Winternummer december 2018

Deze winter
Nostalgie, tragiek, humor, tips, herkenbare narigheden, mooie foto’s en illustraties en meer.
Bovendien heeft de redactie een aantal lichtpuntjes voor jullie op een rij gezet. De winter
blijkt zo makkelijk niet te zijn.
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Roland Vonk: tekst en beeld

Redactioneel
Er zijn mensen die zich verheugen op de winter. Die het fijn vinden
lekker de gordijnen vroeg dicht te trekken en zich in de huiskamer op
te rollen.
Persoonlijk kijk ik bij de eerste koude, winderige en natte dag van
november al reikhalzend uit naar het voorjaar. Ik kan best genieten
van dikke sokken, kaarsen en stamppot, maar ondanks dat, hij zit
me niet lekker die winter. Zelfs de herfst, wat toch een zalig, kleurrijk
jaargetijde is, wordt wat mij betreft verknald door de naderende
komst van de winter. Het vooruitzicht aan die korte dagen en donkere
ochtenden stemmen me niet vrolijk. De hoop op sneeuw en ijs, die
zelden uitkomt: ook zoiets.
Stel dat wij een winterslaap konden houden. Een paar maanden
slapen, al je overtollig vet verbruiken en vervolgens slank en fit
wakker worden als de dagen langer zijn. Ik zou het wel weten.
Dat zit er niet in, dus laat ik deze sombere overpeinzingen maar
vrolijk afsluiten. Want de winter heeft ook zo zijn mooie kanten. Om
te beginnen natuurlijk dit winternummer, waarin wij onze lichtpuntjes
in een donkere winter met jullie delen.
Waarin we van start gaan met een smakelijke en swingende tip voor
de feestdagen. Verder in het blad meer feestelijke tips, maar ook niet
winter gerelateerde zaken: trieste, vrolijke, leerzame en herkenbare
verhalen voor bij de centrale verwarming.
Kortom, wij slepen je deze winter door met een sprankelend nummer
van TIJDschrift.

Astrid Hanou: gastredacteur
René Bos: gastredacteur

Lezen dus, voor je eigen bestwil.
En ... een heel mooi 2019.
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Marian Hanou
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Slow
cooking
met
Elvis Presley’s
fastfood

Geen idee wat je nu weer voor kerstdiner moet
serveren? Zo’n soort ervaring had ik afgelopen
voorjaar. Maar het kwam goed, dankzij Elvis en
een bijzondere gourmet.
René en ik gingen met vier
vrienden een lang weekend
naar Holten. Ik zou het
eten verzorgen.
Na

een
Indonesische
rijsttafel en een
Mexicaanse kookworkshop

kon ik voor de derde avond
niets beters verzinnen dan
gourmet.
Gourmet
Gourmet is de ideale
partymaaltijd voor mensen
die geen zin hebben in
culinaire fratsen, die
een etentje willen met
voor ieder wat wils,
die de maaltijd wat
willen rekken om
tijdens het eten
gezellig te kunnen
keuvelen. Dat
strookte dus wel
met mijn ideeën
over die derde avond.
Maar ik zette toch een pruillip
bij het idee. Waarop René
riep, om mij mee te krijgen:
“Laten we gourmetten met

het Elvis kookboek, verzorg
ik de muziek”. René is dol op
muzikale thema’s 😊
I love Elvis
Het “I love Elvis cookbook”
kreeg ik zo’n 20 jaar geleden
cadeau. Het heeft alle
opschoonacties van mijn
kookboekenplank overleefd,
terwijl ik er nog nooit iets uit
had gekookt. Hoe zet je dat
kookboek dan in voor een
avondje gourmetten. Leuk
idee verandert in onmogelijke
opdracht. Ik bladerde wat
door het boek en legde het
op tafel. Elvis heeft mij twee
weken lang vanaf de cover
schalks (zo is hij natuurlijk
ook wel
weer) aan
liggen
staren. En
langzaam
aan
vormde
zich een
idee voor

het “I love Elvis Gourmetavondje”. Het werd een slowcooking verhaal, want als je
snel een ‘fast food’ avondje
gourmet wilt organiseren,
begin hier dan niet aan.
De basisgedachte is: je
gourmet niet voor jezélf
in je eigen pannetje, maar
voor elkáár, eventueel in
meerdere pannetjes tegelijk.
Iedereen komt aan de beurt
en serveert het gerecht
(op tapasformaat) aan de
anderen. Voor het maken van
de gerechten pakt iedereen
zelf de ingrediënten uit de
ijskast of uit de voorraadkast
en meet deze af. Want de
ingrediënten staan in deze
versie van gourmetten niet op
tafel.
Voorbereiden
De voorbereidingen liepen
als volgt: van 12 gerechten
maakte ik een vertaling (het
boek is in het Engels, met
Amerikaanse maateenheden)
en paste de hoeveelheden
aan. Ook paste ik veel
vleesgerechten aan, aan de
huidige vega-trend. Elvis
hield erg van vlees, wij
tegenwoordig wat minder.
Ik maakte een receptkaart
per gerecht voor porties in
tapas-formaat: voor elke
gourmetter twee kaarten.
Het gerecht zou op het
gourmetstel bereid moeten
worden door degene die de
kaart kreeg. Op de kaart
stond ook een tijdstip waarop
het gerecht geserveerd
moest worden aan allemaal.
Het zou aan iedereen zelf
overgelaten worden, om
te bepalen wanneer er
begonnen moest worden
met gourmetten. Natuurlijk

had ik bij het bepalen van de
volgorde rekening gehouden
met de bereidingstijd en de
beschikbare pannetjes. Het
resultaat zou zijn dat we
vanaf 17.00 uur tot en met
22.00 uur negen mini (soms
midi) Elvis gangen geserveerd
zouden krijgen. Ongeveer
elk half uur een gerecht. Ik
rekende er op dat het wel wat
zou uitlopen. Dat zou geen
probleem zijn.
Samen hielden René en ik
een try-out. We maakten
onder andere spaghetti
and meatballs, pork and
sauerkraut casserole (Elvis
heeft in Duitsland in militaire
dienst gezeten) en Hawaiian
style chicken kebabs (van
nepkip) in onze pannetjes en
het werkte!
Ik maakte een lijst van
ingrediënten, kocht alles in
en maakte van het vlees
pakketjes met het juiste
gewicht. Ik labelde een deel
van de ingrediënten, zodat
deze snel
te vinden
zouden
zijn en
niet per
ongeluk
gebruikt
werden
voor het
ontbijt of
de lunch.
De uitvoering
De eerste dag van
ons lange weekend
legde ik direct uit
wat de bedoeling
was. Maar pas op de
avond zelf drong het
tot iedereen door dat
dit geen gewoon avondje
gourmet werd. Het vooraf

marineren van de teriyaki
porkchops en het zelf maken
van hamburgertjes was wel
duidelijk, maar dat je die
dan zelf ook allemaal moest
bereiden op een gourmetstel
en zelf moest uitserveren werd
pas duidelijk toen de eerste
gourmetter aan de bak moest.
Het werd een super gezellige
avond. Gemiddeld zat tijdens
het bereiden de helft aan
tafel en de rest liep rond. Een
plaatje (van Elvis) opzetten,
een sigaretje roken, even
languit op de bank, spaghetti
koken. Het kon allemaal.
Maar bij het uitserveren
zaten we er met zijn zessen.
En het zag er geweldig uit.
Een bordje spaghetti met
meatballs, een mini salade
met (nep)kipstukjes, kleine
Hawaii spiesjes, mini Elvis
burgers, zelfs gefrituurde
‘home fried chicken’! Acht
gangen bleek wel wat veel,
dus
het minitoetjesbuffet
(french
toast,
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pancakes en peanutbutter
and banana sandwich)
werd gereduceerd tot
alleen de mini french toast
(wentelteefjes). En de
teriyaki porkchops hebben
we de volgende dag op

gegeten. Die was nog lekker
vers, want had al die tijd in
de ijskast gestaan.
Wat mij betreft is dit voor
herhaling vatbaar. Dit jaar
gaan we met oud en nieuw
weer naar een huisje, nu met

andere vrienden. De portie
spaghetti maak ik kleiner,
zodat er nog ruimte is voor
de porkchops en het toetje.
Maar verder is het een prima
concept.
Astrid Hanou
Elvis-illustratie:
Willem Vleeschouwer

voor
d
r
e
spire
en?
Geïn estdag
de fe
Wat je nodig hebt voor zes
personen:
• Een gourmetstel met grote
pannetjes, die van ons zijn
16 cm doorsnee
• Receptenkaarten, via

5 Minuten tekeningen
Hét concept om er lekker op los te
tekenen: een ‘5 minuten tekening’.
Hoe gaat het ondertussen met de creatieve
uitspattingen? Wordt het potlood in de
fruitschaal al vaker erbij gepakt dan
voorheen? Laat ik het nogmaals even onder
de aandacht brengen.
Hoe gaat het ook alweer?
1) Bedenk een woord of kijk naar je omgeving
en pak er een woord uit dat je te binnen
schiet.
2) Bedenk dan twee minuten lang hoe je dit
woord voor je ziet.
3) Dan is het nu tijd om in drie minuten dit
woord te visualiseren.

om het plezier maken, om af en toe iets te
visualiseren.
Hiernaast een voorbeeld van een ‘5 minuten
tekening’ van het woord ‘vliegtuig’. Deel
jouw tekening op onze Facebookpagina,
of stuur hem naar: tijdschrift@gmail.com.
Een woord ter inspiratie: Sneeuwpop. Veel
plezier!
Teksts: Anne Schneider
Illustratie: Lion Illustrations

Doordat het maar vijf minuten in beslag
neemt, kun je het altijd en overal doen.
Ook kun je jouw eigen verwachtingen en
die van anderen opzijzetten, omdat het
maar een schets is. Het gaat dan ook vooral

www.tijd-schrift.nl/Elvis.pdf

•
•

•

•

kun je mijn receptkaarten
gebruiken, of maak ze zelf
6 Schortjes
Voldoende voorbereidingstijd om alle ingrediënten
in huis te halen en te
voorzien van stickers
(anders halen ze je hele
voorraadkast overhoop)
Vrienden die niet al te
conservatief zijn en wel •
eens iets willen
uitproberen
Elvis-platen en een Hawaïshirt (voor de discjockey)
Stephanie Blokzijl
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Het verhaal van mijn broer
Over de zoektocht van Martin naar beelden van en herinneringen aan zijn
lang geleden overleden geliefde en enige broer Pieter.
Het is 20 april 2017 en, na een lange,
mooie, maar (in)spannende autorit over
smalle en onoverzichtelijke bergwegen,
ben ik zojuist met mijn lief gearriveerd in
Koyasan. Een in een kom van een berg
gelegen boeddhistische dorpsgemeenschap
in Japan met 132 kloosters en met een
van de belangrijkste en grootste begraaf-/
gedenkplaatsen van dit land.
We hebben gereserveerd bij een
kloosterlodge en bij het inchecken wordt ons
door een Engels sprekende monnik gevraagd
of we bij het ochtendgebed aanwezig willen
zijn.
Op ons antwoord dat we dit wel willen krijgen
we een korte uitleg waarin ook wordt verteld
dat je tijdens de dienst een kaars kunt
aansteken voor een overleden familielid. Dit
sla ik in me op!
Na het gebruikelijke Japanse badritueel en
een schilderachtig opgediende vegetarische
maaltijd zijn we moe en gaan vroeg slapen.
Tijdens het eten hebben de monniken onze
bedden opgemaakt. Matten op de grond.
Het lijkt een beetje op stijlvol kamperen.
Het is muisstil die nacht maar ik word een
paar keer wakker en heb ineens last van een
malend hoofd en een gespannen lijf. Ik voel
dat ik morgenvroeg iets moet doen. Ik moet
iets doen wat niets voorstelt maar voor mij
als heel groot en confronterend voelt. De
ochtend van 21 april 2017 wordt er door een
monnik op de deur geklopt om aan te geven
dat het tijd is om mee te gaan voor het
ochtendgebed. We lopen door de gangen met

Die is voor jou Pieter, omdat ik
zoveel van je hou en je zo mis!
uitzicht op de binnentuin naar de plek waar
de dienst plaatsvindt. We zijn met een stuk
of twintig toeristen. Er zijn drie monniken die
de dienst leiden. Er is mooi mantragezang,

ondersteund door geluid van bellen en
klankschalen. Halverwege de dienst worden
we één voor één uitgenodigd om naar voren
te komen om een gebedswens te doen. Ik
heb alvast wat geld gepakt en als ik aan de
beurt ben loop ik naar de doos met kaarsen,
doe geld in een pot en steek een kaars op
en spreek mijn gebed uit zonder woorden.

Ik zeg tegen mijn broer Pieter dat ik hem zo
pijnlijk mis en dat ik het heel erg vind dat
hij 45 jaar geleden ziek moest worden om
na een ziekbed van bijna een jaar ook nog
eens zomaar dood te gaan en dat ik het nooit
begrepen heb en dat ik er alles aan gedaan
heb, maar hem ook niet heb kunnen redden,
maar dat ik wel veel van hem gehouden heb.
Dit gezegd te hebben, tegen vooral mezelf,
loop ik terug en neem plaats op mijn bankje
en kijk naar mijn opgestoken kaarsje en
denk: “die is voor jou Pieter, omdat ik zoveel
van je hou en je zo mis!”.
Na de dienst vertelt de hoofdmonnik hoe
Koyasan als boeddhistische gemeenschap is
ontstaan, waarom dit zo bijzonder is en hij
besluit met ons een goede dag te wensen.

