
de stofzuiger de muur schoongemaakt en de
kartonnen doos achter het wiel gezet om de
flubbers op te vangen bij de volgende rit.
Na een tiental ‘ritjes’ op de rollerbank was het
rubber van de band flubbervrij. Ik heb ook
niet meer lek gereden. Die eerste lekke band
op de nieuwe rollerbank valt waarschijnlijk in
de categorie 100% onverklaarbaar.
In de maand januari en februari heb ik
met de Tacx Blue Matic T2650 toch die zo
belangrijke basis kunnen leggen voor de later
zo succesvol verreden Marmotte.
Voor de duidelijkheid: leuk is het niet,
nuttig/zinvol wel. Ik heb nog nooit gedacht
‘kom, ik ga gezellig een stukje op de
rollerbank trappen’. Het is en blijft een soort
noodzakelijk kwaad. Een klein stukje buiten
op de fiets of een wandeling is oneindig veel
plezieriger.
En ja, daardoor was ik in de lente van 2016
direct in staat om buiten een 80 km makkelijk
weg te trappen in een prima tempo.
De afgelopen vier jaar stond de rollerbank
weer op zolder, maar december 2020 heb
ik hem weer in de huiskamer neergezet.
Als inmiddels erkend hater van kou en
regen is het toch een uitkomst. Lekker
naast de centrale verwarming, tablet
erbij met Youtubebeelden van één van
de vele opnames van grandfondo's in
de bergen. Het lijkt net of ik alweer een
beetje meedoe, cd-tje aan met stuwende
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'Guinness book of records:
Naam: Martin Groenewoud
Onderdeel: lekrijden op de
rollerbank.
Record stamt uit januari 2016:
3 keer lek in één week.'
skamuziek en gaan met die banaan! Een
uur is echt wel mijn max. Langer kan ik,
vooral mentaal, niet aan. Zeiltje eronder om
het drupvocht op te vangen, want je zweet
als een otter. En als dan straks de lente
daar is, fiets ik dus direct weer twee á drie
uurtjes weg. En van de zomer hopelijk weer
een mooie berg in la douce France. Daar
doe ik het allemaal voor op die oersaaie
rollerbank. En nergens anders voor. De
onbegrijpelijke pech uit januari 2016 is niet
meer teruggekeerd en kan volgens mij zó in
het Guinness book of records:
Naam: Martin Groenewoud
Onderdeel: lekrijden op de rollerbank.
Record stamt uit januari 2016: 3 keer lek in
één week.
Wie doet hem dit na?!?

Jos Bohncke

Voetnoot bij dit verhaal
Het thema van deze editie van TIJDschrift is
nummer 13/pech.
Ik was afgelopen winter weer gaan
rollerbanken omdat ik ingeschreven was
voor de Marmotte in Zwitserland. De club
met wie ik in 2016 in Frankrijk deze tocht
gefietst had ging weer op pad en had een
mooi chalet gehuurd. Voor mij was het een
mooie uitdaging en licht aan het eind van de
tunnel. Die donkere tunnel slaat uiteraard
op de coronatijd, maar ook op de enorme
lichamelijke klachten waar ik het afgelopen
anderhalf jaar door geteisterd word. Dus
onzeker was het verrijden al sowieso. Helaas
hoorde ik dat ik absoluut geen vrij kon
krijgen in de eerste week van augustus.
Jammer, spijtig, pech! En zo zit ik dus met
weinig gevoel maar een beetje binnen rond te
trappen. Eén ding: nú, negentien sessies op
de rollerbank, nul keer lek. Dus toch nog een
beetje happy end dan.
Volgende keer weer een vrolijk opbeurend
zomerfietsverhaal, over buiten fietsen met een
zonnetje en taartjes eten bij de boulangerie in
zo'n zalig Frans dorpje. A bientôt!
En dat rollerbanken? Als je niet hoeft, doe het niet!

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.

Zwarte kat
zo zwart als de nacht
Weetjes van de Zwarte kat.

