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Michael
Helmerhorst
o.a. filmcollectioneur

Michael Helmerhorst: ‘Tsunami’s, atoomexplosies en branden, het liefst op 35mm’
©foto: Marian van de Veen – van Rijk

door: Mirjam Boelaars

Het pand aan de Oudezijds
Achterburgwal 125 behoorde
ooit toe aan provo-voorman
Luud Schimmelpenninck,
de bedenker van het Witte
Fietsenplan en de fameuze
Witkar, de eerste deelauto
ter wereld. Nu woont Michael
Helmerhorst er, theatermaker,
regisseur, mimespeler, acteur
en één van Nederlands
meest vooraanstaande
filmcollectioneurs. Horror,
slapstick, absurdisme, Grand
Guingnol en Film Noir zijn
steeds zijn inspiratiebronnen.
Voorin heeft hij zijn kantoor
en bevindt zich de galerie Sick
Smell of Succes, bestaande uit
de filmposters uit de collectie
van Wim Jansen, AKA de
‘poster-professor’.
Achterin zijn ruim 5000
films en filmfragmenten
opgeslagen. Hoe
merkwaardiger, hoe leuker
hij het vindt. Verzamelaar
van Obscurianti noemt hij
zich met een waarschijnlijk
zelfverzonnen woord.
Zoek bij hem dus niet de
laatste James Bond, maar
wel films met de intrigerende
naam Blast of Silence een
film waar Helmerhorst sinds
zijn twaalfde jaar zijn zinnen
op had gezet omdat hij in het
tijdschrift Wereldkroniek een
recensie las over deze film. De
regisseur, Allen Baron, werd
daar geprezen als de nieuwe
Orson Welles. Hij móest die
film ooit zien. Uiteindelijk
vond hij de film, aangeboden
in het Amerikaans filmblad
Big Reel. Hij kocht de film van
de aanbieder uit Minnesota.
Als de dood dat het pakket
zoek zou raken bij een
transatlantische reis, liet hij
deze Poste Restante in New

York bezorgen waar hij hem
vervolgens ging ophalen.
Helmerhorst speelt me de
scène voor:
Locatie: een postkantoor, niet
ver van Times Square, een
Kafkaèsk gebouw met van die
kleine hokjes. Tegenspeler:
Een hele trage beambte…
‘You recognize the parcel sir?’
‘Yes’
‘Come with me’ (draait zich
om) ‘Larry, you get the
window’
‘deurtje open, duizenden
pakketten, Jesus Christ,
Minnesota!’
‘You know what it is sir?’

‘Yes, it is a film. It looks like a
stack of records’
‘And it was send in, you said?’
‘Yes, it was send in two or
three weeks ago.’
‘Why didn’t you pick it up
then?’
‘Because I was in Holland …’
‘Zoeken zoeken en dan
eindelijk… BLAST OF
SILENCE!
Dan kan het, zou je zeggen,
alleen maar tegenvallen,
maar dat was dus niet
het geval, Alleen heeft de
regisseur, Allen Baron, daarna
nooit meer iets van enig
belang gemaakt.’
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Al vroeg kwam Michael
in aanraking met film en
theater. Moeder was actrice,
vader directeur van het
bejaardentehuis aan de
Roetersstraat en verzorgde
daar het filmaanbod.
Regelmatig werden er ten
huize van Helmerhorst films
‘doorgekeken’, Binnen 10
minuten wist pa Helmerhorst
al of het wel of niet geschikt
was voor ‘zijn mensen’.
‘ Zo zag ik dus altijd alleen
maar de eerste reel of soms
niet eens de helft van de
eerste reel van een film.’ Juist
de films die niet geschikt
werden bevonden voor het
bejaarde publiek van het
tehuis in de Roetersstraat
intrigeerden de jonge Michael.
Als 17-jarige ging hij naar de
mimeschool, onder leiding
van de mimespeler en
oprichter van GRIF theater,
Frits Vogels. In die tijd was
alles mogelijk, het experiment
werd niet geschuwd maar
aangemoedigd.
In 1969 richtte Michael de
Technische Theatergroep
Perspect op met zijn
medestudenten Ide van
Heijningen en Wouter
Steenbergen. Perspect
was een bijzonder
experimenterend groepje
dat van techniek uit ging.
Ze maakten technische
effecten, met theater erbij, bij
voorkeur horror en slapstick.
Mime, schimmenspel, live
action en film waren steeds
belangrijke elementen in
Perspect-voorstellingen
die ook internationaal
belangstellig hadden.
‘We hadden vaak
filmfragmenten nodig,

je moest je eigen
zonsondergang hebben,
tsunami’s, atoomexplosies en
branden, liefst op 35 mm’
Dit was het begin van
de filmverzameling. Tot
1985 bleef Michael bij
Perspect, daarna ging hij
verder als freelancer. Voor
evenementenbureaus
verzorgde hij ontregelende
optredens op onverwachte
plekken als dronken portier,
krankzinnige deskundoloog of
ander merkwaardig typetje.
Daarnaast raakte hij als
theatermaker betrokken bij
locatietheatergroep Vis-aVis waarmee hij weer talloze
producties maakte volgens
het Perspect recept: techniek
is ook hier een medespeler in
de voorstellingen.
Sinds 1990 woont hij op de
Wallen. Helmerhorst:‘Toen
ik hier kwam wonen, in 1990
was het grootste probleem
de overlast van junks. Naast
openlijk heroïnegebruik op
straat waren er berovingen,
niet echt plezierig. Daar is nu

de overlast van feestvierende
meute voor in de plaats
gekomen. Het is maar een
heel klein stukje van de
stad, maar daar is het ook
wel heel erg. Ik zie hier
voor de deur veel drukte
en narigheid, de toeristen
trekken ook zakkenrollers en
nepdopedealers aan maar
50 meter verder, op het stille
stuk van de Oudezijds, is
plotseling weer een oase van
rust, een bijna dorps sfeer,
daar is het proeflokaal waar ik
graag een goede borrel drink.
Op zaterdag 26 oktober
opende de expositie ‘I LOVE
A TALL DARK STRANGER
met als thema Huwelijk in
de film. De poster voor de
film I Married a Monster
from Outher Space zal niet
ontbreken. De expositie is te
zien tot 7 december.
Zie voor meer:
www.movie-ink.com

Galerie Sick Smell of Success
Oudezijds Achterburgwal 125 hs
Open elke zaterdag van 12-18 uur

en op afspraak
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HET BIERPANEL
Jos, Gijs en Martin testen bier

De laatste ronde
Het bierpanel zwaait af
Tekst : Martin Groenewoud
Foto's: Gijs Weehuizen
Very special guest: Jos Bohncke
Na twee jaar en zeven afleveringen vond
Martin het verhaal Bierpanel wel toe aan
zijn laatste ronde. Bij de kick off was het
wel duidelijk dat speciaalbieren in opkomst
waren en aan populariteit wonnen, maar de
praktijk heeft ons op alle fronten ingehaald.
Zo voelt het. Eén van de doelstellingen van
het bierpanel was om deze trend te promoten
en enig overzicht te brengen in de vele
ontwikkelingen. Maar met de huidige omvang
van zoveel thuisbrouwers is dat eigenlijk niet
meer te doen. Bovendien is er via diverse
media makkelijk alle info zelf te verzamelen.
En vandaar dus dat het bierpanel met deze

editie zijn laatste ronde beleeft.
Bijna elk zichzelf respecterend dorp
heeft tegenwoordig wel één of meerdere
thuisbrouwers die via de plaatselijke
weekblaadjes zichzelf in de kijker plaatsen
en als je even googled is er iedere week
wel ergens in Nederland een bierfestival
te vinden waar locale brouwers zich
presenteren. De Volkskrant heeft een
regelmatig terugkerende bierspecial en in
de vele huis-, tuin-, en keukenprogramma's
die er op tv zijn is er ook geregeld een item

keer als bierpanel, om twee uur treffen bij
eetcafé Gent aan de Schinkel. Het is donker
weer, nog net droog, niet koud, en dus
nemen we niet binnen, maar buiten plaats, op
het gezellige terras. Er is nog even discussie
of we op het terras aan de voor- dan wel de
zijkant gaan zitten, waarbij niet duidelijk wil
worden wat de voor- of de zijkant is en of het
een rond of vierkant tafeltje moet worden.
Omdat het, op één tafeltje na, volstrekt
leeg is, valt dit natuurlijk in de categorie
‘dit gaat helemaal nergens over!’. Maar we
zitten uiteindelijk aan een rond tafeltje, aan
de zijkant, ofwel de straatkant, de zijde die
niet aan de Schinkel ligt, aan de Theophile de
Bockstraat dus, waar ook de ophaalbrug naar
vernoemd is. Theophile was een kunstschilder
uit eind 19de eeuw. Verdomd interessant dus.
Maar genoeg hier over.