Enigszins verdoofd lopen we naar de eetzaal
voor weer een prachtig geserveerd ontbijt,
maar een kopje zwarte thee met een plakje
ontbijtkoek had ook goed geweest.
Ik deel mijn ervaringen en na het ontbijt

Een heel lieve jongen, maar vrij
stil, erg slank, gaf niets om snoep,
zat vaak aan de slootkant te
vissen, was goed in atletiek, was
zeer precies en geduldig en vaak
bezig met zijn modelspoorbaan.
verkennen we deze magische plek met de
mooiste begraaf-/gedenkplaats die ik ooit
gezien heb. De frisheid, nevel, lichte regen,
de vele groene moskleuren en prachtige
immens grote Japanse ceders maken dat
alles lijkt te kloppen met hoe mijn gemoed
nu is. Triest, maar ook gelukkig en met een
gevoel van terechte hoop omdat ik voor het
eerst sinds 45 jaar het gevoel heb dat het
toch nog ooit goed gaat komen tussen mij en
mijn enige en geliefde broer Pieter.
Later dat jaar zijn er zoveel tekenen dat
ik met dit gevoel iets moet doen dat
ik besluit naar de huisarts te gaan om
me door te laten verwijzen naar een
psychotherapeut. Nog later lukt het me
niet meer mijn werk als begeleider van
verstandelijk gehandicapten uit te kunnen
oefenen. Overspannen, depressief en met
rouwverwerkingsproblematiek zit ik thuis.
Het gaat dus slecht, maar ik heb nu wel alle
tijd om echt aan het werk te gaan met wat
zich in Koyasan aan mij openbaarde. Ik moet
op zoek naar mijn broer en zijn ziek worden
en dood, en vooral het verdriet en de rouw
hierover en de dankbaarheid over de tijd die
we daarvoor wél hadden, een tastbare plek
geven. Zonder dat kan ik niet verder in dit
leven. Zo voelt het. Ik heb immers 11 jaar wél
een broer gehad en de eerste 10 jaar waren
vooral heel gelukkig.
De meeste mensen weten niet eens dat ik een
broer heb gehad, of ik heb het een keer kort
even genoemd, om vervolgens over iets anders
te beginnen alsof het me niets gedaan heeft in
mijn leven; iedereen heeft immers wel iets.
De meeste mensen kennen mij als die

ontzettend aardige, vriendelijke en
behulpzame jongen. Zo was ik voor Pieter's
ziekte ook zeker. Aardig, vriendelijk. Ik
was een dik, onhandig jongetje; gek van
snoep, vuurwerk en kermis, een vrolijke, wat
ongeduldige druktemaker met veel vriendjes
en hoge schoolcijfers en was veel buiten. Mijn
4 jaar oudere broer Pieter was precies het
tegenovergestelde; een heel lieve jongen,
maar vrij stil, erg slank, gaf niets om snoep,
zat vaak aan de slootkant te vissen, was
goed in atletiek, was zeer precies en geduldig
en vaak bezig met zijn modelspoorbaan. Hij
was veel op zichzelf en vooral altijd bezig
met krantjes te maken van kladblokpapier
waarvan hij dan de eindredacteur was. Alles
wat met de krant, en dan vooral de Telegraaf,
te maken had vond hij erg interessant. Zelf
hadden we een abonnement op de Courant
Nieuws van de Dag. Pieter stond vaak te
wachten als de krant 's avonds bezorgd
werd om hem aan te nemen. Soms mocht
hij mee lopen met de krantenbezorger, een
beetje helpen, en later mocht hij zelfs in de
vakantie van iemand uit het hofje waar wij
woonden in Amsterdam-Slotermeer diens
wijk overnemen. Hij was daar erg trots op.
Ik ging liever voetballen, knikkeren of in de
Sloterplas zwemmen met mijn vriendjes. Als

ik eerlijk ben vond ik mijn broer een beetje
suf. Hij had ook nog eens een bril en zei nooit
veel terug tegen andere kinderen als die
onaardig tegen hem deden. Als dat wel eens

gebeurde was ik vaak degene die het voor
mijn bijna vier jaar oudere broer opnam en
op de vuist ging.
Mijn moeder vertelde het verhaal onlangs dat
mijn oom bij ons was en vanuit onze flat zag
dat Pieter in de zandbak aan het spelen was
en andere kinderen zijn autootjes afpakten om
mee te spelen en hij niets deed. “moet je nou
eens zien”, zei hij, ...zei mijn moeder.
Ik had het ook gezien, liep zonder iets te
zeggen naar beneden en pakte de autootjes
zonder blikken of blozen van die kinderen
af en gaf deze terug aan mijn broer.
Waarschijnlijk was ik toen 7 jaar, mijn broer 11
jaar, maar als je de foto's van toen ziet snap
je dat met dit bulletje niet te spotten viel. Ik
snapte niet dat mijn broer niets deed!?!
Maar het was natuurlijk wel mijn grote broer
en we waren vaak samen ergens te vinden.
Ook probeerde ik net als hem een krantje
te maken, een kruiswoordraadsel zelf te
fabriceren, een verhaaltje te schrijven, of
een treinbaanmodelhuisje in elkaar te zetten.
Je zag echter direct het grote verschil. Wat
Pieter maakte zag er netjes en punctueel
uit, goed in verhouding, en met een duidelijk
idee dat gewoon goed uitgevoerd was. Iets
van mij zag er altijd afgeraffeld uit, af, klaar,
gauw weer naar buiten.
Ook op muziekgebied waren we heel
verschillend. Pieter's
eerste

singletje was Nothing
Rhymed van Gilbert O'Sullivan. Ik vond
het maar suf met die gekke korte broek en
pet; saaie muziek! Mijn bijna tegelijkertijd
gekochte eerste singletje was Non, non,
rien n'a change van de Poppys. Véél beter;

lekker swingend, stoere jongens. Pieter vond
dat weer stom omdat de opbrengst van het
nummer naar de kerk zou gaan. We zaten
geregeld over dit soort dingen te bekvechten.
Maar van Angelique van André van Duin
konden we allebei ieder woord meezingen.
Dat dan weer wel! Vaak kwam op zondag de
pick-up in de woonkamer te voorschijn en
was het gezellig singletjes draaien waarbij
we om de beurt DJ waren. Ik heb gelukkig
alle singletjes (Cocktailtrio, Dorus, de
Marinekapel, e.v.a.) nog, zonder krassen, en
ze worden af en toe nog gedraaid; ineens
is het 1970, Jan Cupidohof, Amsterdam.
Gezellig!
Terwijl ik nog op de lagere school zat, was
mijn broer inmiddels naar de middelbare
school gegaan. Iedere dag ging hij met bus
19 en 15 naar Amsterdam-Zuid; naar de AGS;
de Amsterdamse Grafische School. Een juiste
keus denk ik, gezien zijn aanleg voor tekenen,
met precisie werken en interesse voor tekst en
opmaak hiervan. Doordeweeks was hij lange
dagen van huis en hij had veel opdrachten
te maken. Hierdoor werd het contact in die
tijd wel wat minder. Bovendien kreeg hij
de leeftijd waarin ik dat jongere broertje
geworden was, die hij liever niet meer mee
nam als hij ergens heen ging. Pieter was
inmiddels 14 jaar, droeg een leren jackje,
strakke lange witte broek, een stoere boy met
stoere vrienden; hij was me ontgroeid!
In het najaar van 1971 sloeg het noodlot
toe. Pieter was 14 jaar en had allerlei
vermoeidheidsklachten die maar niet
overgingen. Via de huisarts kwam het
advies om rust te nemen. Hij maakte
immers vele uren voor en op school
en misschien was dit even te veel. De
klachten gingen niet over. Half oktober
ging hij ter observatie naar het Sint
Lucas Ziekenhuis, waar de diagnose
leukemie werd vast gesteld. De dag
erna ging hij voor behandeling naar het
Emma Kinder Ziekenhuis (EKZ) om pas in
december weer thuis te komen. Ik had een
bord met Welkom thuis Pieter gemaakt. Het
was zaterdag. Ik zie mezelf nog zitten op het
kleine krukje voor het grote raam, wachtend
op de taxi met mijn vader en Pieter terwijl de

sneeuw met bakken uit de grijze hemel kwam
en het leek of de flat aan de overkant opsteeg
en de sneeuw stilstond. Bij zijn binnenkomst
voelde ik dat het voorgoed anders zou
worden. Aan het onbezorgde leventje van ons
gezin was een einde gekomen. Mijn broer is in
de periode van oktober 1971 tot 31 augustus
1972 nog vele keren opgenomen geweest in
het EKZ.
Ik mocht hem daar nooit bezoeken. Uit

voorzorg om infecties te voorkomen was
dit het algemeen beleid destijds van
ziekenhuizen ten opzichte van kinderbezoek.
Terwijl mijn vader of moeder dan bij mijn
broer waren, zat ik in de kleine ingangsruimte
van het pand aan de Spinozakade waar 7 of 8
stoelen stonden en een koffieautomaat was,
die ook warme chocolademelk had. Ik heb
heel wat chocolademelk gedronken. Af en
toe ging ik dan met mijn oom of vader een
ommetje maken. Tegenover het EKZ stond de
Amstelbier brouwerij. Via een bruggetje kon
je daarheen.
Het bruggetje bestaat nog steeds. Verder
is alles afgebroken; het EKZ, de brouwerij
en ook het destijds piepkleine Antoni van
Leeuwenhoek-ziekenhuis, dat tegenover het
EKZ zat en waar bestralingen plaatsvonden.
Als mijn ouders dan weggingen kon ik soms
buiten naar Pieter zwaaien. Dat was het voor
mij. Meer niet!
Dat mijn broer ernstig ziek was begon ik
op een gegeven moment wel te begrijpen.
Maar wat hij precies mankeerde daar had ik

geen idee van. Als hij soms korte periodes
thuis was bleek hij geen haar op zijn hoofd
meer te hebben, hing zijn mond scheef, of
lag hij dagen op bed met koorts, waarna hij
weer terug moest naar het EKZ voor nieuwe
behandelingen. Het was de tijd van “heb-heter-maar-niet-over” in combinatie met veel
minder informatie.
Vandaag de dag toets je bij dr. Google wat in
en je hebt op alles een antwoord. Ik vond op
een dag thuis, in een indonesisch teakhouten
doosje, door mijn moeder uitgeknipte
krantenberichten over kanker en leukemie.
Ik heb op een moment bedacht dat als hij
leukemie zou hebben het nog wel goed zou
komen, maar kanker ?!?........oei.
Ik ging thuis vooral steeds meer mijn eigen
gang, was vaak alleen en werd een steeds
stiller in zichzelf gekeerd jongetje. Ik begon
steeds banger te worden dat het niet goed
zou aflopen, dat mijn broer er niet meer
zou zijn. De keren dat Pieter thuis was of
op onze laatste vakantie in Ermelo werd ik
steeds minder aardig voor hem. Toen hij op
31 augustus 1972 overleed in het EKZ voelde
ik me vooral verraden en was boos op hem.
Ik wilde per se geen afscheid van hem nemen
en heb dat ook niet gedaan. Later kwam
uiteraard de spijt daarover. Het is zelfs niet
bekend waar zijn as verstrooid is na zijn

Pas 45 jaar later, 12000 km.
verwijderd van thuis, in Japan,
kwam er iets van een beeld van
hem terug
crematie. In het jaar van zijn ziek zijn is hij
langzaam uit mijn leven verdwenen en zijn
beeld als broer van mij vervaagd tot bijna
niets. De onbezorgde jongen van vroeger
was definitief verleden tijd. Tot op de dag van
vandaag heeft deze gebeurtenis mij als mens
gevormd in alles wat ik doe, hoe ik leef, wat
ik voel, deel, niet deel en ben vaak bang voor
het ergste dat kan gebeuren.
Vooral het gebrek aan beeld en een afscheid
van hem is me blijven achtervolgen.
Pas 45 jaar later, 12000 km. verwijderd van
thuis, in Japan, kwam er iets van een beeld
van hem terug. De verwarring was logisch.
Het trieste en tegelijk gelukkige gevoel ook.