Dat een zwarte kat ongeluk brengt is
bijgeloof.
Dit bijgeloof is in de middeleeuwen
ontstaan.
In de middeleeuwen dacht men dat
heksen ‘s avonds veranderden in
zwarte katten, om zo slechte dingen
te doen.
Waar dat vandaan komt geen idee,
misschien vanwege het mysterieuze
van een zwarte kat in de nacht. Die
zie je bijna niet.
Het gerucht gaat dat zwarte katten
minder geadopteerd worden. Maar
dat wordt door de poezenboot
ontkracht*.
In Engeland geloven mensen dat
zwarte katten juist geluk brengen.
Bekende zwarte katten: Catwoman,
Le Chat Noir.
De Egyptische vruchtbaarheidsgodin
Bastet wordt afgebeeld als een
zwarte kat.
Jos over zijn zwarte kat Droppie: ‘Ze
verdient de Nobelprijs voor de vrede’.

Sanne Visser
*= https://depoezenboot.nl/nl/9-weetjesover-zwarte-katten

Droppie
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Zeven nummers zeven
over hun rituelen

Arno Doormerik, nummer zeven van Roda JC
‘Mijn vrouw is op 7 juni jarig, mijn vader op 7 juli en mijn
zoontje op 7 januari. Dus het is wel leuk dat ik nummer
zeven heb. Ik ben bovendien ook op 7 juni getrouwd.
Bij de warming-up ben ik altijd de vierde in de rij. Als ik
niet als vierde het veld opkom voelt dat niet verstandig.
Ik weet niet of het dan echt misgaat, maar ik riskeer het
in ieder geval niet.
En de avond voor de wedstrijd eet ik altijd spaghetti.
Als ik dat niet eet, maar bijvoorbeeld biefstuk, dan zou
ik toch een raar gevoel krijgen. Voor mij heeft alles een
doel in het leven. Als ik een doelpunt maak heeft dat zo
moeten zijn. Er zit ook wel iets in me. Iets dat ik moeilijk
onder woorden kan brengen, maar waardoor ik wel vaak
op het juiste moment op de goede plek sta.’

door Stefan Egberts

Stefan Egberts schreef in 2000 een stuk over bijgeloof en rituelen in het voetbal.
Hij zat toen op de School voor Journalistiek in Utrecht en kreeg een opdracht een
tijdschrift te maken. Omdat hij zelf voetbalde wilde hij sowieso over iets schrijven
waarvoor hij heuse profvoetballers mocht bellen. Zelf deed hij op zondag voor de
wedstrijd altijd eerst zijn linkersok aan, want dan scoor je met rechts. Da’s logisch!
Hoe dachten de profs over bijgeloof? Hij wilde dat alle nummers 13 in de eredivisie
vragen. Uiteraard wil bijna niemand met ongeluksnummer 13 spelen en zodoende
werden het zeven interviews met nummers zeven: het geluksgetal van velen!

Bijgeloof: niet-religieus
traditioneel geloof in
bovennatuurlijke werkingen of
verschijnselen, met name zulke
die in het menselijk leven
ingrijpen.
Ritueel: geheel van
overgeleverde (religieuze)
gebruiken, plechtigheden en
ceremoniën in verband met
belangrijke momenten in het
openbare leven.

‘Ik hou altijd dezelfde
onderbroek speciaal schoon
voor de wedstrijd.’
‘Onderweg naar de wedstrijd
draai ik altijd Bon Jovi met
het nummer Runaway.’
‘Voor de wedstrijd eet ik
altijd gebakken banaan.’
Johan Neeskens betrad nooit
het Ajax-stadion als hij niet
de onderbroek van Sjaak Swart
aan had.

B

ijgeloof en topsport zijn
onafscheidelijk. Acht van de
tien topsporters gebruiken
rituelen om beter te kunnen
presteren.

Sportpsycholoog Peter Blitz
ziet bijgeloof zoals Nietsche
bijgeloof zag: het is net als het
geloof in God. ‘Bijgeloof is het
geloof in hogere machten. Mystiek. Een puur menselijke
eigenschap en niet alleen in verband met prestaties.
Bijgeloof ontstaat als het spannend wordt, want nood
leert bidden.
Maar ook intelligentie speelt een rol. Hoe intelligenter
de mens, hoe minder bijgelovig hij is. Ik bedoel, het is
toch niet intelligent om je kauwgom in de middencirkel
uit te spugen of het broekje van je vriendin aan te
trekken?
Bijgeloof ligt heel dicht bij dwangmatigheid. Mensen
zijn van nature heel dwangmatig. Iemand spuugt een
keer zijn kauwgom uit op de middencirkel, wint, en blijft
dat dan doen. Een ritueel heeft meer te maken met
collectieve verankering en wordt door grote groepen
mensen beoefend.
De ideale topstporter heeft geen bijgeloof. Het is een
groot nadeel, want het belemmert het realistisch kijken
naar jezelf. Wat een topsporter nodig heeft, is geloof
in zichzelf. Dan moet je realistisch denken. Positief
denken, alhoewel dat ook weer een vorm van bijgeloof
kan worden. Discipline is veel belangrijker dan zo’n
ritueel.’