over een microbrouwer te bewonderen. Het
is wachten op de serie Heel Holland Brouwt
of Heel Holland Hopt. Hartstikke mooi en
leuk! Je zou kunnen stellen dat speciaalbieren
brouwen en drinken Hollands gemeengoed
geworden is. En zo is Nederland dus, in
een leven na of naast Heineken, een stukje
diverser geworden.
Omdat we er achtergekomen zijn hoe
complex het is om zelf een mooi, goed bier te
brouwen hebben we in goed overleg besloten
ons hier niet aan te wagen. Respect voor alle
thuisbrouwers die dit wel doen! Laatste ronde
dus voor ons!
Deze zou eigenlijk plaatsvinden in en om
Haarlem op vrijdag 13 september. Maar, of
de duvel er mee speelt, toen bleek Gijs een
andere afspraak te hebben en Martin bleek
die dag met, alweer, een dikke griep op bed
te liggen. Vrijdag de dertiende: nooit doen!
Een andere afspraak was ook niet zo
eenvoudig gemaakt. Het werd 15 oktober, een
dinsdag. Dat bleek uiteindelijk de enige dag
in de week dat de gezelligste uitspanning in
de duinen en met heel veel speciaalbieren,
Pannenland bij Vogelenzang, gesloten was,

dus ... werd het uiteindelijk een alternatief
programma dat prima aan zou sluiten op de
vorige editie van het bierpanel. Dat bestond
uit een fietsroute door Amsterdam Oost.
En nu volgt daarop een Vlaamse wandeling
van Gent naar Mechelen via het Blauwe
Theehuis in het Vondelpark. Hè?!? Hoe zit
dit? Nou zo dus: Jos moest 's morgens nog
lesgeven vlakbij het Hoofddorpplein. Bijna
om de hoek heb je de rivier de Schinkel en
daaraan ligt eetcafé Gent aan de Schinkel.
Even verderop, ook aan de Schinkel, ligt
eetcafé Van Mechelen. Om nog iets aan
de conditie te doen past daar uitstekend
een mooie wandeling bij door het herfstige
Vondelpark. We zullen Het Blauwe Theehuis
aandoen dat sinds een klein jaar uitgebaat
wordt door brouwerij 't IJ. En dáár is de link
met de vorige Amsterdamse tour waarbij we
brouwerij 't IJ bezochten in hun basiskamp
bij de molen in Oost. En, omdat Martin zich
had opgegeven voor de rubriek ‘waar ben jij
graag?’ en dit het Van Gogh Museum was,
koppelen we er ook nog een culturele uitstap
aan vast naar dit museum.
En zo komt het dat we elkaar, voor de laatste

We zitten heerlijk op het gezellige,
frivole, intieme terras. Maar ook
voelt het een beetje melancholisch,
waarschijnlijk omdat het de laatste
editie betreft.
De fietsen staan volgens terrasprotocol
aan de overzijde geparkeerd en je kan er
niet om heen dat alles op dit terras draait
om de ophaalbrug over de Schinkel die
vele honderden fietsers per uur van het
Vondelpark naar Amsterdam West brengt.
Daar de Schinkel een kanaal is dat gebruikt
wordt door vele grote rijnaken gaat de brug
ongeveer zes keer per uur omhoog en omlaag
begeleidt door veel schel belgeluid. Die brug,
dat is een dingetje hier bij Gent aan de
Schinkel.
We zitten heerlijk op het gezellige, frivole,
intieme terras. Maar ook voelt het een beetje
melancholisch, waarschijnlijk omdat het de
laatste editie betreft. De jonge kelner geeft
ons gelukkig een groots welkomstgevoel.
Erg fijn, en dat is eigenlijk waar het allemaal
altijd om draait bij de vraag: ‘kom ik hier nog
ooit terug?’Ja, natuurlijk. Jos start met een
Brand Dubbelbock (door onszelf als beste
bock getest in de TIJDschriftbockeditie van
winter 2018). Ooh wat is die lekker zeg! Gijs

bestelt, in de geest van dit café, een Gentse
tripel. Helaas, die valt tegen, wat waterig.
Een eenmalige keus dus. Martin houdt het
nog even bij een verse muntthee, ook lekker
hoor!
Onze kelner maakt van het geheel een mooi
plaatje, met de camera van Gijs, terwijl wij
alle lichamelijke kwalen van de afgelopen
maanden doornemen. Háhá, zeg maar eens
dat wij het niet gezellig hebben met elkaar.
Omdat Jos' school vlakbij is komt hij hier
wel eens op het terras met zijn collegae en
kan beamen dat het met een zonnetje echt
zalig zitten en drinken is op dit terras. Omdat
wij nog een programma te doen hebben
verlaten wij het terras even na drieën. Eerst
even wachten bij de brug voor boot nummer
zoveel, belgerinkel nummer zoveel, en daarna
erover heen met een kleine honderd fietsers
en wandelaars tegelijk.
Zo komen we bij de entree van het
Vondelpark waarbij als eerste opvalt dat
het paviljoen met de speeltuin direct rechts
gelegen volledig afgegraven erbij ligt. Die
gaat niet meer open. Het is te hopen dat
er weer iets soortgelijks voor terug komt.
Voorlopig is het een mooi achterafplekje voor
stiekem blowende pubers.
De weg door het Vondelpark moeten we
delen met manymany other people op fiets,
hardloopschoen of in hipstertoeristoutfit en
veel Dr. Martens. In de PC Hooft zien we de
haute couture verschijnen, maar ook een
container en bouwgeluiden. Dit is niet meer
onze PC Hooft zoals we die gewend zijn.
Gauw door naar het Museumplein. Want,
terwijl Martin illegaal in de Vondelparkse
bosjes heeft staan wateren stijgt bij Gijs de
Gentse tripelspiegel onverwacht snel.
Om in het Van Gogh te komen moeten we
met onze museumjaarkaart echter eerst in de
automaat een kaartje halen. De balie met een
mens om iets te vragen is vervangen door
een jongen in gele jas die al die toeristen
moet helpen die niks van de automaat
snappen. Van Gogh, wij zeggen: terug die
balie met bemensing, please!
Zo duurt het nog even voor we dus naar
binnen kunnen. Het water staat bij Gijs al
ver boven het niveau in de Schinkel. Dus

Met deze gedachte verlaten wij het Van
Gogh om naar het gerenommeerde Blauwe
Theehuis te gaan in het Vondelpark. Het
is zó'n fraai ontworpen gebouw op zó'n
prachtige plek, maar het was de laatste jaren
wat in verval geraakt helaas. Gelukkig heeft
Brouwerij 't IJ het theehuis overgenomen
en alles is duidelijk erg goed opgeknapt en
verfraaid.

eenmaal de kaartjes bemachtigd, is het een
duik in de kuip van het Van Gogh en op naar
het toiletarium. Daarna is er weer rust.
De fotoshoot van Martin doen we in
deze grote hal bij de projectiewand, de
souvenirsHOP en de trappen. Gijs neemt
een stuk of dertig Japanners en Chinezen
mee in de foto's die hij er later wel uit kan
photoshoppen, zo vertelt hij.
Zo, camera en rugzak inleveren, Martin en

Wij hebben met veel plezier twee jaar
lang het beste van ons zelf gegeven
en mogen ons zelf erkend bierkenner
noemen voor de rest van ons leven.
Jos nemen een bejaardenklapstoel om de rug
wat te ontzien en op naar de expositie die er
nu is van de Franse schilder en inspiratiebron
van Vincent, Jean-Francois Millet. Geen van
ons drieën had eerlijk gezegd nog eigenlijk
van deze schilder gehoord. Millet schilderde
vooral het boerenleven, iets dat bij Van Gogh
ook een groot thema in al zijn werken is. We
zien dus deze middag veel boeren bij akkers
en weilanden en opvallend veel schilderijen
met het thema ‘de rustende boer’. Dit sluit
onbedoeld en onverwacht goed aan bij het
nieuws van deze week in Nederland dat geheel
in het teken staat van boze protesterende
boeren die rijen dik op hun tractoren de wegen
blokkeren vanwege de stikstofuitstoot op het
plattenland. Daar was in de tijd van Millet en
Van Gogh nog geen sprake van. Boeren was
toen blijkbaar een beetje werken en geregeld
rusten en over stikstofuitstoot sprak niemand;
where did it go wrong?!?