In het najaar van 2017 kwam er nog iets
bijzonders op mijn pad.
Mijn vader is vijf jaar geleden overleden en
mijn 89-jarige moeder breng ik iedere week
in Haarlem een koffiebezoekje. Aan haar heb
ik voor het eerst sinds jaren vragen gesteld
over mijn broer en toen kwam ze met een
doos met allemaal spullen die betrekking
hadden op het laatste jaar dat mijn broer
geleefd had. De doos mocht ik meenemen
als ik er interesse in had. Hij bevatte vele
ansichtkaarten en brieven aan hem gestuurd
in het ziekenhuis, rouwlinten van boeketten,
de officiele rouwkaart, brieven van mijn oma
aan ons van vlak na zijn overlijden, veel door
mijn broer gemaakte tekeningen. Ik wist
niet dat hij zo'n groot tekentalent had. Veel
zal een schoolopdracht geweest zijn. Ik las
ook een briefje dat ik aan Pieter gestuurd
had. Het was een soort verslagje van mijn

De grote schat was een
verzameling van ongeveer
tachtig door hemzelf gemaakte
krantjes van dubbelgevouwen
kladblokpapier
wedstrijd die ik gespeeld had bij voetbalclub
SLTO. Emotioneel en aandoenlijk om weer
te lezen. Maar bovenal kreeg ik steeds meer
tastbare beelden terug van mijn broer. Hij
kwam opeens een stuk dichterbij!
De grote schat was een verzameling van
ongeveer tachtig door hemzelf gemaakte
krantjes van dubbelgevouwen kladblokpapier
uit 1971 en 1972. Deze waren gebaseerd
op de Telegraaf. De krantjes heten eerst
De Verslaggever, maar al snel was de naam
veranderd in De Concurent (met één c ja).
De krant had een kop, vaste indeling,
inhoudsopgave, actuele nieuwsfeiten,
kruiswoordraadsels, advertenties,
vervolgverhalen, rubriekjes, overzicht van
de tv-programma's, recensies, maaltijdtips,
en soms persoonlijke stukjes over zijn
belevingen in het ziekenhuis en verzoeken
aan mijn vader en moeder en mij. Hijzelf was
hoofdredacteur P.G. Groenewoud, en soms
deed ik ook mee en was ik M. Groenewoud

van de sportredactie.
Er stonden regelmatig tekeningen van
hem in behorende bij een advertentie,
of overzichtschetsen van bijvoorbeeld de
omleidingroutes van de trams in verband
met de aanleg van de metro of hoe de vrije
trambaan er uit zou komen te zien. Het was
een compacte en gevarieerde krant die er
behoorlijk echt uit zag.
Ik ben maanden bezig geweest om ze allemaal
letter voor letter door te lezen. Ik weet wel dat
hij altijd met die krantjes bezig was, maar wat
er in stond dat wist ik toen niet echt.
Eerlijk gezegd interesseerde het me toen niet
zoveel lijkt het. Ik weet het niet.
Maar nu weet ik het wel en het lezen van
die krantjes voelde als een soort uitzending
van ”Andere Tijden Ons”. Iedere dag was
er de maaltijdtip. Vaak bestond deze uit
aardappelen, groente, vlees, en yoghurt met
mandarijntjes uit blik toe. Mijn moeder deed
vaak de tv-tip welke bestond uit programma's
als één van de acht, de Fabeltjeskrant of
Farce Majeure.
Dagblad de Concurent had ook altijd
miniadvertenties waarin bijvoorbeeld mevr.
Groenewoud een oproep deed voor grote
maatbroeken (die dus voor mij waren
bedoeld) of een oude olielamp te koop stond
voor fl.20,-- ( die ik nu nog heb).
Verder was er veel nieuws; Radio
Veronica was in nood, er waren geregeld
vliegtuigkapingen in die tijd, Ajax wint de
Europacup, Coen Moulijn neemt afscheid van
Feyenoord, er is de TT van Assen, leden van
de Baader Meinhofgroep worden gearresteerd
en in Amsterdam wordt de Floriade gehouden
waaruit het Amstelpark ontstaat en is men
druk met het aanleggen van de metro.
Tussendoor stond er dan een boodschap voor
mijn moeder wat zij de volgende dag mee
moest nemen naar het ziekenhuis zoals chips
en kaasblokjes.
De kruiswoordraadsels ontwierp hij helemaal
zelf en de keer er op stond in die editie
dan de oplossing en werd de winnaar ervan
vermeld (meestal mijn vader, moeder of ik).
Tussendoor stonden er, net als in de
Telegraaf, veel reclames in, zoals van Hofnar
sigaren, Asperine van Bayer, of neem vaker
een bloemetje mee. En natuurlijk maakte

hij in iedere uitgave reclame voor zijn eigen
krant waar je je op kon abonneren.
Dagblad “De Concurent” was niet erg duur. In
het jubileumnummer ter ere van het 2-jarig
bestaan van de krant beschrijft Pieter dat
het unieke van de krant is dat er altijd maar
één exemplaar van is,. Het is ook de kleinste
krant ter wereld en de goedkoopste met een
weekabonnement voor 16 cent.
16 cent voor een weekabonnement; kom er
nog maar eens om!
In de krantjes van 1971, begin 1972 staan
meer eigen verhalen van Pieter die je vooral
een “berichten uit het ziekenhuis” zou kunnen
noemen, de latere edities van lente en zomer
1972 zien er qua opmaak en inhoud meer uit
als een echte krant met goede informatie en
verrassend goed geschreven stukjes.
3 juli 1972 is zijn laatste krantje en het grote
nieuws is dat solozeiler Gerard Dykstra uit
de strijd is. “treurig nieuws over Neerlands
enige solozeiler die moet opgeven nadat zijn
hoofdmast afgebroken is...”, ”zoals Gerard
Dykstra in een exclusief telefoongesprek aan
ons verteld”.

en naar dat ziekenhuis te gaan, en bovenal
heb ik mijn broer Pieter weer teruggevonden
en ik weet nu gelukkig weer wíe en wát ik
mis, hoe hij was, hoe wij samen waren en
ik ben vreselijk trots dat hij mijn broer is
geweest die zo goed in atletiek was, zó mooi
kon tekenen en die zo geweldig veel creatief
talent had op het gebied van illustratie en
tekstredactie. Die krantjes zijn stuk voor stuk
allemaal kleine juweeltjes. Ik weet zeker
dat ze voor mijn broer een grote steun zijn
geweest om zijn ziekte door te komen.
Verder ben ik me nog meer gaan beseffen
dat hij gewoon een heel lieve broer was voor
zijn kleine dikke rusteloze broertje.
In dezelfde maand april van dit jaar heb ik
een gedenkbordje laten plaatsen op een
mooie grote zwarte den op vak 58 van
de Nieuwe Oosterbegraafplaats. De den
herinnert mij aan onze fijne zomervakanties
op camping de Rimboe in Ermelo waar we
bijna ieder jaar in een houten huisje zaten.
Kuilen graven, water halen bij de pomp en
lekker klimmen in dennenbomen zo hoog je
kon en bij slecht weer pinda's in dop met een
stripboekje uit de kantine; de mooiste tijd
van onze levens! Dat moet ik dus vooral ook
niet vergeten.
Ik heb dus nu een plek, hervonden
herinneringen, en met dit verhaal is voor
mij persoonlijk de cirkel rond. Dat ik 45
jaar geleden voor een blad schreef, op de
”sportredactie”, en nu dus opnieuw, bij
TIJDschrift, maakt dat ik er een extra goed
en trots gevoel bij krijg waardoor ik nog
meer bewondering voor Pieter gekregen
heb en het verhaal van mijn broer hiermee
afgerond is. Ik kan nu weer verder met
mijn leven waarvan hij weer een onderdeel
geworden is. Daarvoor ben ik heel dankbaar.
Dit was het verhaal van mijn broer.

Na 5 maanden de Concurent uitpluizen lees
ik dit allerlaatste nummer op 24 april van
dit jaar. Het was emotioneel erg zwaar, ik
las ieder week 2 of 3 krantjes, en het heeft
me heel veel helderheid gebracht en echte
herinneringen teruggeven aan die tijd; hoe
ik was, wat er in Amsterdam gebeurde, hoe
druk mijn ouders bezig geweest zijn met van

BOEKVLOG
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Prentenboeken die tijdloos zijn
In dit boekvlog bespreekt Fetsje de prentenboeken die in haar kast staan. Ze zijn in
haar ogen tijdloos. Boekvlog4 is te zien op het kanaal van DeTotem video, op YouTube.
https://youtu.be/A_raqym-UuM

advertentie

Stel doelen. Bereik ze. Wees trots.

Tekst : Martin Groenewoud.
Alle beeldmateriaal: privéarchief.
Inscannen: Gijs Weehuizen.
Met veel dank aan mijn moeder voor alle
bewaarde en gedeelde herinneringen en
Marian voor de stimulans om dit op te
schrijven.

www.sabine-egberts.nl

16

Toen ik een jaar of acht was,
nam mijn moeder me mee
naar het Amstel Station.
Voor de ingang van de
tijdschriftenkiosk stond een
rek met comics. Ik las de
Donald Duck en wist dat er
meer strips waren, maar van
comics had ik nooit gehoord.
Alleen op basis van het zien
van de omslagen ging er
een wereld voor me open
die mijn voorstelling ver te
boven ging. In een fractie van
een seconde werd er door de
aanblik van die spectaculaire
comic-omslagen iets in me
losgemaakt dat de rest van
mijn leven heeft bepaald. Ik
wist vanaf dat moment dat
er veel meer op deze planeet
bestond dan ik tot dan toe
had gedacht en ik wilde het
allemaal zien en lezen. Ik
denk niet dat ik dit op dat
moment precies zo dacht als
ik het u nu vertel en ik weet
zeker dat ik het niet kon
verwoorden, maar ik slaagde
er wel in mijn moeder te
overtuigen dat ik een comic
mocht uitzoeken. Het werd
een aflevering van ‘Twee
pistolen Kid’ en dat werd het
begin van een jarenlange

comic-verslaving.
Ik zal u de details besparen,
maar toen ik een jaar of
twintig was had ik ongeveer
elke comic gelezen de in
Nederland was verschenen,
plus zoveel mogelijk
Amerikaanse comics.
Batman was mijn favoriete
superheld, maar ik had ook
een grote liefde voor
de obscuurdere
superhelden,
zoals
De

Groene
Lantaarn,
Aquaman
en vooral
Metamorfo, de
Stofwisselman.
Metamorfo werd in 1965
bedacht door Bob Haney
en getekend door Ramona
Fradon. Bij uitgeverij DC
verschenen 17 afleveringen
en in 1968 hielden de
avonturen van Metamorfo
op. Een paar jaar geleden
heeft DC andere tekenaars en

schrijvers Metamorfo nieuw
leven in laten blazen, maar
de ironie, die de strip voor
mij zo interessant maakt, is
verdwenen. Metamorfo was
oorspronkelijk een parodie op
alle superhelden. Toen ik als
tienjarige kennis maakte met
Metamorfo moet ik dat op z’n
hoogst half begrepen hebben,
maar ik wist dat er iets
heel raars met
deze strip
aan de
hand
was.
Het
is

allemaal
zo over de
top dat het niet
valt na te vertellen.
Maar ik ga natuurlijk toch
proberen. Misschien moet u
even koffie gaan zetten, want
dit wordt ingewikkeld.
Metamorfo heef een
lichaam dat bestaat uit alle
elementen die er bestaan
en kan die elementen
met gedachtenkracht met
de snelheid van het licht
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vormgeven. Dus hij kan
veranderen in een edelgas,
hij kan een kettingzaag van
titanium worden, of een
aluminium valscherm. Zijn
tegenstanders beschikken
over vergelijkbare
onmogelijke mogelijkheden,
wat pagina’s vol krankzinnige
gevechten oplevert met
dialogen die een kruising
zijn tussen optredens van
stand-up comedians en
scheikundelessen.
Metamorfo begon zijn leven
als Rex Mason, maar door
in aanraking te komen
met een meteoriet in een
piramide, veranderde hij
in de Stofwisselingsman.

Metamorfo is verliefd
op de dochter van een
multimiljonair die een
neanderthaler als assistent
heeft, maar hij heeft
ook een oogje op een
Stofwisselingsmeisje.
Bob Haney en Ramona
Fradon lijken hele goede
drugs te hebben gehad
toen ze Metamorfo
maakten. De strips zijn
aaneenschakelingen van
overtreffende trappen en
er zit geen moment rust in.
Het zijn verhalen die tien
keer langer duren om na te
vertellen dan om ze te lezen.
Het is een wonder dat DC er
destijds 17 afleveringen van

heeft laten verschijnen. En
een nog groter wonder dat
Classics Nederland de strips
heeft vertaald.
Met een beetje moeite zijn
er nog wel exemplaren van
de comic te koop, maar wie
de complete serie in de kast
wil hebben, zal diep in de
buidel moeten tasten. Maar
u kunt ook mij vragen of u
mijn verzameling een keer
mag lenen. Het effect is het
grootst als u tien ben en het
1969 is, maar ik kan iedereen
hoe dan ook aanbevelen in
zijn of haar leven een keer
een avontuur van Metamorfo
te hebben gelezen.