Meer rituelen

Jatto Ceesay, nummer zeven van Willem II
‘Ik bid in de naam van Allah. Maar dat betekent niet dat
er niets mis kan gaan in de wedstrijd. Voor de wedstrijd
eet ik altijd gebakken banaan. It makes me feel light.’

Johan Cruijff tikte in zijn
Ajax-tijd altijd even keeper
Gert Bals aan, vlak voor het
fluitsignaal. Goudhaantje
Johnny Rep at steevast
boerenkool voor hij het veld
opstapte. Ruud Krol ging
nooit het veld op als hij

Roberto Lackohr, nummer zeven van RKC Waalwijk
‘Ik hou altijd dezelfde onderbroek speciaal schoon voor
de wedstrijd. Daar voel ik me lekker in. En natuurlijk doe
ik eerst mijn rechterschoen, dan pas mijn linker- aan.
Anders gaat het echt mis. Ik wil vaak als eerste het veld
opkomen. Als ik me echt lekker voel, merk ik aan mezelf
dat ik als eerste naar buiten wil.’

het slipje van zijn vrouw
niet aanhad. Jan Wouters
voetbalde zes jaar lang alle
wedstrijden in een oranje
slip. Johan Neeskens betrad
nooit het Ajax-stadion als
hij niet de onderbroek
van Sjaak Swart aan had.
Topscorer Kees Kist kon geen
bal raken als hij in de rust
geen broodje met jam naar
binnen had gewerkt.

Kenneth Goudmijn, nummer zeven van Cambuur
‘Als we de warming-up doen, loop ik altijd aan de
buitenkant. Standaard. Als we klaar zijn met de
warming-up, ga ik ook altijd als laatste weer de
kleedkamer binnen en schiet ik de bal nog even op doel.
Henri Kruze van AZ liep ook altijd aan de buitenkant,
dan liepen we een beetje om elkaar heen om aan de
buitenkant te kunnen lopen. Gelukkig zijn er altijd
twee buitenkanten, hè! Robbie Alflen maakte wel eens
grappen. Dan probeerde hij als laatste de kleedkamer in
te komen, in plaats van mij. Stond ie een beetje op de
middenstip te treuzelen, maar ik bleef gewoon wachten.
Als we een thuiswedstrijd spelen ga ik altijd eten bij
Pizza Edna. Dan neem ik spaghetti. In de auto naar de
wedstrijd toe zet ik 3FM aan. Ik ga altijd op tijd weg,
zodat ik op mijn gemak kan rijden en niet met 180 km
per uur over de snelweg racen. Alles aan mij is op de
weg ontspannen.’
Anders Nielsen, nummer zeven van Sparta
‘Er zijn dingen die je gewoon doet. Als je kip met rijst
hebt gegeten en je wint, dan eet je de volgende dag
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weer kip met rijst. Net zo lang tot het misgaat.
Voor de wedstrijd ga ik altijd met een bal in de
kleedkamer op de muur schieten. Ik ben de enige die dat
doet. Maar Langerak loopt bijvoorbeeld tien minuten op
en neer in de kleedkamer.
Ik draag altijd shirts met lange mouwen. Of het nu min
tien of plus twintig graden is. Ik voel me sterker met
lange mouwen.’
Mika Nurmela, nummer zeven van
SC Heerenveen
‘Onderweg naar de wedstrijd draai ik altijd Bon Jovi met
het nummer Runaway.’
Berry van Aerle, nummer zeven van PSV
‘Wat ik echt altijd deed was onderweg naar de wedstrijd
naar de Golden Earring luisteren. When the Lady Smiles
en andere nummers. Lekker hard en dan was die plaat
precies afgelopen als ik aankwam bij de club. Bij de
warming-up deed ik altijd mijn scheenbeschermers alvast
aan. Zestien jaar lang. Dat voelde gewoon prettig.Ik
speelde met nummer zeven of met nummer twee. Als ik
aan de loterij meedoe vul ik dan ook nummer zeven en
nummer twee in.’
BONUS
Henk Wery, van Feyenoord
‘Een half seizoen lang heb ik met een mooi slipje van
mijn vrouw gespeeld. Daar ging ik vooraf ook even aan
ruiken. Ik stak daarnaast vaak stiekem een sigaretje op
achterin de spelersbus. Als we dan wonnen, stak ik er
weer een op, terwijl ik helemaal niet rookte.
Mijn vader poetste, toen ik zestien was,
iedere wedstrijddag mijn schoenen. Dan
spuugde hij er drie keer op en zei: ‘Je
gaat er vandaag drie maken, jongen’. En
mijn vader was een intelligente man.
Voor elke wedstrijd moest ik drie á
vier keer naar de toilet. Ook als ik niet
hoefde. Had ook een beetje gevoelige
maag. In de wedstrijd stroopte ik de
mouwen op, ook al kraakte het dat het vroor. Nu zie je
die maillot, maar daar moest ik niets van hebben. Mijn
shirtje zat altijd netjes in de broek en de kousen lekker
hoog opgetrokken, net onder de knieën. Dan kwamen de
dijen er lekker uit, hè.
In de rust nam ik standaard een kopje thee, met twee
suikerklontjes. Dat was wel psychologisch belangrijk voor
mij. Ik hou namelijk van thee en het was goed voor de
concentratie. En daarna heel even verdwaasd voor je
uitkijken. Ja, zo ging dat.’