Het was ondertussen wat gaan miezeren,
maar onder een grote parasol zitten we
echt knus en gezellig. Jos neemt een Natte
en Martin en Gijs gaan voor paradepaardje
Columbus. Bestellen is aan de bar en voor
de trappistenkaas die we er bij willen,
hebben we een tafelnummer nodig. Jos loopt
even terug en we blijken bij nummer 15 te
zitten. Mooi. En welke kleur hebben jullie?
Kleur?! Uhhh.....Jos heeft gelukkig een goed
geheugen. We zitten bij Rood, Rood 15 dus .
Als je gaat bestellen... let dus op de kleur en
nummer van je tafeltje. De kaas wordt snel
gebracht en het bier erbij smaakt zalig. Voor
de fotoshoot alhier spreekt Gijs onze buren,
slim, in het Engels aan. Deze wereldburgers
blijken uit de Oekraïne te komen. De enige
dame van de club laat zich de werking van
de camera uitleggen door Gijs en neemt
een serie foto's in een tempo alsof ze dit de
hele dag door doet. En zowaar: echt prima
gelukt. Gijs is dan nu ook op zoek naar
deze Oekraïense dame voor de functie van
fotoassistent. Nummer van Gijs bekend bij dit
blad. Het Blauwe Theehuis zou eigenlijk nu
Het Blauwe Bierhuis kunnen gaan heten. Hier
komen we zeker terug.
Tijdens de teruglooproute richting
Schinkel door het Vondelpark blijkt het
hondenuitlaattijd te zijn geworden. Als echte
kattenliefhebbers doen we ons best om
gezellig te glimlachen naar al die baasjes en
honden, maar oprecht goed lukt het ons niet.
We zijn blij als we het park hebben kunnen
verlaten. Het is spits op de Amstelveenseweg
en als we de Theophile de Bock-brug over
de Schinkel over willen gaat de voor ons
inmiddels bekende schoolbel. Slagbomen
naar beneden en wachten tot rijnaak nummer
honderdvierendertig van vandaag passeert.

Als die voorbij is en we over kunnen, slaan
we bij ons startpunt Gent aan de Schinkel
links af en stappen 200 meter verder naar
binnen bij eetcafé Van Mechelen.
Café Van Mechelen is een gezellige trendy
tent, kantinestijl, veel posters die verwijzen
naar de stad Mechelen en omgeving en het
is al aardig druk op deze dinsdagavond.
Achteraan hebben we een mooi tafeltje
alwaar Jos ons weet te vertellen dat dit een
oude garage geweest is. Dus op de plek waar
wij nu zitten kon je voorheen je oude Opel
Kadett laten opknappen. Grappig! Jos blijkt
hier ook wel eens met collegae te zitten. Ze
hebben een wat a-typische bierkaart. Met een
portie patat erbij kun je prima après-scholen
blijkt. We missen aan de muur dan ook
eigenlijk nog een schilderij met als thema ‘de
rustende docent’.
Goed, Martin houdt het op alcoholvrij
Weizenbier, Jos en Gijs nemen eerst een
Madeleine.
Een bockbier van brouwer Oedipus. Hij is een
beetje zoet, wat gebrand en proeft licht voor
een bock. Op de Madeleine zal zeker geen
migraine volgen. Als laatste avondmaal zitten
we gedrieën aan de vegetarisch lasagne.

Frisse salade erbij, zalig! Jos en Gijs nemen
nog een Gouden Carolus tripel van het vat.
Lekker vol van smaak, redelijk zoet, veel
citrus. Die gaat er goed in. Met nog een
koffietje toe zitten we allen flink vol. En zo
valt het doek voor het bierpanel op dinsdag
15 oktober 2019 rond kwart over negen
's avonds. Ideeën voor een vervolgconcept
willen maar geen vorm krijgen zodat we allen
gedoemd zijn om in een zwart gat ons leven
te vervolgen. Wie dus een goed idee heeft
over wat wij zouden kunnen gaan doen ter
zingeving van ons leven waarvan de uitkomst
in TIJDschrift anderen lering en vermaak kan
bieden, wie daarvoor een idee heeft: bel ons,
mail ons, app ons, of
... neem contact
op met de redactie.
Wij hebben met veel plezier twee jaar lang
het beste van ons zelf gegeven en mogen ons
zelf erkend bierkenner noemen voor de rest
van ons leven. Een hoeraatje voor onszelf en
iedereen bedankt voor het lezen van onze
bijdragen in TIJDschrift en speciaal Marian
bedankt voor het podium dat we van haar
gekregen hebben. Merci, bedankt en proost!
Met de groeten van het bierpanel.
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OUD & NIEUW
Het was misschien wel de lastigste jaarwisseling die ik ooit
heb meegemaakt. Een jaarwisseling in de bloedhitte, met een
gevoelstemperatuur die maar met moeite boven het vriespunt kwam.
Alleen door mezelf geestelijk een beetje geweld aan te doen kon ik
voor mijn gezelschap de schijn ophouden dat er iets feestelijks kleefde
aan deze oudejaarsavond.

Het speelde in Brazilië, op de grens van 1987
en 1988. Tijdens mijn eerste reis door dat
land, een jaar eerder, was ik in São Paulo
verliefd geraakt op een Braziliaanse. Dat
was aanleiding om snel een tweede reis te
ondernemen, waarvoor ik een jaarretour
kocht. Ik gaf mezelf maximaal een jaar om
te kijken of er een toekomst was met mijn
geliefde in São Paulo.
De eerste drie maanden had ik
inderdaad het gevoel dat ik
zou blijven. Dat ik alleen
nog even naar Rotterdam
zou terugkeren om
mijn leven daar op te
doeken. Maar toen
begonnen de twijfels.
Was die vriendin niet
een stuk burgerlijker
en behoudender
dan ik? Was het
werk van buitenlandcorrespondent wel
echt iets voor mij? En
wilde ik wel ergens als
buitenlander een nog grotere
buitenstaander zijn dan ik me thuis
al voelde? Het begon stroever te lopen. Maar
we hadden al een gezamenlijke binnenlandse
vakantie gepland. We zouden oud & nieuw
doorbrengen bij de zus van mijn geliefde,
in Cuiabá, diep in het binnenland. Hoe het
ook verderging, dáár konden we niet meer
onderuit. Dus we gingen. En die dagen in het
binnenland vielen niet mee.

Over het tropisch hete Cuiabá bleek iets
landerigs te hangen. Die zus van mijn
geliefde woonde in een betonnen huisje in
een kale, sfeerloze nieuwbouwwijk aan de
rand van een uitgestrekt niets, en overal
zag ik mensen in de schaduw van hun grijze
casco zitten die voor mijn gevoel vooral
probeerden om hun leven uit te zingen.
Onze – lesbische - gastvrouw leek ook
opgetrokken uit beton, zowel
lichamelijk als geestelijk.
Een vierkante verschijning
met een hoekige
emotiehuishouding.
Ze sprak hard, en
gedecideerd. En
ze liep gewapend
rond. Ze hield zich
voor een of andere
overheidsinstantie
bezig met landdisputen
en dat was geen
ongevaarlijk werk.
Ze was al bij herhaling
bedreigd door handlangers
van grootgrondbezitters. Geen
vrouw om grappen mee te maken.
Dan voelde ik een grotere verwantschap
met het jonge hondje van onze gastvrouw.
Mancha. Vlekkie. Een dartel klein beestje dat
zin had om iets van het leven te maken. Hij
liet maar al te graag vrolijk met zich stoeien
op het binnenplaatsje van het huis waar we
logeerden.
Mancha, Vlekkie, bracht wat lucht in de