DE STRAATBENDE
fantasieverhalen achter grofvuil

VICTORY
like stoel in elkaar. Victor was
betoverd, dit was zo mooi
en gaaf. Hij zag de verraste
blikken van zijn zussen al
voor zich. “Zozo die Victor,
een echte Rietveld” (wisten
zij veel, zij kwamen ook uit
het gewone gezin) “wat is
hij toch bijzonder en uniek”.
Jarenlang projecteerde hij
de bewondering in de ogen
van zijn familie en vrienden.
Terwijl zij allang wisten dat
het geen echte was. De
kleuren waren verkeerd en
ze wisten toch echt wat meer
dan hij dacht. Omdat ze er
nooit over praatten, bleef de
bubbel in stand.
Jarenlang staat het in huis en op een dag is het klaar,
de spullen worden grofvuil. Wat is het verhaal achter
deze spullen? En wat zegt dit over de eigenaars? Deze
keer: de Rietveldstoel in de van Hogendorpstraat,
Amsterdam.
Deze stoel is van Victor.
Tenminste, tot hij hem op
straat zette. Jarenlang leefde
Victor in zijn droomwereld.
Hij had een echte Rietveld
stoel… nagemaakt. Dat wist
hij zelf natuurlijk donders
goed, alleen hield hij graag
de schijn op bij familie en
vrienden. Hij zat er ook graag
in, ‘Kijk mij zitten in mijn
Rietveld’ dacht hij dan.

maar daar hij had hij geen
talent voor. Zo droeg hij eens
‘happy socks’, maar bleek dat
ineens heel gewoon te zijn.
Of die keer dat hij zijn snor
liet staan, maar er ineens
overal een snor opdook voor
‘Movember’. Hij was Mister
blend-in. Mister fly-on-thewall. Zo sleet hij zijn dagen.
Fantaserend over uniekheid
en bewondering.

Victor kwam uit een gewoon
gezin, hij had een gewone
baan, gewoon huis, gewone
kleding, gewoon haar, alles
was gewoon. Hij probeerde
daar wel doorheen te breken,

Tot op een dag hij met zijn
besnorde hipstercollega’s een
workshop meubelmaken ging
volgen. Hij kreeg de smaak te
pakken en kluste daarna thuis
een heuse Rietveld look-a-

Tot op een dag waarop Victor
zich weer gewoontjes begon
te voelen en behoefte had
aan bevestiging. Hij begon
tegen zijn zus over ‘de
Rietveld’. “Oh die namaak
van je?” zei ze. Tsja, toen
viel alles in duigen. Weg
uniekheid. Weg adoratie. In
een boze bui zette hij die
avond de stoel op straat. Hij
gaf het op, dan maar gewoon
zijn net als de rest.
Maar juist toen hij niet meer
zijn best deed uniek te zijn….
Werd hij zichzelf en niet als
de rest. Want de rest wilde
uniek zijn en niet zoals Victor.
Tekst en foto: Sanne Visser
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Intrinsieke motivatie

Een ‘game changer’ zowel prive als zakelijk

Ruim tien jaar geef ik advies aan bedrijven
over hoe hun processen kunnen worden
geoptimaliseerd. De nadruk ligt dan niet
op het bezuinigen van medewerkers, maar
eerder op het voorkomen van onnodige
verspillingen/fouten, waar vaak de klant
de dupe van is. Door procesoptimalisatie
stabiliseren of verlagen bedrijven vaak hun
kosten en verbeteren tegelijkertijd hun
kwaliteit en/of creëren de ruimte om verder
te kunnen groeien. Daarnaast geef ik vele
workshops over de methodiek (Lean) die ik
toepas om processen te verbeteren. Waarom
vertel ik jullie dit? Omdat ik recentelijk tot
een nieuwe ontdekking ben gekomen.
Tijdens mijn recente zoektocht naar mijn
intrinsieke motivatie wilde ik mijn ‘vrije
tijd’ tevens nuttig besteden en besloot een
open brief te sturen naar de Voedselbank.
Een organisatie die mijn interesse wekte,
omdat ze al zo’n 16 jaar gratis voedsel weet
te verstrekken met uitsluitend vrijwilligers.
Waarbij ze in 2016 alleen al zo’n 12.000
ton voedsel hebben kunnen weggeven en
daarmee niet alleen voedselverspilling zijn
tegengegaan en duizenden gezinnen hebben
geholpen, maar ook negen miljoen ton aan
CO2 uitstoot hebben voorkomen.
Hoe lukt het deze organisatie om zonder
loonkosten zo lang zoveel bergen te
verzetten? Kan ik met mijn expertise hun
misschien nog verder helpen en zo mijn
steentje bijdragen?
Al snel viel me op dat iedereen die daar werkt
zelf de keuze heeft gemaakt om te gaan
helpen. Iedereen is vrij om te komen en te
gaan wanneer ze maar willen. Doordat er

geen financiële vergoeding tegenover staat,
wordt er vanuit het management ook niets
verwacht. Kom ik aanzetten met m’n oog
voor procesoptimalisatie. Dat brengt vaak
randvoorwaarden en structuur met zich mee.
En als er al een soort van structuur bestaat,
dan is het wel het feit dat er geen structuur
bestaat.
Al spring ik nog zo hoog met aantoonbare
verbeteringen, als de oplossing het plezier
van de vrijwilligers afneemt, dan komt het op
lange termijn alleen maar ten nadele van de
resultaten. Het wordt de kunst om te laten
inzien wat de mogelijkheden (en risico’s)
zijn en hen daarbij vrij te laten van wat ze
willen gaan toepassen. Want alleen vanuit
intrinsieke motivatie kun je op lange termijn
bergen verzetten.
Dit doet me gelijk denken aan waarom ik
altijd workshops heb gegeven. Ik geniet er
namelijk van om anderen het inzicht te geven
van de mogelijkheden van optimalisatie, ook
in het dagelijks leven. Zo moet ik altijd nog
even glimlachen bij de gedachte dat vrienden
van me hun babyflesjes-reinigingsproces
hebben verbeterd op basis van zo’n
workshop. Ze vertelden enkele dagen later
vol trots dat ze zowel onderlinge ergernis
hebben weg genomen als plezier hebben
vergroot in het schoonmaken van babyflesjes
en het proces er omheen.
Intrinsieke motivatie dus - de handeling of
gedrag enkel voor het genieten, onafhankelijk
van de uitkomst van je actie of gedrag en
niet ontstaan door angst of beloning. Een
innerlijke wilskracht die zelfs de afgelopen 16
jaar een organisatie heeft kunnen voorzien

van producten en diensten om vervolgens de
armste mensen in Nederland te ondersteunen.
Wat is jouw intrinsieke motivatie in je
dagelijkse leven?

Omdat de Voedselbank mijn inziens vele
pagina’s tekst verdient, deel ik graag de
volgende links met je voor meer informatie:
amsterdam.voedselbank.org
en wikipedia

Anne Schneider
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WAAR BEN JIJ GRAAG?

De pont

Gijs fotografeert een van de
redactieleden op een locatie waar hij
of zij graag is. Hiermee legt hij mooie
plekken vast met een verhaal.
Er bestaan voor mij veel fijne plekken.
Meestal gaat het mij niet zo zeer om de plek
maar om het gezelschap. Maar als ik echt een
plek zou moeten kiezen dan zou dat het de
pont over het IJ zijn.
Ik hou van varen in het algemeen, het
liefst een hele dag op een bootje door de
grachten of een tochtje op een zeilboot. Maar
je kunt niet altijd een hele dag gaan varen
en ik neem regelmatig genoegen met het
alternatief: de overtocht met het pontje over
het IJ.
Het pontje is voor mij een enorm ontspannen
plek. Mijn timemanagement is meestal beroerd
en daarom moet ik vaak haasten. Het fijne
aan het pontje op mijn route is dat ik dan wel

móét wachten en even tot rust kan komen. Het
uitzicht op vanaf het pontje op de stad is mooi.
Als ik het pontje op stap ben ik altijd onderweg
naar of van iets leuks. Op het pontje staan is
voor mij dan ook super relaxed. Daarom is het
pontje over het IJ mijn favoriete plek.

foto: Gijs Weehuizen
tekst: Sabine Egberts
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zakdoekje leggen, niemand zeggen

DE KAMERS VAN
HET GEHEUGEN

Roland, onze verslaggever uit Rotterdam,
graaft ook dit keer in zijn verleden,
maar

hij

blijft

nu

dichter

bij

huis.

Letterlijk. Hij gaat terug naar zijn jeugd
in

het

ouderlijk

huis

in

Schiedam.

I

n de wereld van de
geheugentechniek
is het een
beproefd recept.
Plaats de dingen
die je wilt
onthouden in een
denkbeeldige
ruimte en spin er een
verhaal omheen, waardoor je
naderhand op een logische
manier door die ruimte
kunt dwalen en alles wat je
wilde onthouden bijna als
vanzelf ‘terugziet’. Het is een
recept dat in een mengeling
van Engels en Latijn wel
de ‘Method of loci’ wordt
genoemd. De methode van
plaats, van het plaatsen. Het
plaatsen van te herinneren
objecten, mensen of
voorvallen in een kamer, een
gebouw of bijvoorbeeld een
winkelstraat.
Die methode schijnt letterlijk
zo oud te zijn als de weg naar
Rome. De oude Romeinen,
en de Grieken, hadden het
er al over. Wat ik persoonlijk
niet heel verwonderlijk vind,
want in mijn beleving sluit
deze geheugentechniek
naadloos aan bij wat je hier
en daar al automatisch doet.
Je kunt heel makkelijk in
je herinnering teruggaan
naar plekken waar je
hebt gewerkt, gewoond of
anderszins vaak bent geweest
en dan kamer voor kamer
rondkijken en associaties
oppikken. De verhalen rijgen
zich dan als vanzelf aaneen.
Laat ik dat eens doen
met mijn ouderlijk huis in
Schiedam. Waar ik van 1971
tot zo’n beetje 1980 heb
gewoond. Vormende jaren,
tussen mijn twaalfde en mijn

21e. In gedachten rondlopen
door dat huis levert een
schets op waarmee ik als
het ware verder inzoom na
mijn verhaal in het vorige
Tschrift. Toen ging het over
de stad als autobiografisch
landschap, nu over een huis
als vergelijkbaar landschap.
Wij woonden aan de Laan van
Spieringshoek in Schiedam, in
een relatief duur buurtje. Mijn
vader was chirurg. Ons huis
was een blokkendoosachtig
wit villaatje, dat van een
afstandje chiquer oogde

was om te lopen en een
kledingkast open te trekken.
Ik zie het, geheel in de lijn
van de ‘method of loci’, weer
voor me.
Zoals ik mezelf ook weer
in de kelder zie staan met
de jongens van het bandje
waarin ik speelde. We
hebben een tijdje in de
kelder gerepeteerd. Met onze
gitaren, onze versterkers en
een drumstel. Totdat de wat
singuliere buurman zich aan
de voordeur meldde. Met
een bijl in de hand eiste hij
vrij dwingend dat de herrie

Op mijn jongenskamer met mijn vriend Dani (links)

dan het in dagelijks gebruik
was. Alles eraan had
bescheiden afmetingen.
Een klein keldertje, een
gecombineerde zit- en
eetkamer, een keukentje,
en op de bovenverdieping
een mini-badkamer en vier
slaapkamertjes. De grootste
slaapkamer, die van mijn
ouders, was bijvoorbeeld nog
steeds zo klein dat er rond
hun slaapkamerameublement
maar net genoeg ruimte

ophield.
Ook hoor ik weer mijn
vader diezelfde kelder als
logeerruimte aanprijzen.
We hadden een of ander
familiefeestje. Mijn oma was
er ook, de moeder van mijn
vader. De slaapkamers boven
waren al in gebruik. Maar
mijn oma, flink op leeftijd,
kon op een logeerbed in de
kelder slapen. Mijn vader,
droogkomisch tegen haar:
‘Dan kun je vast wennen.’

De dag na haar
overlijden heb ik
nog een vriendje
van school
meegenomen om
ook even te kijken.
Een beetje rare
exercitie achteraf,
maar misschien wel
passend bij mijn
leeftijd van toen.
Ik zal veertien zijn
geweest of zo. ‘Wil
je mijn dooie tante
even zien?’