Hellup
Hullep
In maart 2020 was ik hard toe aan een nieuwe
bril. Ik zag met bril nog wel net iets beter
dan zonder maar daar is alles mee gezegd.
Door het coronavirus kon ik pas in september
bij de oogarts terecht en in oktober bij de
opticien. Eind november had ik twee nieuwe
brillen. Maar die hadden niet het beoogde
effect. Vooral buiten was het hopeloos, alsof ik
scheel keek door dat ding. Ik ging terug. Op
weg naar de opticien spleet de velg van mijn
achterwiel dwars door midden. Ik zette mijn
fiets op slot, liep verder naar de opticien. Na
een nieuwe oogmeting en de belofte dat ik
binnen twee weken nieuwe glazen zou krijgen
vertrok ik op weg naar mijn kapotte fiets.
Ik deed hem van het slot, liep in het half
donker met de fiets aan de hand door de
Pretoriusstraat, op weg naar een fietsenmaker.
Na een paar stappen ging de fiets niet
meer vooruit. ‘Gaat het mevrouw’, riep
een mannenstem in een ongeëvenaard
Amsterdams accent. ‘Nee’ zei ik, mijn wiel is
gespleten’. De man met een zwart mondkapje
en een petje op zie: ‘ik heb nog wel een
achterwiel voor je’,
‘Nou ja, ik wilde eigenlijk naar de fietsenmaker even verderop’, mompelde ik.
Die bleek een tijdje terug vertrokken.

Dat was een tegenvaller, dus
ik zei: ‘Wat kost dat wiel van
je, inclusief plaatsen?’,
Dat was € 30.
Geen geld vond ik. Hij nam
de fiets van me over en ik liep
met hem naar zijn huis. We
wisselden telefoonnummers
uit en hij zou me bellen als
hij klaar was.
Na anderhalf uur werd ik gebeld: de
fiets was klaar.
Met geld in mijn zak liep ik naar zijn huis
en belde aan. Op drie hoog kwam een hoofd
uit het raam tevoorschijn: ‘ik kom eraan’. Na
wat gestommel ging de deur open. Ik mocht
de fiets eerst nog even uitproberen.
Ik keek naar het wiel, het was al flink donker,
dus echt goed kon ik het niet zien, maar
ik zei: ‘dat ziet er nog goed uit zeg, dat
wiel’. ‘Nee hoor’, zei de man, ‘het is van een
opknapfietsje. Ik heb het voorwiel ook nog
wat gesteld’.
‘Goh, je hebt je wel uitgesloofd’ zei ik.
‘Ja’, een beetje klantenbinding hè’ antwoordde
hij. Ik vroeg of hij cash of een tikkie wilde.
‘Nou, doe maar cash’ antwoordde hij, ‘want ik
ben net failliet.’