tamelijk problematische sfeer
waarin we ons probeerden
staande te houden. Als je bij
iemand te logeren bent, wil
je niet al te ongezellig zijn, je
wilt je toch een beetje van je
goeie kant laten zien, maar
de werkelijkheid was óók dat
mijn geliefde en ik in deze
verzengende hitte moeilijke
gesprekken te voeren hadden.
Gingen wij wel samen verder?
Pasten wij wel bij elkaar?
Stonden we niet toch te
verschillend in het leven?
Wat ging ik doen? Een kleine
adempauze in de relatie was geen optie. Dat
kun je misschien doen al je bij elkaar om de
hoek woont en allebei je eigen leven leidt.
Maar niet hier. Ik was hier voor haar. Het was
verdergaan of de boel opbreken en terug
naar Rotterdam, naar ‘huis’. Ingewikkeld. Hoe
neem je zo’n beslissing? Die heeft nogal wat
consequenties.
Met het ingewikkelder worden van onze
gedachtewisselingen, ging Vlekkie steeds trager
bewegen. In de loop van de dagen leek er
steeds minder fut in het diertje te zitten. Mancha
ging zich terugtrekken. Hij ging zich steeds
meer verschuilen onder een stapel oud hout op
het binnenplaatsje. Vlekkie leek mij ziek.
Een gang naar de dierenarts werd geloof ik
niet overwogen in deze wat onbarmhartige
omgeving. Mijn min of meer schoonzus
adviseerde zelfs om Vlekkie maar niet meer
aan te raken. Je wist niet wat het beest had.
Al zwetend begon ik de dagen af te tellen
dat we hier nog zouden zijn. Was dit het
einde van de relatie? Of althans het begin
van het einde? Dit was geen omgeving om
knopen door te hakken. We waren hier
voor de feestdagen. We gingen richting
oudejaarsavond. Een avond die geacht wordt
feestelijk zijn. Dan ga je als logés niet je
relatieproblemen breed lopen uitmeten.
Ik herinner me dat mijn geliefde en ik op
‘oudejaarsmiddag’ nog met z’n tweeën een
tochtje met de auto hebben gemaakt. Even
verder het niets van de omgeving in. Even
samen. En dat we daarbij zo verstrikt raakten

in onze crisis-conversatie dat ik me niet kon
voorstellen hoe we nog iets konden maken
van de avond die voor ons lag. Hoe kregen
we de emoties weer een beetje in het gareel?
Met wat kunst- en vliegwerk hebben
we ons uit de avond gered. Moeilijke
gespreksonderwerpen vermijden, afleiding
zoeken bij de tv, eten van een overdadige dis
en niet al te laat naar bed.
De volgende ochtend was Vlekkie zoek. Hij
was niet meer in de tuin. Waar kon dat beest
nou zijn?
Al zoekend vond ik op de oprit een slijmspoor,
met aan het eind een dode Vlekkie.
Gestorven in de nieuwjaarsnacht.
Op een braakliggend terreintje tegenover ons
logeerhuis heb ik Vlekkie diezelfde ochtend
begraven in de kei- en keiharde grond. Ik
moest echt mijn best doen om met een spade
van mijn gastvrouw door te dringen in de
bodem. Het vereiste kracht. En toen ik een
tijdje zo bezig was ging het regenen. Hard
regenen. Binnen de kortste keren kwam de
tropische regen met bakken uit de hemel.
Ik realiseerde me dat ik met Vlekkie een
relatie begroef, en al gauw wist ik niet meer
of al het vocht op mijn halfnaakte lijf nou van
het zweet kwam, van de regen, of van de
tranen.
Twee weken later was ik terug in Rotterdam,
waar de winter heerste.
Roland Vonk
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Jaren geleden liet The Bouncers, een Haarlemse skaband,
zich strikken voor een optreden op Nijenrode. Ze voelden
zich flink geintimideerd door een stel koorballen.
Desondanks speelden zij een geniale skaversie van Trojan
Horse. Een overgetelijke avond.

in da house

door L
eona

rd Dom
h

of

cd-hoes door Peter Pontiac

SKA
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en van
de meest
memorabele
optredens die
we ooit met
the Bouncers
hebben
gedaan
maakte deel uit van de
’kastelentoer’. De eerste
daarvan was in het Kasteel
te Alphen aan de Rijn en
de tweede was in kasteel
Nijenrode te Breukelen en
dat optreden was er een
dat ik nooit zal vergeten.
Nijenrode was, en is, een
van de meest prestigieuze
opleidingsplekken in
Nederland, een plaats waar
captains of industry en menig
hoge politieke functionaris
zijn of haar opleiding
heeft genoten. Een plek
van en voor de elite. Het
organiserende comité had
ons ergens gezien en vond
ons wel geschikt om op het
jaarlijkse feest te spelen. Dat
feest duurde 24 uur, speelde
zich af over het gehele
Nijenrode terrein en besloeg
meerdere podia.
Wij werden gevraagd om
ergens ‘s nachts, na the
Bob Colour, te spelen. We
hadden ook gehoord dat
Luv zou spelen, wat ons
deed besluiten om hun

nummer Trojan Horse, in een
skaversie, in te studeren.
Luv zouden we overigens
nooit zien maar het werd
avontuurlijk genoeg.
Wij arriveerden ergens in de
avond bij het kasteel en we
hadden d.j. en bandvriend
Eric Janssen meegenomen.
Hij had eerder in Alphen
plaatjes gedraaid bij ons
optreden. Bij aankomst
werden wij opgevangen
door lakeien. In keurig

livrei gekleed werden wij
door hen begeleid naar
onze kleedkamer. Daarvoor
moesten wij stukken door
het publiek dat zonder
uitzondering was gekleed in
jacquet of baljurk. Wij staken
nogal af in spijkerbroek en
t-shirt. Mannen uit het publiek
begonnen aan ons te plukken
en te duwen met de vraag
wie wij dan waren, waarop
de slimste van het stel zei:
‘Oh nee, laat maar jôh, dat
zijn artiesten!’ Ik voelde me

Wij werden ergens in
het kasteel naar onze
kleedkamer ‘backstage’
gebracht, waar het een
drukte van belang was
met allerlei in walkietalkies
pratende mensen. We
zagen dat Yonina de
buikdanseres net werd
betaald. Een lakei haalde
geld uit een muurkluis en
begon bankbiljetten af te
tellen. Ik wist niet wat wij
die avond zouden verdienen
maar ik zag aan de stapel
geld die daar in die safe zat
dat we waarschijnlijk meer
hadden kunnen vragen. We
zetten onze spullen in de
kleedkamer en hadden nog
wel even tijd voordat we
zouden moeten optreden.
Sommige mensen van de
band gingen even rondkijken
maar dat zag ik helemaal niet
zitten. Ik bleef in de buurt
van de kleedkamer. Onderweg
had ik een EHBO-post gezien.
Eigenlijk eerder een volledig
ingericht veldhospitaal met
een soort van operatietafels
en alle denkbare medische

ons podium te wachten. Daar
kwamen geregeld dames
jurk-op-trekkend en heren
broek dichtritsend de struiken
uit. Ze hadden daar niet
geplast als u begrijpt wat ik
bedoel.

toebehoren. Daar ging ik
eens een praatje maken.
Aan een sympathiek ogende
Rode Kruismeneer vroeg ik
waarom er een ziekenhuisje
was gebouwd, het leek mij
zo overdreven. Hij vertelde
mij een veelvoorkomend
scenario wat de noodzaak
voor zo’n leger aan hospikken
rechtvaardigde. Wat gebeurde
er nou, als de mannen een
beetje dronken werden
dan kregen ze nogal eens
de neiging om de baljurk
van een van de aanwezige
dames naar beneden te
trekken. Dat waren meestal
straplessjurken dus dat ging
heel gemakkelijk. Als het
vriendje van de betreffende

dame dat dan niet leuk vond
sloeg hij zijn champagnefles
stuk om daar de belager mee
te ‘prikken’. De bloedende
lolbroek werd dan snel naar
het veldhospitaal gebracht
om de ergste wonden dicht
te krijgen zodat hij snel in
een altijd klaarstaande taxi
(er stonden 24 uur lang
zeker 2 taxi’s met draaiende
motor voor de deur) naar het
échte ziekenhuis kon worden
gebracht. Het hoorde er
allemaal bij.
Het duurde heel lang voordat
we konden beginnen. Alles
liep al uit en de band voor
ons blééf maar spelen. Wij
stonden ergens buiten achter