Maar laat ik me verder
beperken tot de slaapetage,
de bovenverdieping.
In het eerste kamertje rechts
naast de trap naar boven
zie ik nog mijn tante Bep
liggen. De lievelingszus van
mijn moeder. In 1974 werd
Bep ziek. Onderzoeken en
een operatie volgden. Er
was niks meer aan te doen.
Alvleesklierkanker. Hoe het
kan snap ik eigenlijk niet
zo goed maar na een tijdje
kwam Bep bij ons in huis,
denkend dat dat was om
een beetje aan te sterken en
om na de goede zorgen van
haar zus, mijn moeder, die
verpleegster was geweest,
verder te gaan met haar
leven. Wij wisten: ze kwam
om bij ons te sterven. Wij
fungeerden als het ware als
hospice.
Zo is het ook gegaan. Binnen
een paar maanden was Bep
dood. Ik zag van nabij hoe
snel er van die hartelijke,
levenslustige vrouw die wij
geregeld opzochten in Den
Haag alleen nog een vale
schim overbleef. Heel eng
vond ik het geloof ik niet om
haar uiteindelijk levenloos
in bed te zien liggen, maar
vreemd was het wel. Zo’n
stoffelijk omhulsel, een ding
bijna. Als ik me goed herinner
heb ik de dag na haar
overlijden nog een vriendje
van school meegenomen
om ook even te kijken. Een
beetje rare exercitie achteraf,
maar misschien wel passend
bij mijn leeftijd van toen. Ik
zal veertien zijn geweest of
zo. Wil je mijn dooie tante
even zien?
In het kamertje ernaast heb
ik bij herhaling succes gehad

met een gruwelvertoning.
Dat kamertje was na het
uitvliegen van ook mijn
laatste zus de studeerkamer
van mijn vader geworden.
Een van de kasten was gevuld
met medische handboeken.
En ik wist er eentje te
staan over huidziektes.
Een geïllustreerd boek.
Met veel foto’s. Twee foto’s
in dat boek spanden de
kroon. Op eentje was een
donkere man te zien met
iets van weefselwoekering
op zijn rechterwang. Uit die
wang groeide zo ongeveer
rechtstandig iets dat veel
weghad van een vermoeide
olifantspoot. Op de andere
prijsfoto stond een meneer
naakt en met zijn armen
wijd zijn huidaangroeisels
te tonen. Hij had veel weg
van een vleesgeworden
druipsteengrot.
Wij woonden zo ongeveer
tegenover de school waar
ik op zat, en in pauzes
of tussenuren kon ik
klasgenoten fijn laten
griezelen met deze prenten in
het handboek huidziektes.
In het mini-badkamertje,
een paar deuren verder, zie
ik mezelf nog staan om mijn
moeder te beschermen. Een
jaar na haar zus was mijn
moeder ook ziek geworden,
ook kanker, en al snel was
ze zo zwak dat ze onder
de douche bang was om
te vallen. We hadden een
douche boven het bad, en op
haar verzoek bleef ik ernaast
staan als zij zich waste. Dan
kon ik haar opvangen, mocht
ze onderuitgaan. Ik was
vijftien.
In de ouderlijke slaapkamer,

meteen naast de badkamer,
is mijn moeder gestorven.
Vijf maanden nadat ze zich
voor het eerst niet lekker
voelde. Bij de eerste signalen
had ze al meteen het gevoel
dat het helemaal mis was.
Als vroegere verpleegster
kon ze symptomen redelijk
wegen, denk ik. Ze is nog
geopereerd. Eerst door mijn
vader - wat vrij ongebruikelijk
is, je eigen vrouw opereren
- daarna door een collega in
het Dijkzigt. Maar het was
hopeloos. Net als haar zus
Bep kwam ze naar huis om
te sterven. Alleen: zij had
dat maar al te goed wél door.
Ze heeft het zelfs een beetje
geregisseerd.
Op zeker moment kwam ze
die ouderlijke slaapkamer
nauwelijks meer af.
Daar heeft ze op een

Mijn moeder en twee van mijn
zussen aan de afwas in het
ouderlijk huis

woensdagavond afscheid
genomen van mijn drie
zussen, die al het huis uit
waren. Ze heeft onder meer
haar sieraden onder hen
verdeeld. In de dagen erna
vroeg ze aan mijn vader om
de morfine op te voeren. En
op zaterdagmiddag vond ze
het genoeg. ‘Geef het maar,’

Mijn ouders, oudejaarasavond 1974, toen mijn moeder zich al niet
lekker voelde

zou ze tegen mijn vader
hebben gezegd, doelend op
de fatale dosis waarover ze
hadden gesproken.
Mijn vader voldeed aan
haar verzoek. Maar rustig
wachten tot de dood van
mijn moeder intrad kon hij
niet. Mijn vader had dienst
en werd weggeroepen voor
een noodgeval. Toen hij later
die middag terugkwam was
mijn moeder gestorven. In
haar eentje. Terwijl ik in
het kamertje ernaast mijn
huiswerk zat te maken.
In dat kamertje had ik een
paar jaar daarvoor, en zo’n
beetje aan het andere eind
van het levens-spectrum,
een ‘ontdekking’ gedaan.
Ik las Turks Fruit van Jan
Wolkers en stuitte daarin

op een passage waarin de
hoofdpersoon zich afrukte.
Het werd vrij plastisch
beschreven. Bijna als een
soort handleiding. Ik had
zoiets zelf nog nooit gedaan,
maar het klonk als iets om
ook eens te proberen. En dat
deed ik. Met – althans voor
mij - verrassend resultaat.
Waar ik dat ‘resultaat’ de
eerste keer heb gelaten,
ik weet het niet meer,
maar uiteindelijk ben ik
er zakdoeken voor gaan
gebruiken. En dan geen
papieren zakdoekjes, maar
katoenen zakdoeken. Niet
zelden lag er ’s morgens
onder mijn jongensbed een
inmiddels hard geworden,
kreukelig doekje.
Na het overlijden van
mijn moeder heb ik vijf

Ik las Turks Fruit van Jan Wolkers en stuitte
daarin op een passage waarin de hoofdpersoon
zich afrukte. Het werd vrij plastisch beschreven.
Bijna als een soort handleiding.

Vaak als ik ’s avonds
op dat kamertje van
mij mijn huiswerk
zat te maken,
speelde mijn
vader in de verder
lege huiskamer
beneden cello. Een
min of meer vast

vriendinloze jaren het huis
gedeeld met mijn vader. Ik
was vrij laat met de liefde.
Voor het stofzuigen, stof
afnemen en soppen van
gangen en sanitair kwamen
eens in de week twee
werksters, de rest van het
huishouden deed mijn vader.
Hij deed de boodschappen,
hij kookte en hij deed de was.
Die harde zakdoeken van mij

zin krijgt hij het terug.
Het was ook maar één
onderdeeltje van onze
uitwisseling. Er was ook een
meer poëtische in de jaren
dat we met ons tweeën
woonden. Vaak als ik ’s
avonds op dat kamertje van
mij mijn huiswerk zat te
maken, speelde mijn vader
in de verder lege huiskamer
beneden cello. Een min

repertoire waarin
ik weliswaar nooit
veel progressie heb
kunnen bespeuren,
maar waaraan ik in
de loop der jaren
nogal gehecht ben
geraakt.

Mijn vader doet een dutje

moeten hem zijn opgevallen,
maar hij heeft er nooit iets
over gezegd. Ze gingen
gewoon mee de wasmachine
in. En niet alleen dat.
Mijn vader had een
gewoonte waar mijn moeder
nooit zo blij mee was. Hij
gebruikte geen flosdraad
om etensresten tussen
zijn tanden mee te lijf te
gaan, maar zakdoeken. Hij
floste als het ware met de
randen van zijn zakdoeken.
Dezelfde zakdoeken als die ik
gebruikte.
Een beetje schuldig over dat
gedeelde gebruik voelde ik
me geloof ik wel, er iets aan
veranderd heb ik niet. Ik heb
ook weleens gedacht: ik kom
voort uit zíjn zaad, in zekere

of meer vast repertoire
waarin ik weliswaar nooit
veel progressie heb kunnen
bespeuren, maar waaraan
ik in de loop der jaren nogal
gehecht ben geraakt.
Nu nog – mijn vader is ook al
weer jaren niet meer onder
ons – ben ik gevoelig voor
het geluid van een cello.
En het liefst hoor ik dat
geluid uit een belendende
ruimte. Bij die klank ben
ik in één keer terug in
mijn jongenskamer aan de
Laan van Spieringshoek in
Schiedam en heb ik een
wereld aan herinneringen zo
voor het grijpen.

Roland Vonk
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voor het maken
van een
sinterklaasgedicht

Beste/Lieve Pandora,

4

Sint zat te denken

5

Wat hij jou wilde

schenken

Sint vond het nogal gewaagd
Wat jij daar hebt gevraagd

Kaarsen met panty’s, dat is toch riskant

Die Pandora heeft duidelijk een fatale kant

Geen gewone kaars maar één van heb-ik-jou-da

6

Moet de Sint daar helemaal voor naar Gouda?

Tip 1: Verzamel zoveel mogelijk persoonlijke informatie over je slachtoffer
Tip 2: Begin op tijd en lees het eens na om te bepalen of je nog iets aan wilt passen
Tip 3: Schrijf leesbaar. Of nog beter: typ je gedicht in een duidelijk leesbaar lettertype
Tip 4: Start met beste of lieve, om de stekeligheden in je gedicht alvast te compenseren
Tip 5: Vermijd clichés. En de Sint hoeft niet te denken want Pandora heeft een wensenlijstje
Tip 6: Als het niet helemaal rijmt verzin dan een list
Tip 7: Gebruik clichés. Fuck tip 5
Tip 8: Verwerk persoonlijke informatie over de lezer in je gedicht
Tip 9: Koop nooit iets dat op het wensenlijstje staat
Tip 10: Sluit lief af, zie tip 1.

Bonustip: Pimp je gedicht met een leerzaam weetje er in
De Goudse Waag is een museum maar Sint heeft geen zin
Gelukkig heeft Sint nog wel een oude panty in huis

In verschillende kleuren, en zowel met als zonder kruis
Hij doorzocht alle laden van zijn vrouwenkledingkast
Om te zien welke panty bij Pandora past

Maar Sint keek nog eens op haar lootje en wat zag hij toen?
De panty moest nieuw zijn, daar ging Sint zijn poen
Met afdankertjes gaat Pandora niet akkoord

Tja, dacht Sint, dat is ook wel zoals het hoort
Toen moest Sint denken

Welke hij Pandora zou schenken

7

Zwart met glitters, roze of fluweel,

Huidskleur of visgraat, Sint zag er zoveel
Effen, stipjes en met naad

Sint kan niets bedenken dat Pandora niet staat
Toen Sint een panty had gekozen

Vond hij die zelf zo pikant dat hij ervan begon te blozen
Dit kon hij niet maken, dit kon hij niet schenken!

Wat moest haar dochtertje Mara er wel niet van denken??
Op naar Gouda dan maar, daar ging Sint heen
En ja hoor: hij slaagde meteen.

Voor bij de borrel, de lunch of het ontbijt
Dit cadeau is geschikt voor elke tijd
Veel plezier met je Goudse kaas

9

Veel liefs van Sint en Pieterbaas

Sabine Egberts & Panodra Visser

10

8
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Lichtpuntjes in de

WINTER
Dorien.

Frits: Lente, herfst, zomer of
winter, er valt altijd wel ergens
oud papier te vinden. Veel blijer
kan ik niet worden dan wanneer ik
ergens een doosje papelaria vind.

Sanne: Met familie spelletjes
Dobble spelen en heel hard en
chaotisch alle termen roepen,
zoals “MANNETJE”, “IJSDING”,
“CANADA”

Gijs: sneeuw fotograferen in het Vondelpark.

Joss, geen familie van Bob Ross, met een
vriend.

Martin : Volhouden ! Na de winter komt
godzijdank altijd weer een lente met zon,
fris groen, zingende vogels, bloeiende
bollenvelden, meer licht en....de eerste
wielerwedstrijden op de weg!

Fetsje: Helleborus Niger sleept mij de
winter door.

Anne: De frisse wind tegenover
de felle warme zon, het
witte poeder en de geurrijke
glühwein, alles eigenlijk wat te
maken heeft met een skivakantie.

Pandora: Schaatsen op
natuurijs!

Mirjam: De kans lopen om
sneeuwmannen tegen te komen.

Marian: 23 december, als de
dagen weer langer worden.

Sabine: Met een frisse duik van je kater af
en het veelbelovende nieuwe jaar in!

Roland: Mensen vragen het wel eens.
werkt dat nou echt, zo’n lamp? Zo’n
daglichtlamp tegen de winterdepressie?
Ik denk: wie het niet zelf heeft ervaren,
heeft werkelijk geen idee.
Met enige overdrijving: stel je een
energiecentrale voor, en het knopje aan/
uit.
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De winter rukt langzaam maar zeker weer op,
het wordt kouder en eerder donker.
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De auto van mijn zoon ingeleverd bij de
garage aan de Kabelweg in West.
Het is lekker herfstachtig weer. Ik besluit te
lopen naar het centrum. Google maps geeft
aan: iets meer dan een uur te voet. Een
groot deel daarvan kan ik door ‘natuurgebied’
lopen: door een deel van de Brettenzone,‘…
een langgerekt natuurgebied dat loopt
van het Westerpark in het oosten tot aan
Recreatiegebied Spaarnwoude in het westen.’
leert een hufterproof bord met de kop:
’Natuur is leuk’.

De hufters hebben wel een test gedaan, het
is hen in elk geval gelukt een van de drie
voorlichtingsborden geheel onleesbaar te
maken, maar ook de kleurenprint is niet van
gisteren.
Ik ben benieuwd.. Meestal fiets ik alles,
Op weg naar het natuurpad kom ik al de
eerste poging tegen van natuur die zich niet
laat stoppen.
Het is herfstig weer, voor de verandering eens
geen zon, heerlijk, zo’n uurtje van west naar
oost lopen.
Wanneer je je oogkleppen opzet en met
oordoppen in, zie je geen huizen en hoor je
geen treinen, kun je je voorstellen dat je in

een bos loopt. Berkenbomen, je bent in de
Ardennen zou je zomaar kunnen bedenken,
want af en toe is er zelfs een watervalletje
‘gecreëerd’.
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Ook maakte men een waternatuurtuin, met
kwelwater dat ontstaat door de spoordijk.
Hoe dat werkt, wordt ook weer fijn uitgelegd
met een instructiebord. Onder het kopje
‘Kwelverschijnselen’ lezen we: ‘Onder aan de
spoordijk en in de aangrenzende sloot is het
uittredend kwelwater te zien.’