Marian Hanou
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Ik heb thuis voldoende muziek op elpees,
singels, ceedees, USB-sticks, DAT-tapes,
mini-discs en cassettebandjes om de rest
van mijn leven mee te vullen. En dan heb
ik ook nog een abonnement op Spotify, en
zijn er platforms als YouTube die oneindig
veel uren aan goede muziek bieden. Maar
helaas, ik kan al maanden niet meer naar
muziek luisteren zonder te voelen hoe erg ik
de muziek mis. Het is leuk om thuis platen te
draaien en af en toe beetje met mijn heupen
te wiegen, maar het komt niet in de buurt
van wat ik wil. Ik wil me dagen verheugen
op een dansfeest en dan een half uur door
de regen moeten fietsen en bij aankomst
merken dat ik twee uur te vroeg ben, dat
de muziek niet mijn smaak is, maar dat
ik uiteindelijk toch door een deejay wordt
meegesleept in muziek die niet de mijne is,
waardoor ik om half drie naar huis fiets in
een stemming die dicht bij extase komt.
Of naar een band gaan waarvan ik slechts
één of twee liedjes op YouTube heb gezien,
die me de moeite wel waard lijken, en dat
de band dan live tien keer beter blijkt dan
ooit op video zal kunnen worden vastgelegd,
omdat live muziek een vorm van magie is die
je alleen ter plekke kunt ervaren.
Of eerst ergens in een vage
uitgaansgelegenheid anderhalf uur tevergeefs
wachten tot de vlam in de pan slaat, dan
toch maar naar Maloe Melo gaan waar een
band speelt die ik al tien keer heb gezien en
nooit echt goed vond, maar onderweg iemand
tegenkomen die zegt dat er ergens een
beter alternatief is en dat blijkt een complete
verrassing te zijn waar ik nog dagen op teer.
Maar goed, je moet roeien met de riemen die
je hebt, en dus stel ik dagelijks een muzikaal
menu samen om me door lastige momenten

heen te slepen. Hier zijn een paar van de
liedjes die op mij een langdurig positief effect
hebben. Misschien dat u er ook wat levenslust
aan kunt ontlenen. Het is geen top tien,
daarvoor zijn de liedjes te onvergelijkbaar en
bovendien zijn het er maar zes. Alles is op
YouTube te vinden.
Om te beginnen
een lied dat
Merol vorig jaar
maakte over haar
verlangen naar
het verdwenen
nachtleven. Ons
gezin is groot fan
van Merol. In de
auto zingen we graag mee met ‘Lekker met
de meiden’ en ‘Hou je bek en bef me’, maar
‘Knaldrang’ is naar mijn mening een van de
weinige actuele Nederlandstalige liedjes die
er toe doet.
Pokey
LaFarge brak
een jaar of
tien geleden
door als een
moderne
countryartiest
maar op
zijn volgende platen verkende hij allerlei
andere genres met evenveel succes. Alles
wat hij maakt vind ik goed, er zit een passie
en authenticiteit in de man die ik niet zie
bij negentig procent van de artiesten die de
hitparades vullen. Waarschijnlijk is dat ook
meteen de reden waarom Pokey LaFarge
zelden op de radio is te horen. Een van mijn

lievelingsliedjes van dit fenomeen is ‘Fuck me
up’. Met zo'n tekst maak je duidelijk op welke
doelgroep je mikt. Helaas lijkt de video dan
weer op een andere doelgroep te mikken. Ik
kende lange tijd alleen het liedje en de video
die ik daarbij in mijn hoofd maakte vertoont
geen enkele overeenkomst met de officiële
video. Dus misschien moet u die maar niet
bekijken, tenzij u net zo eigenwijs bent als ik.

om daar een keer met een biertje met u over
te discussiëren, maar u mag pas meepraten als
u de video van The Legendary Shack Shakers
een paar keer hebt bekeken en beluisterd.
Deze cover van een lied van John Lee Hooker
is helaas nooit op plaat uitgebracht, maar
gelukkig is het concert uit 2012 gefilmd en heeft
iemand dit bijna vijf minuten durende audioorgasme op YouTube gezet.