Ergens heel laat in de nacht,
of vroeg in de ochtend
misschien, konden wij
eindelijk het podium op.
Van het optreden zelf kan ik
mij niet zo veel herinneren
behalve dat een paar in
jacquet geklede ballen
Marijne van het podium af
probeerden te trekken. Ik heb
er een paar teruggeschopt en
Marijne ging een stuk naar
achter zodat ze veilig stond.
Het publiek was dermate
lam en zat zó ver van mijn
en onze belevingswereld
af dat het volgens mij een
moeizaam concert werd. Ik
vond het publiek in ieder
geval niet leuk, ik was zelfs
een beetje geïntimideerd
door de hele situatie. Ik was
blij dat ik op een gegeven
moment het podium af kon.
En we hadden mooi Trojan
Horse gespeeld, waar ikzelf
wel schik in had gehad.
Na het optreden

hergroepeerden we weer in
de kleedkamer alwaar nog
steeds allemaal mensen van
de organisatie druk in de
weer waren met walkietalkies
en telefoons.
Na een tijdje vroeg iemand
zich af waar Eric toch was,
die was al een tijdje zoek.
Een paar dappere Bouncers
gingen op onderzoek uit om
na een tijdje terug te komen
met de melding dat bij de
Twee Pinten, die na ons het
podium hadden betreden, de
polonaise werd aangevoerd
door D.J. Eric. Hij had wel
wat carnavalservaring en
wist zelfs te vertellen dat
één van de Twee Pinten een
inval Pint was. Alle Nijenrode
ballen vonden deze skinhead/
skaliefhebber blijkbaar wel
een interessante curiositeit en
waren gewillig achter hem in
de polonaise aangesloten. Hij
liever dan ik.
We zullen wel lekker geslapen
hebben na die lange nacht.
Het is al weer best een tijd
geleden maar het is toch een
gebeurtenis die ik nooit meer
zal vergeten

.

Frits Jonker

heel erg ongemakkelijk, ze
kwamen nogal agressief op
mij over. Eerlijk gezegd had
ik me in confrontaties met
foute skinheads zekerder
gevoeld. Die zijn óók eng
maar je weet in ieder geval
waar je aan toe bent. Deze
figuren waren volstrekt
onvoorspelbaar. Ze waren
‘s middags rond vieren al
begonnen met feesten en
de drank zat al goed in de
man/vrouw. Iedereen liep
rond met een zeer grote
fles champagne. Zoals wij
nu met een Dopper met
kraanwater rondlopen.
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In mijn kasten staat, verspreid over diverse
planken, een bescheiden verzameling bedrukt
papier van een halve eeuw geleden waarin de
toekomst wordt voorspeld. Niet alleen boeken
maar ook artikelen in tijdschriften, postzegels,
ansichtkaarten, het maakt me niet uit, als het
maar in de jaren zestig getekend is en als het
maar over de toekomst gaat.
Tot ongeveer 1970 moesten mensen die
geïnteresseerd waren in zaken die je niet in
de krant tegenkwam het vooral doen met
encyclopedieën en andere naslagwerken.
Daar was een grote markt voor en een flink
deel van die markt waren jongetjes als ik, die
wilden weten hoe duikboten, dinosaurussen,
robots en raketten eruit zagen. Foto’s
waren schaars of onmogelijk dus waren de
afbeeldingen in die boeken tekeningen. En
omdat er flink wat concurrentie was werden er
vaak spectaculaire tekeningen geproduceerd
waarin het niet zo nauw werd genomen met
de werkelijkheid. Met als gevolg dat het voor
mijn generatie een diepe teleurstelling is dat
er nooit vliegende auto’s, rollende trottoirs of
steden op de maan zijn gekomen. Al dit soort

zaken bestaan alleen op tekeningen in boeken
van vijftig jaar geleden.
Ik heb mijn verzameling niet op orde. Voor
dit artikel moet u het doen met wat ik in een
avond zoeken kon vinden. Maar het geeft een
aardig beeld van hoe de toekomst er vroeger
uitzag. Ik ben van plan om ooit een boek te
schrijven over deze tekeningen. Dat wordt
een boek met vooral veel afbeeldingen en
met weinig tekst. Ik schat dat bij minstens
driekwart van alle tekeningen die ik heb de
maker niet wordt vermeld. Het is grotendeels
het werk van anonieme studiotekenaars.
Met name in Spanje en Italië waren er vele
studio’s die illustraties leverden aan de
uitgevers van naslagwerken. Slechts een
enkele artiest mocht zijn of haar naam op
een tekening zetten. De in 1929 in Haarlem
geboren tweeling Robbert en Rudolf Das was
zo’n uitzondering. Zij waren gespecialiseerd
in het tekenen van toekomstbeelden en
hebben talloze boeken geïllustreerd. Ik ben
vooral geïnteresseerd in hun werk van voor
1970. Daarna wordt de toekomst voor mij te
realistisch. Ik vind de toekomst het leukst
toen het nog vooral fantasie was.
Inmiddels is de toekomst compleet veranderd.
De NASA heeft voor de eerste vijftien jaar
geen bemande ruimtereizen op de agenda
staan. De toekomst draait tegenwoordig
om artificiële intelligentie en artificiële
werkelijkheden. Ook interessant (kijk
bijvoorbeeld op Netflix naar de serie Black
Mirror, als u die nog niet hebt gezien!), maar
alle romantiek en charme is er vanaf. Gelukkig
is er in de jaren zestig heel veel over de
toekomst gefantaseerd en getekend. Meer dan
genoeg om mijn toekomst mee te vullen.
Frits Jonker

23

21
WAAR BEN JIJ GRAAG?

Van Gogh
Stil licht
Gijs Weehuizen fotografeert een
redactielid op zijn/haar favoriete
plek in Amsterdam. Hiermee legt
hij mooie plekken vast met een
verhaal. Dit keer is het Martin
Groenewoud.

Laat licht werkt zich door de koude lucht,
zichtbaar in netbevroren nevel.
De zon, niet wit meer op dit moment,
werpt een lange schaduw
schuin achter mij over de grond.
Stil verlaten ligt ijs op de vaart
naast mij, tussen rijen huiverend riet.
En voor mij uit schuift poedersneeuw.
Sneller dan ik, nauwelijks de weg rakend.
Een kille wind blaast tegen de schaduwen in
en duwt mij stevig in de rug,
zoekend naar de kieren in mijn kleding.
Geritsel in de verte achter mij
komt dichterbij, over de harde sloot
Een blad schuift glad aan mij voorbij.
Gekruld als een klein zeil, haalt het mij in.
Zijn buik over het ijs, zacht tollend,
glijdt het voor mij uit tot het stilvalt
net nog zichtbaar tussen het riet.

Ik ben Amsterdam ontvlucht vanwege de drukte,
maar kom er nog steeds heel erg graag. Fijn
om te komen, fijn om weer te gaan. Zoiets. Eén
à twee keer per jaar hoort daar steevast een
bezoekje bij aan het Van Gogh Museum. Ik vind
Van Gogh een magische schilder. Zoals hij de
wereld laat zien, zie ik hem ook graag. Robuust,
aards, ongepolijst, puur en lekker vet kleurrijk.
Eenvoudige mensen en natuur worden bij hem
iets heel bijzonders. Ik word er stil en gelukkig
van. En na twee, drie uur kan ik weer terug
naar het rustige dorpse Haarlem met een warm
gevoel van schoonheid en verwondering over het
leven.
Vincent, bedankt.
foto’s: Gijs Weehuizen
tekst: Martin Groenewoud