Ook echt woest: stronken en inktzwammen.
Ik was te laat, want bij navraag bij
paddenstoelenenthousiast Niek van Dijk of
inktzwammen eetbaar zijn, blijken ze alleen
lekker wanneer ze nog niet zwart zijn. Net
zoals champignons, die zijn eigenlijk ook niet
meer zo lekker wanneer ze echt open zijn
gegaan. Geweldig toch? Allemaal langs de
rand van Amsterdam. Ik ben van plan om alle
seizoenen te kijken hoe dit pad erbij ligt.
Mirjam Boelaars

En kunst.. zo hier en daar, wanneer we in de
buurt van het Westerpark zijn, staan er fijne
kunstwerken, met een bordje erbij van wie
het is en wat het voorstelt: Herman Makkink,
zonder titel 2004

Harald Scholte; Verloren Stad; 1995.
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ALFA
ROMEO

ART

foto: Gijs Weehuizen

Voor Alfa Romeo heeft René altijd een zwak gehad, alleen de naam
al vond hij als kind zo mooi. Ooit zou hij een Alfa Romeo kopen, dat
wist hij zeker. Maar of dat zijn favoriet zou zijn was nog wel even
een dingetje

In 1980 zat ik in militaire dienst, er was toen
nog dienstplicht. Ik hoorde op een avond dat
iemand op de kazerne een Alfa Romeo had.
Het bleek iemand van mijn compagnie te zijn,
een aardige jongen. Toen ik hem daarna een
keer tegen kwam, vroeg ik of ik zijn auto een
keer mocht zien. En daar bleef het gelukkig
niet bij. Ik stond zijn auto te bewonderen,
toen hij ineens zei “laten we iets gaan
drinken in het dorp Ermelo en rijd jij maar”.
Wat een belevenis was dat (kippenvel),
ik was direct verkocht! De Alfa Romeo
Bertone is mijn Alfa dacht ik direct.
De Alfa Romeo Bertone is ontworpen op
een luchthaven, door de toen pas 17 jarige
Giorgetto Giugiaro van het designbedrijf
Bertone. Hij zat toen in militaire dienst,
dat kan geen toeval zijn. Het bedrijf
heeft ook modellen voor andere merken
ontworpen, maar voor mij blijft dit echt hun
masterpiece. De auto is in de jaren 1963
t/m 1977 in diverse versies gebouwd: de
1e Gran Turismo (GT) versie, de Cabrio
uitvoering daarvan (GTC), de Junior, voor
het gezin, de GTA (Alleggerita = Italiaans
voor lichter gemaakt ) speciaal voor op het
circuit en de GTV (Veloce = snel) voor op
de gewone weg, maar met een zwaardere
motor dan de Junior. Er zijn met de GTA vele
sportieve successen behaald, ook door de
Nederlandse coureurs Toine Hezemans, Hans
Deen en Gijs van Lennep. Zij wonnen onder

andere meerdere Europese en Nederlandse
toerwagenkampioenschappen. In het begin
had de auto, zoals in die tijd vaak voorkwam,
een bijnaam: de brievenbus. De auto’s uit de
eerste serie hadden een opening tussen het
front en de motorkap.
Op mijn 25e (1985) heb ik voor het
eerst geprobeerd om er een te kopen.
Een garagebedrijf in Amsterdam Noord
importeerde oude politiewagens (daar
werden ze ook voor gebruikt) vanuit Italië.
De auto’s werden door het bedrijf volledig
gerestaureerd. Maar voor mij was de
aanschafprijs onbetaalbaar. Ik heb toen nog
wel overwogen om een lening af te sluiten,
maar gelukkig kon ik mij (waarschijnlijk door
mijn degelijke opvoeding) inhouden.
Later heb ik nog diverse keren aan mijn vrouw
Astrid voorgesteld om een Alfa Bertone aan te
schaffen. Echter, een Alfa Romeo kopen was
oké, maar niet een oldtimer. Zij vond het wel
een mooie auto, maar volgens haar was zo’n
oldtimer toch meer iets voor oudere mannen.
Ik ben de auto altijd blijven volgen, zag ik er
een staan of rijden kon ik mijn ogen er niet
van af houden. Dat ik niet de enige met die
passie ben stond laatst mooi beschreven in
het onderstaande stukje uit het NRC.

Van de films waarin hij voorkomt, kijk ik de
betreffende scenes terug. Enige tijd geleden is
de Nederlandsche speelfilm Toscaanse bruiloft
verschenen, de Alfa Bertone speelt daarin een
belangrijke rol. Om die reden direct de DVD
aangeschaft.
Vijf jaar geleden stond ineens een kennis
van ons (die auto’s restaureert) voor de deur
met een rode Alfa Romeo Bertone GTV 2000
uit 1971. De auto moest nog wel worden
opgeknapt maar waarschijnlijk was Astrid
toen ook zo onder de indruk, want zij drukte
de aankoop zelfs een beetje door (of ben ik
in haar ogen nu gewoon een oudere man en
kan het). De auto is in 1990 geïmporteerd
uit Italië, de stikker met het bedrijf (wat nog
steeds bestaat) waar hij ooit is gekocht zit
nog op de achterruit.
Toch heb ik ook wel een paar schrikmomenten
beleefd over onze aankoop. Tijdens de
restauratie van de auto ben ik diverse keren
gaan kijken. Op een bepaald moment kom ik
in de garage, is de auto geheel ontmanteld en
kaal geschuurd. Ik schrok gigantisch, stond
te trillen en dacht even wat moet dit worden!

Maar het is uiteindelijk goed gekomen, zie de
pin up foto van Gijs Weehuizen aan het begin
van dit artikel.
Ook met betrekking tot het onderhoud was
er een paniekmoment. Ik had inmiddels een
opleiding autotechniek voor beginners gevolgd
en in de VS een origineel gebruikershandboek
gekocht. Maar inmiddels was ik mij er wel
van bewust dat ik toch echt hulp nodig had
bij het onderhouden van de auto. Toen ik
de dealer van mijn recente Alfa benaderde
met een onderhoudsvraag over de oldtimer,
kreeg ik echter te horen “Dat kan pas over
2 weken, dan zijn de 2 oude monteurs weer
beschikbaar”. Zij werkten nog maar een paar
dagen per maand en waren degenen met de
juiste kennis van dit soort auto’s. Ik dacht
hoe los ik dit in de toekomst op en was daar
behoorlijk over aan het piekeren. Maar de
redding was nabij. Op een zaterdag kwam een
man uit ons dorp haardhout leveren. Hij zag
de auto staan en zei spontaan: “ik weet een
leuk bedrijf in Hilversum dat gespecialiseerd is
in oldtimers”. Wat was ik opgelucht, want bij
Garage Wassington is hij inmiddels al een paar
jaar in prima handen.

Rijden met de Alfa Bertone is een belevenis,
je moet echter geen haast hebben. Van
iedere rit maak je een uitje, als je van A naar
B moet rijd je via C. Ook leuk zijn de reacties
die je van iedereen onderweg krijgt. Er gaat
geen tocht voorbij zonder dat je allerlei
complimenten over de auto krijgt. Soms is

het houten stuur en de skai bekleding is het
dan behoorlijk zweten. Jort Kelder, die ook in
het bezit is van een zelfde Alfa Bertone, gaf
onlangs in het Volkskrantmagazine (24 maart
2018) aan dat hij het heerlijk vindt om op
zijn gemak met de auto over dijkjes en door
de polder te rijden.
Inmiddels doet de Alfa Bertone zijn winterslaap, gedurende de periode medio november
t/m begin maart staat hij (in verband met
de mindere weersomstandigheden) aan de
accu oplader in onze garage. Dat is wel weer
een minpuntje waar wij van te voren niet
over hebben nagedacht. Wij staan nu ook bij
vorst ’s ochtends de ruiten van onze andere
auto (die nu buiten staat) te krabben. Als
wij vroeger buren dat zagen doen keken we
elkaar aan en zeiden “Zo daar zou ik geen zin
in hebben”.
Wat zal ik blij zijn als het voorjaar is en ik de
Alfa Bertone weer kan uitlaten. Ik weet nu al
eind januari gaat het weer kriebelen en tel ik
(de dagen) af naar de lente.

het een beetje afzien op een hete dag, de
auto stuurt best zwaar. En zonder airco, met

René Bos
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A Week At The Hospital*
In het ziekenhuis liggen doe je niet voor je lol. Meestal
overkomt het je. Maar als je er dan toch ligt en je toestand is
niet te heftig, maak er dan maar wat van.

L

aatst heb ik
weer eens in
het ziekenhuis
gelegen. Even
een goeie week
eruit. Even weg uit de
overvolle wereld en de
hectiek van alledag. Weg
van de werkdruk en van
iedereen die een beroep op
je doet.
In het ziekenhuis. Daar ben
jíj aan de beurt. Niet dat het nou zo leuk is; een kamer delen met iemand die je nooit als
vriend zou kiezen. Nachten met allerlei geluiden van mensen, waarvan je niet wist dat mensen
zulke geluiden konden maken. En een leven dat toch in zekere zin wordt overgenomen: 06.00
u wreed gewekt door de pillenkar annex meetwagen, 07.30 u verpleging aan bed, infuus
starten, 08.30 u ontbijt, van 09.00 u tot 11.00 u wachten op de arts voor gesprek, infuus af,
douchen, aankleden, bijkomen, 12.30 u lunch en je halve dag is alweer om. En dan heb je
eigenlijk nog niets gedaan.
Je wacht ook wat af: op de arts, op baddoeken, op de koffie die aangevuld wordt, tot de
badkamer vrij is, tot iemand je komt halen voor een foto op een andere afdeling. Gelukkig is er
het puzzelboekje! Over dat laatste, wachten tot je gehaald wordt; je mag niet zelf naar een
andere afdeling voor die
foto, ook al ben je lopend
patiënt. Protocolletje.
Ik heb me keurig laten
brengen. Ook als je klaar
bent mag je niet zelf
teruglopen naar je kamer.
Wachten tot je gehaald
wordt. Protocolletje. Er
raken weleens mensen
kwijt. Nou heb ik helaas
dysprotocollie en m’n
wachtorgaan is wat

onderontwikkeld én. . . ik had
m’n puzzelboekje niet mee.
Dus ben ik zelf teruggelopen
naar m’n kamer. Ik kon hem
moeiteloos vinden. Daar
hadden ze mij het liefst
meteen weer rechtsomkeert
teruggestuurd om te wachten,
maar degene die dat had
moeten doen was ook degene
die me had zullen halen…
Maar goed, het wordt
natuurlijk een janboel als
iedereen z’n gang maar gaat
en het personeel heeft het
ook echt druk en de patiënten
zijn met velen.
Het ziekenhuis heeft ook
zeker z’n voordelen. Niemand
die zeurt waarom je je bed
niet uitkomt, je hoeft er niet
op uit voor boodschappen met
snertweer, je hebt een bed,
een kast, een stoel en een
tafel. Je hebt je puzzelboekje.
Hoe overzichtelijk wil je ’t
hebben? De wereld is een
ver-van-je-bed-show en er
zijn allemaal lieve meiden
en jongemannen die je
zorgzaam deze moeilijke
fase van ziekenhuisopname
doorloodsen. Je zou het bijna
als vakantie aanbevelen, als

het niet zo was dat er wel iets
loos moet zijn met je. Dat
wel.
Natuurlijk is een ziekenhuis
niet leuk. Je bent er terwijl
je er eigenlijk niet wil zijn. Je
hoort er niet te zijn. Je staat
even op een zijspoor op een
soort eigen eenzame weg (hé,
waar ken ik die van).
Maar als er tijdens de opname
íets irritant is, dan is dat het
infuus. De paal met boven
metalen haken met zakjes,
onder winkelwagenwieltjes,
waarvan er altijd één het
niet doet en halverwege
een digitaal verdeelstation.
Aan die laatste lig je dan
aangelijnd met een slangetje
dat te kort is om je vrij te
bewegen en te lang om niet
constant de wet van Murphy
tegen te komen. Die luidt
in dit geval: áls je kunt
blijven haken, dan blíjf je
inderdaad ook haken. Aan het
nachtkastje, aan de deurkruk,
aan een stoel onderweg of
je struikelt erover als je je
omdraait. Bedenk zelf maar
hoe naar de wc-gaan eruit
ziet met dat ding. En dan
heb ik het nog niet over
het slapen, waarbij je je 2 x
dezelfde kant op omdraait en
dan blijk je jezelf te hebben
ingewenteld in het slangetje.
Of dat ‘s nachts, nét als je
eindelijk slaapt, het signaal
afgaat dat het zakje leeg is.
Toch heeft een infuuspaal ook
z’n voordelen. Ben je aan de
wandel met zo’n ding en valt
er bijv. een pen van je op de
grond (waarmee je ergens
rustig wilde gaan puzzelen)
dan moet je hem zónder
infuus zelf oprapen, maar
mét infuus komt er spontaan

iemand die dat voor je doet.
Een infuuspaal maakt je
volwaardig patiënt.
Zonder infuus is je status
opeens heel anders en
bepaald niet slecht. Als
je bent afgekoppeld,
ben je ineens een vrije
uitlooppatiënt. Je hebt opeens
je bewegingsvrijheid terug.
Ik maakte daar dankbaar
gebruik van door, toen ik
eenmaal van het infuus af
was, geen moment langer
op m’n kamer te blijven
dan noodzakelijk. Ik weet
bijvoorbeeld dat afdeling 4B
een luxe tv-kamer heeft.
Ik heb weleens gevraagd
of ik daar mocht kijken ‘s
avonds. Of ik ben, toen de