Tom Jones is
al decennia
een muzikale
held van me.
Heel lang werd
Tom Jones
onder mijn
snobistische
muziekvrienden
niet serieus
genomen, maar
de laatste jaren
is dat veranderd. Zijn laatste elpees, waarop
hij alleen maar liedjes zingt die recht uit zijn
hart komen en ook de onlangs uitgebrachte
duetten die hij in de jaren zestig voor de
televisie zong met alle beroemdheden uit die
tijd, hebben bij veel mensen de oren voor
Tom Jones eindelijk geopend. Maar onlangs
bracht hij twee liedjes uit als protest op de
maatregelen die wereldwijd mensen het leven
zuur maken. Het lied is in de jaren zestig
geschreven door Marvina Reynolds, maar
ik kende het niet. Tom Jones is inmiddels
82. Maar er zit meer leven is deze man dan
in de hele generatie van de leeftijd van zijn
kleinkinderen.

Min of meer in hetzelfde genre opereert Jack
Calypso met zijn band The Red Hot. Dit is een
band die vooral live tot zijn recht komt en er
staan vele video’s online die deze bewering
staven. Ik kies voor een opname van een
kanaal dat Bopflix heet. Overal ter wereld
waar rock-’n-roll festivals zijn filmt Bopflix
bandjes en zetten ze de resultaten online. Het
is niet allemaal even geweldig maar slecht
is het nooit en
er zitten juwelen
tussen, zoals dit
‘Save your Soul’
van Jack Calypso
& The Red Hot.

Mijn favoriete muziek is uptempo, dansbaar
en wild. Het is vaak soul of rock-’n-roll, maar
het kan in elke genre zijn. Maar als u een
mes op mijn keel zou zetten en vragen wat ik
nou echt het
allerliefste
hoor dan is
het rockabilly.
Dit genre
kent ook
weer tal van
subgenres,
en het is leuk

Notorious B.I.G., ook wel bekend als Biggie
Smalls, is al jaren dood maar een paar jaar
geleden maakte Amerigo Gazaway een
mashup-elpee waarop hij de raps van B.I.G.
mengde met liedjes van James Brown. Dit
is een van de meest dansbare platen die
ik ken. Ik kan me precies herinneren waar
ik hem voor het eerst hoorde en hoe mijn
hart een sprongetje maakte van blijdschap
en opwinding. Mocht u geen zin hebben
om de hele elpee te beluisteren, luister
dan tenminste naar ‘B.I.G. Poppa’s Got a
Brandnew Bag’. En vergeet de video. Zet de
stoelen aan de kant, waan u op uw favoriete
dansvloer, vergeet dat u al een jaar niet echt
gedanst
heeft en
laat u
helemaal
gaan.

Frits Jonker
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I

door: Marian Hanou

mijn tuintje

In 2019 kreeg ik plotseling van alle kanten plantjes, stekjes en zaadjes toegestopt
voor op mijn balkon. Ik had dat balkon al 32 jaar en er al die jaren iets gezelligs van
gemaakt, maar door al die nieuwe soorten en lieve aanbiedingen werd het in dat jaar
naar een hoger plan getild. Het gaf zoveel plezier, zo niet geluk, dat ik steeds meer
naar een tuin begon te verlangen.

Maart vorig jaar vertelde Gijs, mijn vriend,
dat je bij het buurthuis een tuintje kon
huren: een lapje grond van 1,5 x 2 meter in
de binnentuin, bovenop een parkeergarage.
Er was plek en ik kon komen kijken. Ze
hadden voor mij een perceeltje dat flink in de
zon lag: een uitstekende plek. Ook had ik niet
de pech dat ik een ontluchtingsdeksel van
de parkeergarage in mijn tuintje had, zoals
anderen wel hadden.
Ik zei ja, en zo kwam het dat ik vanaf de
eerste lockdown een lapje grond had, waar ik
me op kon uitleven.

‘Het is moeilijk uit te leggen hoeveel
plezier zo’n klein lapje grond brengt. Het
maakte voor mij de coronatijd dragelijk
en deels zelfs prettig.’