Dan is er de stilte in het wit.
En in de tastbare vorst
verstilt het licht zacht mee.
Jos Bohncke
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Vechten
in je
pyjama
Sommige mensen besteden hun vrije tijd het
liefst aan Netflixen, een goed boek lezen of
een drankje doen in hun favoriete stamkroeg.
Dingen waar iedereen wel van houdt. Er is
echter ook een kleine groep mensen die hun
vrije tijd het allerliefst besteedt aan vechten.
Ikzelf behoor tot deze laatstgenoemde groep.
Braziliaans Jiu-Jitsu, of simpelweg BJJ, is
de naam van de vechtsport die mij heeft
gegrepen. Voor de leek zal Jiu-Jitsu eruitzien
als een vreemde combinatie van Judo,
worstelen en knuffelen. Heel stevig knuffelen.
Jiu-Jitsu begint namelijk staand en eindigt 10
van de 10 keer op de grond, waar het er voor

toeschouwers uitziet alsof de beoefenaars als
twee slangen in elkaar verstrengeld zitten.
Zonder basale kennis over techniek en doel
van de sport zal je geen idee hebben van
wat er allemaal gebeurt. Dit is dan ook de
reden dat de sport mediawijs nog geen groot
publiek heeft weten te bereiken en jij er vast
nog nooit van hebt gehoord.
Braziliaans Jiu-Jitsu beoefenaars dragen een
Kimono, ook wel een Gi genoemd, wat wel
iets weg heeft van een lange pyjama. En het
hele zooitje wordt bij elkaar gehouden door
een band, vaak met een kleur, waaraan je
de graad van de beoefenaar kunt zien (wit,
blauw, paars, bruin of zwart). Technieken
bestaan voornamelijk uit verwurgingen
en het manipuleren van gewrichten zoals
de ellenboog, schouder, knie en alles
daar tussenin. Trappen en stoten is niet
toegestaan, vandaar het hoge knuffelgehalte
in de sport.
Braziliaans Jiu-Jitsu heeft zijn wortels in
Japan, waar het in eerste instantie werd
onderwezen als Kano Jiu-Jitsu, wat later Judo
werd. Begin 1900 arriveerde Mitsuyo Maeda,

een Japanner, in Brazilië waar hij begon met
het geven van demonstraties en les in zijn
vechtsport – Kano Jiu-Jitsu. De Braziliaanse
media besloten om de demonstraties
simpelweg Jiu-Jitsu te noemen en die naam
bleef steken. Na verloop van tijd werden
de regels van Maeda’s Jiu-Jitsu hier en daar
aangepast. Technieken werden toegevoegd
en andere werden geschrapt. Al snel was
er in Brazilië een vechtsport ontstaan die
heel erg op het originele Kano Jiu-Jitsu leek,
maar toch anders was en dus plakten de
Brazilianen het woordje ‘Braziliaans’ ervoor.
Zelf kwam ik in aanraking met BJJ via een
vriend en was na mijn eerste les meteen
verkocht. Ik was al een tijdje op zoek naar
een vechtsport om te beoefenen maar
had nog niks gevonden wat echt klikte.
Uiteindelijk vond ik na mijn eerste les BJJ dan
toch dé vechtsport waar ik zo verliefd op ben
geworden.

Aan het eind van de les
voelde ik mij gelukkig,
weliswaar gebroken en
uitgeput, maar gelukkig
Ik stapte een verborgen gymzaaltje
binnen in een oud vervallen schoolgebouw
in Amsterdam-West. Het schoolgebouw
was al lang buiten functie en werd nu
als broedplaats voor yoga, kunstenaars,
muziekles en vechtsport gebruikt. De geur
van oud opgedroogd zweet prikte in mijn
neus toen ik de met matten bekleedde
vloer opstapte. Aan de muur hing een
gigantische poster van twee vechtende
bulldogs met bloed en schuimend speeksel
in hun mondhoeken. Toen ik de groep
mensen die zich in deze gymzaal hadden
verzameld om te trainen rondkeek, leek het
alsof er uit elke subcultuur van Amsterdam
één afgevaardigde hierheen was gestuurd.
Er waren zakenmensen die zich net van
hun nette pakken aan het ontdoen waren,
klussers waarbij de verf en gipsklonten

nog aan hun handen kleefden, studenten,
grijze oude mannen, moeders en vaders.
Er werd gelachen en gepraat in minstens
drie talen. Ik herkende Engels, Nederlands
en Portugees. Er werd een muffe versleten
kimono in mijn handen gedrukt. Die kon ik
wel gebruiken. Als kleedkamer was een hoek
van de ruimte afgeschermd met een touw
en een stuk stof. Toen ik de kleedhoek weer
uitkwam, had iedereen zich inmiddels in zijn
kimono gehesen. Van de zojuist duidelijk
waarneembare diversiteit was totaal niks
meer te zien. Iedereen droeg een kimono en
een band, iedereen was gelijk.
Eenmaal omgekleed en voorzien van een
groezelige witte band met hier een daar een
opgedroogd vlekje waarvan niet duidelijk was
wat het nou precies was, begon de les. Een
strafkamp warming-up werd gevolgd door
een aantal duizelingwekkende technieken. Ik
leerde mijn eerste armklem en verwurging.
Als afsluiting van de les werd er gespard en
een voor een lieten de andere leerlingen mij
alle hoeken van de gymzaal zien. Ik werd in
het rond geslingerd, gewurgd en in de knoop
gelegd maar ik voelde mij werkelijk in mijn
nopjes. Nog nooit eerder had ik deze mate
van voldoening en blijdschap binnen een
sport ervaren. Al mijn opgekropte frustraties
van die dag kregen plots ruimte om te
bewegen, te gaan stromen en ik kon alles
loslaten. Aan het eind van de les voelde ik mij
gelukkig, weliswaar gebroken en uitgeput,
maar gelukkig. De volgende ochtend zaten
mijn armen onder de blauwe plekken en
voelde mijn lichaam alsof het was geraakt
door een sloopkogel. Ik glimlachte, ik had
mijn nieuwe passie gevonden.
Nu, 5 jaar en een aantal fikse blessures
verder, stap ik nog steeds blij en met frisse
moed een aantal keer per week de mat op
om te trainen.
Inmiddels is het voor mij duidelijk; Netflixen,
lezen of een stamkroeg bezoeken is leuk,
maar niks is zo leuk als vechten in mijn
pyjama.
Laszlo La Ferrara
foto: Ivor Ribeiro Da Silva
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Handschoenenweeshuis
Ik heb iets met verweesde
spullen. Vooral spullen in de
openbare ruimte waarbij je
nog een vermoeden hebt van
eigendom, maar waarvan
de eigenaar ze kwijt is, ze al
dan niet mist of z’n verlies
genomen heeft. Soms liggen
spullen er zó, dat ik het
gevoel krijg dat ze er voor
míj liggen (of staan). Ik weet
ook niet waar dat vandaan
komt en misschien moet ik
eraan geholpen worden. (Of
liever er vanaf geholpen).
Mijn vrouw zal dat zeker
beamen. Grote dingen, kleine
friemeltjes; van alles is er
inmiddels tot mij gekomen.
Als kind heb ik eens een
teddybeer uit de Amstel
gered. Het arme dier had
één oog en een buikwond.
Ik heb hem opnieuw gevuld,
dichtgenaaid, z’n oog
teruggegeven en nog jaren
van hem gehouden.
Ooit heb ik een oliepak
gevonden, een knalgele,
van SR (stadsreiniging,
rode lettertjes). Een soort
regenpak, maar dan stijf en
stevig. Géén idee meer hoe ik
daaraan gekomen was. Ook is
er ooit een zandspeelgoedset
van eigenaar gewisseld,
waarbij ik dan dus spontaan
de nieuwe eigenaar werd.
Bij elkaar gejut (niet gejat,
nee) ‘s avonds langs de
Ouderkerkerplas, waar
weleens wat bleef liggen.
Daar waren m’n kinderen
toentertijd wel blij mee.