Soms werd ik op m’n mobiel
gebeld als men mij kwijt was.
Of ik even ‘thuis’ wilde komen
voor de metingen of dat een
dokter me zocht. Was ik even
de tijd vergeten.
Er gaat ontzettend veel goed
in een ziekenhuis; respect!
Soms hapert er wat. Zoals die
dag dat wegens enige stress
rondom het verstrekken van
de lunch, mijn wensenlijstje
voor het avondeten niet was
ingenomen, laat staan in de
keuken beland. Ik had de
betreffende invullijst toch
duidelijk klaargelegd. Maar
toen ik na het puzzelen in
de foyer weer terugkwam
op m’n kamer, lag hij er
nog. M.a.w. het avondmaal
zou niet míjn keuze, maar
een keuze van de chef, een
verrassing, worden!! En dat
wérd het: Kippenbout met
aardappelsalade en gekookte
spinazie. Ik zou het zelf nooit
aangevinkt hebben.
Maar zoals ik ben opgevoed
(ik ben een ‘tweede
generatie’): bordje leegeten!
Vóór ik weer naar huis
mocht, moest er een scan

zon scheen, de heemtuin
in gegaan voor een koffie
of een sappie. Met m’n
puzzelboekje. De foyer is
ook geen slechte plek; heel
rustig, veel banken en een
lees- annex puzzeltafel. Ik
heb er m’n bezoek ontvangen
of gekeken naar de doorsnee
van onze samenleving die
daar in- en uitloopt. En
dan is er nog een goed
restaurant waar ik fijntjes
de ziekenhuismaaltijden heb
aangevuld met enige luxe.

gemaakt worden. Op een
andere afdeling. Nee, daar
ga je dus niet zelf heen, ook
niet als lopend patiënt. Het
voorschrift luidt dat je daar
met je bed (!) en al heen
gaat. Protocolletje. Er wordt
een zogenaamde ‘ticket to
ride’ (daar is blijkbaar geen
NLs woord voor) uitgeprint
met daaraan gehecht je
hele medische doopceel,
voor als er onderweg iets
mocht gebeuren of voor als
je onverhoopt in een ander
ziekenhuis uitkomt.
Je rijdt natuurlijk niet zelf.
Daar hebben ze speciale
‘mannetjes’ voor. Die
hebben een steekwagen met
elektromotor waar ze zelf op
staan en waarmee ze je bed
opeens gemotoriseerd maken.
Steve kwam mij halen. Een
goedlachse Surinaamse kerel,
die veel weghad van Dwayne
(uit ‘Death in Paradise’ voor
de kenners). Hij had er
duidelijk zin in, stelde zich
voor en kwam meteen ter
zake: ‘Hey man, we gaan een
stukkie rijdeeeeeen. Take it
away, man’. Met die woorden
begon een rit door het
hospitaal die in een pretpark
niet zou misstaan. Steve gaf
gas en draaide soepel door
de gangen, de lift in en uit
en wist op een tiende van
een seconde hoeveel tijd een
klapdeur nodig had om ver
genoeg open te gaan.
Hij kende het halve
ziekenhuis, want de ‘hey
sweeties’ en ‘faka man’ waren
niet van de lucht. Steve
had zelf de grootste lol. Hij
schaterde het uit na elke
genomen hindernis. De rit
eindigde bij de scanafdeling.
Nog een ‘see you, man’

en Steve verdween weer
in razende vaart op z’n
steekwagen door de gang
naar een volgende rit. Ik bleef
achter op m’n tot stilstand
gekomen bed.Ik moest even
bijkomen, maar dit was
toch wel een erg welkome
sleurbreker. Die pakte ik mooi
nog even mee voor ik na de
scan weer op straat stond.
Dat zal wel weer even
wennen worden aan de
gewone wereld. Het overvolle
bestaan en de hectiek van
alledag. Van iedereen die een
beroep op je doet. Maar als
je denkt dat ik liever in het
ziekenhuis lig, zit je er stevig
naast.
Jos Bohncke,
ervaringsdeskundig
ziekenhuisligger
*Vrij naar: ‘a Night at the
Opera’ of ‘a Day at the Races’

Plakje kaas bij de lunch: ‘hier openen’

en dan scheurt alleen het hoekje
eraf en kom je er nooit meer bij
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IK KAN TOCH FIETSEN

Mijn opa Loogman kon heel goed schaatsen. Hij leerde zijn kinderen al jong het vak en ook zij
schaatsten erop los. Mijn moeder was er dan ook van overtuigd dat mijn zus en ik ook wel talent
zouden hebben, maar niets was minder waar. Mijn moeder had dat echter niet door. Als kleuters
kregen we van die doorlopertjes, maar later, toen eigenlijk al duidelijk was dat wij het niet konden,
kregen we beiden voor sinterklaas echte (witte) noren. Het was een fiasco. Het zat er niet in.
Elk jaar, als het vriest, mis ik dus volksfeest nr. 1: het schaatsen. Ik word zelfs een beetje sikkeneurig
van al die vrolijke, uitgelaten mensen die gaan schaatsen. De opwinding gaat aan mij voorbij.
Op een dag toen het vroor en iedereen op het ijs stond, besloot ik ook ijspret te gaan
hebben. Ik ging fietsen en nam de camera mee. Zo fietste ik de polder in. Ik sprak af
met (schaatsende) vrienden in Broek in Waterland, deed mee aan de koek en zoopie en
fotografeerrde alles en iedereen. Ik had een mooie dag.
Marian Hanou
Fietsje door Anne Schneider

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.
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HET BIERPANEL
Jos, Gijs en Martin testen bier

Bock of Bocht?!?
Bierpanel op de Bockentoer

Het in zwaar weer verkerende bierpanel proeft bij Gijs thuis
vooral bekendere en goed verkrijgbare bockbieren.

Het is een vrijdag in oktober
en het zag er deze keer
serieus naar uit dat dit de
eerste TIJDschrift zou worden
zonder een bijdrage van het
bierpanel. Zowel Martin als
Jos hadden het flink te stellen
met hun darmen, om over de
rug en grote teennagel van
Gijs maar te zwijgen. Goed....
de leeftijd zit tegen, de
ervaring en het karakter mee
en dus hebben we deze keer

voor een kleine selectie van 5
voor ons bekende bockbieren
gekozen en 1 exoot uit

De liefde voor het bier
zal weer het beste in
ons boven halen
Texel. Deze zullen door Jos
en Martin genipt worden als
ware het een wijndegustatie
van 100 wijnen waarbij het
regel is dat je na iedere slurp

de volledig gedegusteerde
inhoud uitspuugt in een
soort van kwispedoor. Wij
hebben gelukkig Gijs nog en
die zal vanavond de meeste
biermeters moeten maken.
Het zal weer afzien en
ploeteren worden. Maar de
liefde voor het bier zal weer
het beste in ons boven halen
en bovendien zijn we alle
drie echte bockliefhebbers.
En zwaarder dan de 9 tripels

gaan brouwen........... Maar
nu dus eerst bockbier!

bij 35 ºC van de vorige keer
bij Jos kan het niet worden
denken wij.
Vanuit zijn gezellige etage in

Zijn wij ook niet rijp
voor het initiatief om
een eigen bier te gaan
brouwen???..
chique Amsterdam-Zuid met
uitzicht op de proeflocatie
van brouwerij Troost zitten
we er in ieder geval heerlijk
bij. Gastheer Gijs heeft zich
uitgesloofd met een pan
zalige prima bij dit weer
passende pompoensoep en
knapperig stokbrood voor in
de pauze. Daar doen we dan
geen bockbier bij. Terecht
merkt Gijs op dat de vaak wat
kruidige bockbieren niet altijd
de goede begeleiders van een
maaltijd zijn.
Dus starten we de degustatie
met een balkonscène om
nog even te genieten van
het zalig warme en zonnige
weer. Winterjassen aan voor
de foto-shoot natuurlijk,
maar de waarheid is dat een
T-shirt meer dan voldoende
is. Alweer 24º vandaag half
oktober, wat is dat toch met

dat weer in Nederland?
Het is de vierde editie van
het bierpanel alweer, de
laatste van het jaar, en dus
ook een mooi moment om
nog eens terug te kijken op
de vorige edities en alvast te
brainstormen over hoe verder
volgend jaar. Er zou nog
het zeer populaire blondbier
geproefd kunnen worden en
er zijn nog de zware jongens
bovencategorie zoals de
quadruppels of gerstewijnen.
Omdat bij vele craft-bieren
de prijzen echt uit de bocht
zijn gevlogen (€ 2,50 tot
€ 6,50 per klein flesje lijkt
daar de koers nu te zijn) zou
een bierpanelbudgetbierzoektocht gehouden kunnen
worden. De Aldi heeft soms
verrassend laag geprijsde
speciaalbieren, die er dan wel
weer meestal heel kort zijn
(dus sla dan je slag!).
Ook zouden we één van
de vele kleine brouwerijen
kunnen bezoeken en, en,
en, omdat er zoveel kleine
brouwerijtjes gestart zijn
als vriendenhobbyactiviteit
komt de vraag naar voren of
wij ook niet rijp zijn voor het
initiatief om een eigen bier te

Tot eind jaren '70 kon je in
Nederland eigenlijk alleen
pils krijgen en...... oudbruin, het laag alcoholisch
karameldropjesbier voor
zwangere vrouwen en
wielrenners. Maar in de herfst
had je iets speciaals; dan
was er, kort verkrijgbaar,
amberkleurig kruidig bockbier.
Om wat warmte aan de herfst
toe te voegen. In de tijd dat
het half oktober steevast 11º
was met veel wind en regen.
Spruitjeslucht, kastanjes,
paddenstoelen.... en bockbier
dus!
Dit was dus eigenlijk
Neerlands eerste speciaalbier.
Bier was pils en voor
speciaalbier moest je naar het
buitenland dat België heette.
Vanaf de jaren '80 kwam de
opmars van speciaalbier in
Nederland op gang. En nu
leven wij dus hier óók in het
bierwalhalla!
Maar goed; het eerste bockbier
was er dus alleen in de
herfst, veel later kwam er een
lentebock bij. En vrij onlangs
zagen we de winterbock
verschijnen en dit jaar heeft
zelfs een zomerbock het

De charme zit hem
vooral in het feit dat
het bier aan de herfst
gekoppeld wordt
eerste daglicht gezien. Is dat
leuk? Neen! Eigenlijk is het
heel erg jammer. De charme
zit hem vooral in het feit
dat het bier aan de herfst
gekoppeld wordt met een
uitloop naar het einde van het

jaar. Maar veel Nederlanders
blijken het erg lekker te
vinden. Net iets voller van
smaak, een klein zoetje,
kruidig en meestal rond de
6,5% alcohol en die mooie
rode herfstachtige kleur.
Iedere kleine brouwerij
heeft tegenwoordig een
bock. De grote brouwers
brouwen zoveel dat als je tot
later in de winter wacht je
tegenwoordig 6-packs Brand
dubbelbock voor € 3 op de
kop kunt tikken. Die kennis
nemen we mee naar onze
budgetbiereditie!

Goed,.....we starten met
bockie 1, omdat hij er ook als
eerste was in Nederland: de
Heineken tarwebok. Op het
balkon van Gijs is het een
feest om de gevulde glaasjes
in het zonnetje te bekijken...
dat rood; prachtig! De
tarwebok is mooi stroperig,
vol van smaak, maar wij
vinden hem vooral echt te
zoet; een prima vervanger
van hoestdrank lijkt ons. Uit
ervaring weten we dat alleen
collega Grolsch nog zoetere
hoestdrank verkoopt. Cijfer: 5Bockie 2 is de Brand

dubbelbock. Licht gebrand,
een prettig bitterzoetje,
vol en droog; echt mooi in
balans. De robuuste smaak
komt door de dubbele rijping
staat op de bijsluiter en
daar kunnen we ons wel in
vinden. Jammer is dat door
de zoet-explosie van net we
het gevoel hebben dat de
dubbelbock anders smaakt
dan normaal. Cijfer: 8+
Bockie 3 is van Hertog Jan.
Het is de roodste van allemaal
en hij bevat opvallend veel
schuim. Hij is vrij neutraal
van smaak, weinig zoet en
heeft een gebrande donkere
smaak.
Het panel is verdeeld over de
Hertog; we houden het op
gematigd positief. Cijfer: 7De zon is weg, we hebben
trek gekregen en dus gaat

Het is een feest om de
gevulde glaasjes in het
zonnetje te bekijken...
dat rood; prachtig!
het bierpanel naar binnen en
er even tussenuit voor een
culinaire break. De al eerder
genoemde pompoensoep gaat
er meer dan goed in en vormt
een prima bodem voor ons
volgende trio bockjes.
Bij de firma Heineken
brouwen ze nóg een bock,
maar dan één met een andere
receptuur en met een ander
etiket; Nr. 4 is de Amstelbock.
Het is de eerste bock die echt
sterk (en lekker) ruikt. Hij
smaakt vol, licht geroosterd,
is stevig, heeft vrij veel bitter
en een klein zoetje; perfect in
balans! De vermelde karamel
proeven we niet. Cijfer: 9!
Bockie 5 is de IJbok, uiteraard
van brouwerij het IJ. Deze
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ruikt ook sterk, maar dan in
negatieve zin....gronderig...
tsja. Proeven dan maar. We
vinden hem alle drie niet
lekker. Hij is veel te gebrand
waardoor hij iets wrangs
krijgt. Bitter, geen zoet,
koffie, wat
zepig (?!?). Dit is geen bock
maar een stout is onze
conclusie. Het groene etiket
met de bok is wel het mooiste
ontwerp van vanavond. Maar
groen en herfst. Tsja....
Cijfer: 4
Bockie 6 is de grote
onbekende. Meegenomen
door Jos van het exotisch
eiland Texel, maar dan niet
van de Texelse brouwerij,
maar van brouwerij Diks
(precies ja; die van die
veerboot!).Hij heet de
Razende Bok. We proeven
iets geroosterds, koffie, een
klein zoetje, veel bitter, een
niet passend zuurtje. Hij

heeft veel koolzuur en weinig
schuim. Net als bij onze
vorige kandidaat vinden we
dit geen bockbier. Wat dan
wel? Geen idee.
We zijn niet zo enthousiast.