M

et het tuintje was een tijd niets
gedaan. Het stond bomvol
verdorde aardbeienplantjes.
Een bijna onuitroeibaar plantje,
zelfs naast het tuintje groeiden
ze verder in de paden. Het eerste wat ik
deed was die plantjes eruit halen. Een klein
deel mocht blijven staan want ik ben gek op
aardbeien. Later hoorde ik dat alle tuinders al
jaren smulden van die aardbeien, niet zo een
goeie start dus.
Maar ik wilde geen groente, maar bloemen.
Een lekker wild bloementuintje. Fijn voor de
bijen en leuk voor mij om thuis in een vaasje
te zetten. Win win. Het feit dat nu een deel
van mijn tuin vol aardbeien stond mocht
de pret niet drukken. Die hebben ook leuke
bloemetjes. Groente daarentegen blief ik niet
zo erg. Op de ruimte die over was, strooide
ik diverse mengsels bijenzaad. Al snel kwam
er van alles op en ik had geen idee wat
wat was. Al snel woekerde er een bepaald
soort zo rijkelijk dat ik me zorgen begon te

maken. Was
het onkruid?
Of toch iets uit
het mengsel?
Ik bekeek de
zakjes nog
eens goed,
maar herkende
het plantje
niet op de
afbeelding.
Her en der wat
rondgevraagd, maar niemand wist het. Het
zou alles verstikken als ik het liet staan en
uiteindelijk besloot ik het uit te dunnen.
Twee dagen later vertelde een Portugese
buurvrouw dat het juffertjes in het groen
waren. Dat was even slikken, want dat is een
schattig bloemetje. Gelukkig stonden er nog
flink wat verspreid over het tuintje.
De gezaaide wilde bloemetjes kregen meer
concurrentie. Naast bloemen plantte ik toch
ook wat groente: vier slaplantjes, twee
tomatenplanten en drie wortelplantjes.
Het bleef lange tijd onduidelijk wat er zoal
groeide en of het wel zou gaan bloeien. Het
groeien van de plantjes, het krijgen van
knoppen, het uitkomen van de bloemen… het
was gewoon enorm spannend.
Ik ging er bijna dagelijks even heen. Beetje
wieden, beetje watergeven, wat plantjes

Mijn tuin werd een rare wildernis. Een
rommeltje eigenlijk. Precies wat ik ook
wilde, maar toch niet helemaal het
beoogde resultaat gaf.

verplaatsen en bloemetjes plukken om thuis
in een vaasje te zetten. Ik had inmiddels een
flinke verzameling kleine vaasjes, waar mijn
bloemetjes mooi in uitkwamen. Zo kon ik ook
thuis genieten van het tuintje.
Het is moeilijk uit te leggen hoeveel plezier
zo’n klein lapje grond kan geven. Het maakte
voor mij de coronatijd dragelijk en deels zelfs
prettig. Ik had het vrijwel nergens anders
over. De gesprekken met Gijs waren bizar in
die tijd. Hij was bezig met boeken van Kant
en ik met de plantjes. Beiden spraken we
nauwelijks over iets anders en de gesprekken
liepen totaal langs elkaar heen.
Behalve de plantjes, bloemetjes en
insecten waren er ook de andere tuinders,
die minstens zo enthousiast waren als ik.
Een leuk, bont gezelschap. De al eerder
genoemde Portugese buurvrouw had een
missie: zoveel mogelijk bloemen in de stad
en in de andere tuintjes. Ze vertelde dat ze
van haar huis naar de Albert Cuyp overal
waar het maar kon zonnebloempitten in de
grond plantte. Dat deed ze dus ook in onze
tuintjes en ik zag plotseling een stuk of zes
zonnebloemen opkomen. ‘Ja, die zijn van mij’

Pech voor dit lieveheerbeestje. Andere afslag jongen.

vertelde ze. De grote mocht ik er echt niet
uithalen. Een stuk of vier kleinere heb ik wel
verwijderd. De grote werd een pracht. In elke
oksel kwamen bloemen, mooie bloemen, met
een gele bolle kern. Een echte blikvanger.
Ook kreeg ik van haar pronkbonen. Een boon
met een dieprode bloem, heel mooi.
En dan is er D., de man die in zijn eerste
jaar al meteen een van de trekkers van het
complex werd en ook de meest uitmuntende
tuin had van ons allemaal, vol groente. Hem
kan je alles vragen. De meesten doen maar
wat, maar hij had echt een plan. Lente,
zomer, winter… Ik kan nu al niet wachten
op de tulpen die hij geplant heeft voor het
voorjaar. In de herfst zaaide hij paksoy en
winterpostelein. Wat een goed idee vond ik
dat. Ik was er inmiddels achter dat oogsten
erg leuk is, dus ik waagde me aan wat meer
groente en zaaide ook wat van dat spul. Na
een paar weken zag ik bij hem een tuin vol
sappige groente en bij mij slechts een paar
door slakken afgekloven paksoyplantjes van
vijf cm hoog. WTF.
Maar dan de twee meiden, die in het voorjaar
een omheining van elektrabuizen en vitrage
maakten tegen de slakken. Die maakten
indruk en ik verwachtte veel van ze. Het was
echter de enige keer dat ik ze daar gezien
heb. De tuin raakte in verval, de slakken
bleven weg.
De moeder en haar zoontje van zo’n tien
jaar oud zijn ook zeer enthousiaste tuinders.
Zij hadden hun perceeltje in twaalf vakken
verdeeld en in elk vak iets anders geplant.
Veel groente. Toen ze een keer, na twee
weken vakantie weer op de tuin kwamen,