Ik heb ook weleens met
belangstelling een fietsje
gevolgd dat aan de leuning
van een brug vaststond
buiten de bebouwde kom.
Het stond op een niet voor
de hand liggende plek. Als
vanzelf kwam er een verhaal
omhoog dat verklaarbaar
moest maken voor mij
waarom dat fietsje daar
stond. Een kindje dat moe
was en waarvan de vader
had gezegd: ‘Kom, we zetten
je fietsje vast en je gaat
lekker achterop’. Zo gaat
dat immers; je wilt dingen
snappen, toch. Het fietsje
heeft er weken gestaan en
ik voelde elke keer als ik
erlangs reed, dat de eigenaar
vervaagde, het fietsje
verweesde en de vraag zich
steeds meer opdrong of
het ooit nog opgehaald zou
worden. Dat is uiteindelijk
gebeurd, maar er bestaat
tóch zoiets als een einddatum
waarop een verloren ding
zijn status ‘dit is van …‘
kwijtraakt. Daarna wordt het
vogelvrij.
25 Jaar geleden heb ik eens
van nogal uitgesproken
voorwerpen een project
gemaakt. Het viel me al
heel lang op dat vanaf
medio oktober elk jaar
handschoenen en wanten
verloren raakten in het
herfstweer. Van dat weer
waarbij je ze dan weer wel
en dan weer niet nodig
hebt. Meestal lagen ze

langs fietsroutes. Zo af en
toe, overal en nergens. Net
genoeg om op te vallen
dat het er tot in het verre
voorjaar toch wel een flink
aantal waren. Op zeker
moment besloot ik ze op
te rapen om ze te tellen
en ze samen te brengen;
dameshandschoenen,
herenhandschoenen,
kinderwanten. Wol, leer,
skai, katoen. Werk- en
keukenhandschoenen telden
niet mee. Sommige waren
vies van het langer liggen.
Anderen lagen er nog maar
kort. De vuile waste ik. Op
onze bovenwoning hing ik een
waslijn waar ik elke gevonden
handschoen aanhing met
een wasknijper. Kaartje met
datum en vindplaats eraan:
Een handschoenenweeshuis.
Gaandeweg besefte ik dat

dit een soort sociaal project
werd: elke handschoen
vertegenwoordigde iemand
en ik bracht ze, zonder dat
ze het wisten, samen in één
groep. Op 1 mei stopte ik en
telde ze. 31 Waren het er. 31
‘mensen’ hingen op een rij.
Een net zo bont gezelschap

als met echte mensen. Ik
heb het jaar daarop hetzelfde
nog een keer gedaan. Ik
was waarschijnlijk nog meer
gespitst en kwam dat jaar
aan 43 stuks. Toen was het
klaar.
Tot het mobiele tijdperk. Ik
doe het nog steeds weleens

een jaartje en met de mobiel
is het vastleggen van plaats
en datum eenvoudig. Aan
een lijn hangen doe ik echter
allang niet meer. Het sociale
project blijft verstopt in m’n
album.
Jos Bohncke
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JELLE & HANS
TWEE ELFSTEDENTOCHTRIJDERS
Sabine Egberts maakte voor dit
winternummer een dubbelportret van
twee elfstedentochtrijders. Jelle is vier
keer begonnen aan de Elfstedentocht,
Hans schaatste zijn droomtocht in 1997.

ik 23 jaar en woonde ik in Amsterdam, toen
belden vrienden van mij. Zij woonden in
Steenwijk, waar ook mijn ouders woonden.
Ze vroegen me: ‘Jelle ga je mee, we gaan
een heel eind schaatsen. Het heet de
Elfstedentocht.’

JELLE BLEEKER

Ik had er weleens van gehoord maar wist
er eigenlijk niet zoveel van. Ik ben toen
met de trein naar Steenwijk gegaan. Ik heb
weinig herinneringen aan die tocht. Het
was heel koud. Ik werkte toen bij de politie
in Amsterdam en dat was de winter dat
de automobilisten op de voetweg mochten
parkeren, zoveel sneeuw was er gevallen.
Later ben ik pas gaan beseffen dat het
kennelijk een erg strenge winter was.
Maar de Elfstedentocht daarna, in 1985, toen
stond werkelijk alles op zijn kop. Ik woonde
toen ook in Friesland dus ik zat er midden
in. Rechtszittingen werden afgeblazen of
uitgesteld. Het hele leven lag stil want
er telde maar één ding: er kwam een
Elfstedentocht.

Jelle is 79 jaar geleden geboren in Stavoren
en heeft 18 jaar in het westen gewoond.
Na zijn loopbaan bijde politie is hij rechten
gaan studeren. In 1977 is hij benoemd als
gerechtsdeurwaarder in Sneek, en dat heeft
hij 30 jaar gedaan. Ik belde Jelle op een
zaterdagochtend, hij zat klaar voor mijn
vragen met een glaasje Berenburg binnen
handbereik.
Hoe bent u op het idee gekomen om de
Elfstedentocht te schaatsen?
Het schaatsen zit er gewoon in, vroeger als
kind al met mijn vader. Ik heb altijd graag
lange tochten gereden. En nog. In 1963 was

Wat heeft u gedaan om zich voor te
bereiden?
Dat verschilt per tocht. Het is natuurlijk wel
zo dat je ernaartoe werkt, een Elfstedentocht
komt niet uit de lucht vallen, dan is er al
overal betrouwbaar ijs.
Alleen in 1963 had ik niet getraind. Ik kon
wel goed schaatsen. Maar wij gingen gewoon
met een man of vier op pad. We kochten
’s morgens nog een startbewijs om mee te
mogen doen, dat kon toen nog.
Maar voor de andere tochten had ik veel
geschaatst, ik kon vanuit mijn huis zo het
ijs op, dus over het algemeen was ik goed
getraind.
In 1986 heb ik ook wel gezorgd dat ik
’s middags geen afspraken had, en dan

schaatste ik 100 km ofzo als voorbereiding.
Als je die kans hebt dan moet je het gewoon
doen. En die kans heb ik altijd gehad.
Behalve dus in 1963 maar daar ben ik ook
alles van vergeten trouwens. Het is ook wel
lang geleden.
In 1997 waren we op vakantie geweest dus
ik had niet zo’n gigantische voorbereiding
gehad. Wij wonen aan het water dus toen we
een paar dagen voor de Elfstedentocht terug
in Friesland waren heb ik nog een paar dagen
kunnen trainen. Ik schaatste tegen de wind
in, zo’n 30 km of wat meer. Zo bekeek ik hoe
ik mijn krachten kon verdelen. Want ik wilde
hem toch wel graag rijden maar ik wilde niet
afgaan. Maar het was kort dag.
De Elfstedentochten
De eerste keer, in 1963, werden we, samen met
alle andere deelnemers, in Harlingen van het ijs
af gehaald. Door de storm was er geen verschil
meer te zien tussen sloot en land. Het was
niet verantwoord om door te schaatsen. En wij
wilden er ook af hoor, want het was beestachtig.
Als we ’s morgens eerder waren gestart hadden
we misschien wel door gekund, want er waren
toen wel wat wedstrijdschaatsers die het wel af
hebben kunnen maken.
In 1985 hadden wij een huis vol gasten.
Ik schaatste samen met een vriend van
mij uit Amsterdam. De organisatie van de
Elfstedentocht is heel traditioneel. Ik heb het
geluk gehad dat ik altijd in een vroege groep
zit. Maar iedereen moet wel om dezelfde tijd
over de finish zijn. De finish sluit exact 24.00
uur. Dus ik heb altijd meer tijd gehad dan
iemand die op een later tijdstip start. Dat
vind ik zelf niet helemaal eerlijk, maar zo is
het nou eenmaal altijd gegaan en daar gaan
ze denk ik ook niets aan veranderen.

Mijn stelling is altijd: Na Bolsward begint
de Elfstedentocht. Dus mijn tip: probeer op
souplesse en op techniek Bolsward te halen
want dan heb je 100 km gehad. Na Bolsward
krijg je het zwaarste stuk, merkwaardig
genoeg vaak oostenwind dus dan moet je
fit zijn. Zorg dus voor een goede conditie,
voor goede kleding, en probeer niet idioot
van start gaan. Dat nekt veel mensen. Ik
heb die situaties mee gemaakt, dat er grote
verhalen door de mobiele telefoon worden
gehouden, vanaf het Slotermeer. Zo van:
‘We zijn daar al, en daar al. En ik heb geen
muts op geen wanten aan.’ Nou, dan kun
je erop wachten: die gaan in Stavoren van
het ijs af, die redden het niet. Stavoren
is het belangrijkste knooppunt, dan ga je
van oostenwind in de rug naar oostenwind
tegen. Als je daar al half gebakken bent
dan ga je het daar niet redden. In de buurt
van Bolsward stonden voor mij familie en
vrienden klaar. Dat was nog best lastig om
goed af te spreken zonder mobiele telefoon.
Maar ze waren er en zorgden dat ik bouillon
kreeg en een gekookt eitje. En een hart
onder riem natuurlijk. En dan begon dus het
zware stuk door het noorden van Friesland.
We schaatsten dwars door de landerijen en
zagen niet veel mensen, en het was koud.