Bockbier met een
hoofdletter B: Behhhh!
Cijfer 4+
Gijs heeft nog een zevende
bock staan van een kleine
brouwer, maar welke dit is
kunnen we niet ontwaren.
Het etiket zegt Lekkerste
bock 2017, hij kost €2,40
en het woord koffie staat
vermeld. Een naam van een
brouwerij vinden we niet.
Eigenlijk weten we genoeg:
niet doen. Dit was het hoogst
haalbare vanavond. Het was
een zeer gezellige meeting
deze keer. Veel minder
bieren, geen uitgebreide
lijstjes en de vraagstelling
bij ieder bier was deze keer

simpel: is het bock of is het
bocht?!
Amstel en Brand slagen met
vlag en wimpel: Bockbier met
een hoofdletter B: Behhhh!
Hertog Jan aardig, Heineken
net geen voldoende en de
laatst geproefde bieren
kunnen we herdopen als
IJbocht en Razende Bocht.
De kleine brouwers
overtuigen helaas niet.
Excuses aan alle brouwers
van die 738 andere
Nederlandse bockbieren
die we niet hebben kunnen
proeven. Het goede nieuws:
hoe later in de winter, hoe
goedkoper de bock (en die
ook nog lekkerder wordt):.....
Proost!

VOETBAL IS ...
altijd leuk, ook als er niet gevoetbald wordt. Als vrolijke tegenhanger van de uitspraak van
Rinus Michels: Voetbal is oorlog.
advertentie

www.detotem.nl
Tekst: Martin Groenewoud,
Foto's: Gijs Weehuizen,
Glazenvulling: Jos Bohncke
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Ik was nooit zo gek op kerst. Terwijl we altijd heel toffe kerstdagen
hadden vroeger. Wel hou ik van de start van een nieuw jaar. Lekker
opnieuw beginnen, goeie voornemens, langere dagen etc. Ik geloof
echter niet dat dat de reden is dat ik jaarlijks een kerstkaart
maak. Ik vind het gewoon leuk om te doen.
Het maken van de kaarten begon in 1987 met een duffe foto
van mij en mijn vriend met een tekstballonnetje erachter op een
dekbedhoes. Later stelde het wat meer voor. Bijvoorbeeld in 1992.
Ik maakte in het Stedelijk een foto van een of ander designontwerp
die ik gebruikte voor de rand. Drukte dit af in de doka, hield het
midden vrij waarop ik vervolgens een foto uit Indonesië afdrukte. De rand
kleurde ik met de hand in. Daarvan maakte ik kleurenprints en plakte die dan weer op een
gevouwen kartonnetje.
Of het betere knip- en plakwerk in 1994: ik maakte foto’s van mijzelf vanuit alle hoeken, drukte
ze in verschillende maten af en plakte de verschillende onderdelen tot een geheel. Daar maakte
ik kleine kleurenkopietjes van etc..
Dit alles was voor het digitale tijdperk. Hoeveel makkelijker gaat het nu. Photoshop en een
fotoservice en klaar is Kees. En natuurlijk inspiratie, dat blijft.
Marian Hanou

Mensen kijken
In een beeldentuin in het oosten van het land kijkt Jos
naar mensen. Niet de mensen die de tuin bezoeken,
maar de mensen die er staan verbeeld. Als beeld en als
verbeelding van de mens. De variaties blijken eindeloos.
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Mijn dochter Sarah en ik
waren een dag in het ‘oosten
van het land’, zoals wij
westerlingen dat dan noemen.
We vinden het dan ook leuk
om dat op z’n Tukkers te
zeggen. Dat mogen wij, want
opa was een Tukker. We
eindigden de dag in Heino
waar zich een kasteel met
beeldentuin bevindt, als
dependance van de Fundatie
in Zwolle. Mooi weer, einde
middag, laag zonnetje, de
tuin lag er mooi bij.

en het park, kijkend naar de
verbeelding van De Mens.
We maken een ronde, kijken
en nemen foto’s en wijzen
elkaar op de dingen die
opvallen: sprekende vormen,
allerlei materiaalgebruik,
verschillende manieren van
uitdrukken.
En dan staan we opeens voor
een vreemdganger tussen al
de eigentijdse beelden. Het
is een beeld van Diana, de
godin van de jacht, uit 1714.

De betreffende tuin is een
landgoed, ‘Het Nijenhuis’,
even buiten het dorpje
Heino. Een plek waar je wat
landgoedinrichting betreft
alles vindt: kruidentuin,
Franse tuin (metrisch
parkachtig), gazonnen en
Engelse tuin (romantisch
landschappelijk). En al
deze tuinvariaties geven
evenzovele decors voor
de beelden die er staan.
Er vallen in deze tuin veel
moderne en eigentijdse
sculpturen te zien, waarvan
de abstractieniveaus zeer
uiteenlopend zijn.
Mijn dochter merkt al snel
op dat er veel werk staat
dat ‘mensen’ voorstelt. En
werk dat op een of andere
manier uitdrukking geeft
aan de menselijke gestalte
in verschillende poses. Soms
pas bij nadere beschouwing.
Ze laat me wat beelden zien
en ik kijk mee. Ik bespeur
een thema. Altijd fijn om een
soort onderwerp te hebben,
zodat gerichter gekeken kan
worden. ‘De mens’ is een
heel mooi onderwerp en
samen gaan we door tuin

Adriaan van Ansum. Diana,
godin van de nacht
Gehakt uit Zandsteen door
Adriaan van Ansum. Diana
moet zo’n beetje de oudste
bewoner van deze tuin zijn
en heeft alle nieuwlichters
zien komen in háár tuin en

daar het hare van gedacht.
Het leuke is dat Diana net zo
goed een verbeelding is en
ontsproten uit de fantasie van
de maker. Als Griekse Godin
liep zij niet zomaar over de
wereld rond. ‘God schiep de
mens naar zijn gelijkenis’,
maar bij de Oude Grieken
ging dat andersom. Goden
zagen eruit als ideale mensen
en zo werden ze uitgebeeld.
Heel lang, tot zo’n 150 jaar
geleden, waren er afspraken,
ongeschreven wetten, over
hoe je een mens (of een
Godin in mensengedaante)
diende uit te beelden.
Deze tuin laat zien dat er op
een gegeven moment vrijheid
ontstond in het verbeelden
van de mens en zijn gestalte.
Vrijheid bij de maker aan de
ene kant en vrijheid bij de
beschouwer aan de andere
kant. De vrijheid bij de maker
om de fysieke werkelijkheid
niet te kopiëren, maar los
te laten en op een andere
nieuwe manier weer te laten
verschijnen. En de vrijheid
bij de beschouwer om de
menselijke gedaante daar
nog in te zien of willen zien
of niet. In de tijd van Diana
bestond die vrijheid nog niet.
Mensen waren anders toen
dan wij nu.
Twee voorbeelden van het
uitbeelden van de menselijke
gestalte op twee behoorlijk
verschillende manieren geef
ik hiernaast. Twee nietfiguratieve weergaven, maar
wat mij betreft wel degelijk
herkenbaar als mensen in een
bepaalde houding.
De eerste is een leraar uit
de Griekse oudheid, één arm
vrij uit de toga. De tweede is

Jan Verschoor – de Danser,
1984, brons
in de tuin uitgebeeld en
dan zie je in meerdere of
mindere mate het man-vrouw
principe terug. In ons huidig
tijdsgewricht inmiddels niet
meer vanzelfsprekend en
zelfs achterhaald als paargegeven, maar alles heeft zijn
tijd. En Adam en Eva blijven
Adam en Eva.

Josef Pillhofer– Anaxagoras, 1970, brons
een danser, gestrekt op zijn
tenen, twee armen in een
horizontaal.
Deze tuin is gevuld met
beelden vanaf de tijd dat het
figuratieve los werd gelaten.
Als we de beelden nu zien dan
kunnen we het menselijke
er toch in terugvinden,

omdat we allemaal weten
uit welke ‘onderdelen’
(om het oneerbiedig te
zeggen) de mens bestaat.
Ook geslachtskenmerken
zijn terug te zien, soms
onverwacht herkenbaar, soms
ook karikaturaal.
Er staan een aantal paren

Andreu Alfaro
Adam en Eva, 1998, ijzer

Het beeld Zwei (I) van
Fritz Koenig is een favoriet
uit mijn jeugd. Hoeveel
kun je weglaten om toch
een kussend paar ‘over te
houden’?

Mario Negri
Groot Paar, 1965, brons

Vaak wordt er een pose of
een emotie verbeeldt. Het
komt echter ook regelmatig
voor dat een bestaand of
historisch persoon wordt
neergezet. De volgende drie
dames zijn zo ontstaan. Het
zijn: onze oud-koningin, de
vrouw van Goethe en een
anonieme baadster in het
Gardameer. (N.b. dit laatste
beeld had een fonteinbeeld
moeten worden).
Je moet je fantasie of wat
kennis een beetje mee laten
doen als je naar de beeld-

Andreu Alfaro
Carlota de Weimar, 1988,
ijzer

Pino Castagna
La Guardata, 1984,
brons

figuren kijkt. Elementen
van karakter, uiterlijk of
omstandigheid zitten in het

Wilhelmina met haar stevige
persoonlijkheid, de 18e
eeuwse kleding bij Carlota de
Weimar en waterbeweging
aan en om de anonieme
baadster.

Alquin
Passage du Feu / le Couple,
2002, ijzer

Fritz Koenig
Zwei (I), 1971, brons

Charlotte van Pallandt Koningin Wilhelmina, 1968, brons

Er is in deze tuin en dit park
nog zoveel meer te zien dan
de greep die ik er nu uit
gedaan heb. Zo is er bijv. het
Hildebrandmonument dat in
1962 in het Haarlemmerhout
werd geplaatst en na
restauratie hier terecht kwam
(het Haarlemmerhout kreeg
een kopie van bestendiger
materiaal); 8 figuren uit het
boek de Camera Obscura
van Hildebrand, die zelf als
onderdeel van de groep op
afstand staat toe te kijken.
Helemaal achterin de tuin
staat een kolossale sculptuur,
opgetrokken uit huisraad,
huis-tuin-en-keukenspullen,
verbouwmateriaal enz. alles
tot een eenheid gebracht door
het geheel in een industrieel
oranje te spuiten. We lopen
er vlak langs om van dichtbij

Jan Bronner – Hildebrandmonument, 1947, kalksteen

te zien welke materialen
de maker heeft verwerkt in
deze gigantische opbouw.
Als we het weten lopen we
terug naar het kasteel om de
middag af te ronden met een
drankje in de tuin.
Als ik op een gegeven
moment nog eens achterom
kijk naar die grote sculptuur
valt me ineens op dat ook
dit beeld een grote staande
gestalte is, die in een zekere
relaxte houding de wereld
eens even overziet. Het
is tóch door het thema,
waarmee we door de tuinen

advertenties

David Bade – Ins Blaue, 2012,
gemengde materialen (Lowlands 2012)

gelopen zijn, dat ik nu in deze
ongeregelde hoop spullen een
menselijke pose herken.
We sluiten de middag af op
het terrasje en zitten in het
late middagzonnetje nog
wat te drinken en onze foto’s
terug te kijken. We blijven
een moment hangen bij onze
godin en moeten toch even
denken: “Wat zou Diana hier
nou allemaal van vinden?”

Tekst: Jos Bohncke
Foto’s: Sarah Bohncke
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WIJ VIEREN DE WINTER!
met het Pandora & Sabine Winter Kwartet Spel
In de winter is het buiten koud en binnen knus en gezellig. Na een dag schaatsen lekker met
vrienden en familie aan de glühwein of spelletjes spelen bij de open haard na een avond
kaasfondue.
En de winter is bij uitstek een spelletjesseizoen. Al onze positieve associaties hebben wij
daarom verwerkt in het Pandora & Sabine Winter Kwartet Spel.
Uitknippen en spelen!
Pandora & Sabine