Het tuintje van D.

bleken
hun
plantjes
gigantisch
gegroeid te zijn. Hun
verbazing mondde uit in een enorm gelach,
wat minuten aanhield. De kikkererwten die zij
op hun tuintje hadden deden het heel goed.
Het is een leuk plantje met bloemetjes dat
ook nog wat oplevert. Die wil ik volgend jaar
ook.
En tot slot is er een heel lieve, bescheiden
vrouw, met een vriendelijk tuintje, die zo blij
is als ze op haar tuintje is dat ik altijd hoop
haar te treffen als ik er heen ga.
Mijn tuin werd een rare wildernis. Een
rommeltje eigenlijk. Precies wat ik ook
wilde, maar toch niet helemaal het beoogde
resultaat gaf.
De tomaten deden het aanvankelijk erg
goed, maar na een poos kwam er een
schimmelziekte op het complex en werden
veel tomaten aangetast.
De aardbeien gingen lekker. Ze bloeiden
rijkelijk en gaven veel vruchten. Deels
werden die aangevreten door de slakken,
maar het merendeel heb ik op kunnen eten.
De smaak was matig. Toen ze uitgebloeid
waren heb ik de rest van de plantjes
verwijderd en nog wat bijenmengsel
gestrooid op die plek. Ook de Portugese
buurvrouw had inmiddels nog wat bijgezaaid
in mijn tuintje zei ze. Dat verbaasde mij
niets. De bloemenmengsels gaven mooie
bloemen, maar er zaten ook wat mindere
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goden tussen. Voor bijen wel interessant,
maar ik vond ze echt lelijk.

eruit gehaald en de bodem gemulcht. Dat
wil zeggen dat ik de bodem rondom de
blijvende planten met organisch materiaal
bedekt heb. In mijn geval waren dat
eikenbladeren. Hierdoor droogt de grond
minder uit, verbetert het bodemleven en
heeft onkruid minder kans omdat er minder
licht bij komt. Eikenbladeren bleken niet echt
een goede keuze. Ik kwam er net iets te
laat achter dat deze een te hoge zuurgraad
geven en langzaam verteren. Jammer dan.
Voor dit jaar blijven ze liggen. In maart kan
ik beginnen met de opbouw en gaan zaaien.
Het wachten duurt lang. Maar dan begint
het hele, prachtige proces weer opnieuw.
Gelukkig heb ik op mijn balkon wat bollen
geplant die langzaam aan opkomen en
binnenkort zullen bloeien. De maanden
januari en februari duurden een eeuwigheid.

Volgend jaar wordt het anders. Het bleef
wat te iel dit jaar en het had te weinig
uitgesproken kleuren. Ook ga ik voor meer
spreiding zorgen, zodat er in augustus
en september ook wat te beleven is. Het
streven is: grotere bloemen, mooier,
gestructureerder, meer groente en gespreid
over het jaar. Geheel tegen mijn natuur in
heb ik een plan gemaakt. Dat is in de herfst
al ingegaan.
In oktober heb ik alle eenjarige planten

Kleine noot bij dit verhaal:
de commissie van het
complex heeft een bepaald
budget en één van de dingen die
ze dit jaar daarmee deed was het
aanschaffen van lieveheersbeestjes om
de luizen te verjagen, op te eten
feitelijk. Je kunt ze online bestellen.
Niet alle insecten zijn dus even
welkom op onze tuin, maar zo is
het een mooie oplossing.

Voetbal is …

Incasseren.