Bij Bartlehiem weet je: Ik hoef alleen nog
naar Dokkum en dan terug en dan nog naar
Leeuwarden en dan weet je dat je het haalt.
De Elfstedentocht van 1997 was heel pittig,
toen zijn er veel mensen uitgevallen. Bij de
start trof ik mijn zwager. Hij zei: ‘We kunnen
wel samen schaatsen.’ En ik antwoordde:
‘Nou Geert, ik schaats mijn eigen snelheid en
ik denk niet dat we veel met elkaar praten.
We kunnen best samen op schaatsen maar ik
denk niet dat het verstandig is om elkaar een
tempo op te leggen.’ Het aardige is dat we
toch de hele tocht samen hebben geschaatst.
We kwamen samen in Dokkum aan en

Dus toen zijn we nog een
keer Dokkum in geschaatst,
zodat we het nog een keer
konden ervaren.
zagen daar een gigantische mensenmassa.
Het was geweldig, zo moet het voelen als
je Europacup I voetbalt in vol stadion. Alle
schaatsers werden aangemoedigd, het
publiek ging helemaal los en was in extase.
Toen we Dokkum uit waren zei ik tegen mijn
zwager: ‘Weet je wat doen? We gaan nog
een keer.’ Dus toen zijn we nog een keer
Dokkum in geschaatst, zodat we het nog
een keer konden ervaren. Dat kon makkelijk
want we hadden tijd zat. Dus ja, dat was wel
leuk. In 1985 en 1986 was het niet zwaar,
maar die van 1997 was wel pittig, een échte
Elfstedentocht. In 1997 deden de zoon van
mijn Amsterdamse vriend en een vriend van
mijn dochter mee, uit Rotterdam. Dat vond
ik heel leuk. Toen wilde ik hem ook per se
uit rijden, want zij een kruisje en ik niks: dat
kon natuurlijk niet. Je valt altijd een aantal
keren want er zitten natuurlijk altijd heel veel
scheuren in het ijs. Hoe meer je voorin rijdt,
hoe beter je de scheuren kunt zien. Behalve ’s
ochtends, dan staan er trekkers op het ijs om
bij te lichten. Maar zodra het licht is moet je
zorgen dat je voorin het groepje zit want het is
waardeloos als je elke keer komt te pletteren.
Tegen de wind in schaatsen vind ik niet erg.
Omdat ik nogal groot ben kreeg ik altijd een

hele sliert achter me aan. Het is best gevaarlijk
om in een groep te rijden, als het bijvoorbeeld
op het eind van de dag is met mensen die niet
behoorlijk kunnen kijken dan heb je nog kans
om een schaats in je scheenbeen te krijgen
van je voorganger. Als dat gebeurt kun je het
schudden. Dus ik schaats het liefst op kop, ik
vind tegen de wind niet erg en dan kan ik de
scheuren goed zien.
Had u een voornemen voor als u zou
finishen?
Nee, ik ben gewoon over de streep gegaan.
Ik had een rugzak met een paar slippers en
die deed ik dan aan. Er stonden wel allemaal
mensen te klappen, er kwamen natuurlijk
veel mensen over de finish. Iedereen ging
dan met de bus naar de Frieslandhal om
de medaille op te halen, en daarna ging ik
gewoon met de auto naar huis. Niet dat het
niet gezellig was hoor. Maar goed, thuis was
het ook gezellig. En in de gemeente waar ik
woon, hebben ze er later nog wel wat aan
gedaan. Daar hebben ze de inwoners die
hem hadden uitgereden bij elkaar gehaald.
Wij hadden bijvoorbeeld ook Klasina Zeinstra,
de winnares van 1997. We zijn allemaal met
elkaar op de foto gezet. Ik weet niet of ik
die foto nog heb, maar het was wel leuk om
elkaar te ontmoeten. Ook de ijsvereniging,
waarvan ik lid ben, heeft aandacht besteed
aan het volbrengen van de tochten.
Wat is voor u het meest opvallende aan
de Elfstedentocht?
Ik kan het eigenlijk niet onder woorden
brengen. Mensen die hem niet geschaatst
hebben of er geen gevoel bij hebben kunnen
het niet begrijpen. Wij waren bijvoorbeeld

tijdens de kerst in 1996 op vakantie in
Wenen en het begon steeds harder te
vriezen. Nou, ik kreeg helemaal een vreemd
gevoel, en ik dacht: ‘Hoe moet ik hier mijn
vrienden en mijn vrouw vertellen dat ik hier
niet hoor. Niet nu.’ Om de één of andere
reden zijn we toen naar huis gegaan en dat
heeft mij gered. Want ik móest in Friesland
zijn natuurlijk. Maar het gebeuren op zich,
dat is iets heel aparts. Ik heb bijvoorbeeld
die film over 1963 niet gezien, daar kan ik
moeilijk naar kijken. Dat raakt mij enorm en
dan denk ik ja, wat fantastisch dat ik hem
heb kunnen schaatsen, maar ik hoef die
commercie allemaal niet te zien. Want er is
redelijk veel dat niet echt is.

‘We praten een kwartier
over de ziektes en dan is
het afgelopen.’
de Leeuwarder Courant geknipt waarop
stond: ‘Ik ben even schaatsen en ben
zo terug’ en dat hadden ze op het raam
van mijn kantoor geplakt. En daaronder
stond mijn naambordje ‘J. Bleeker,
gerechtsdeurwaarder’. Dat was leuk. Er
kwam ook een foto van in de kranten en ik
kreeg toen werkelijk uit het hele land van
collega’s reacties van: ‘Jelle, ben je nog
onderweg? ‘ en later begon een advocaat zijn
schrijven aan mij met: ‘Geachte heer Bleeker,
aangenomen dat u uit- geschaatst bent…’ Die
reacties heb ik allemaal wel bewaard, dat
vond ik ook wel leuk.
Wat zou u doen als er deze winter een
Elfstedentocht zou komen?
Wat het sportieve betreft ben ik nog steeds
actief. Ik ben 79 maar nog steeds aan het
voetballen, schaatsen en fietsen. Ik gebruik ook
geen medicijnen. Dat is haast wonderbaarlijk,
maar er zijn er meer die niets hebben hoor. En
natuurlijk, het kan morgen anders zijn, maar nu
zijn mijn vrouw en ik goed.

Heeft u nog een aandenken?
Van een bevriende advocaat kreeg ik de
tegeltjes van 1985 en 1986. Die van 1997 heb
ik daarna zelf gekocht. Er is ook een brug
met tegeltjes met je foto erop maar dat vind
ik niks, dat is te commercieel voor mij. Dat is
mijn Friese instelling: ‘doe maar gewoon dan
doe je al gek genoeg’.
De stempelkaarten zeggen mij op zich niet
zoveel, maar die van 1997 heb ik nog wel.
n 1985 had ik mijn kantoor in Sneek aan
het water aan de Elfstedenroute. En paar
personeelsleden hadden een stuk uit

Dat is wel heel fijn!
Ja, dat is lekker. Blijf in beweging, dat houdt
je fit, ook tussen de oren. Ik zeg ook weleens
tegen vrienden als ik ze zie: ‘We praten
een kwartier over de ziektes en dan is het
afgelopen.’
Maar stel je voor dat die Elfstedentocht er
deze winter zal komen. Ik ben rijdend lid en
ik heb een aantal uren extra doordat ik een
heel vroege startmogelijkheid heb.
Als hij door gaat dan ga ik mezelf testen.
Want ik merk gewoon dat het, nu ik wat
ouder word, lastiger is om op Thialf op de
baan te rijden. Je wordt wat onzekerder.
Maar hoe het op natuurijs is weet ik niet. Als
het kan en ik kan de krachten verdelen, durf
ik het wel aan. Ik heb Viking klapschaatsen
met op maat gemaakte schoenen, dus ik
heb vrij duur materiaal. Een vriend van me
heeft een klemmetje aan mijn klapschaatsen

gemaakt waarmee ik het klapsysteem uit kan
schakelen. Want als je buiten schaatst en je
komt met klapschaatsen in een scheur dan
val je veel harder, omdat de schaats langer
in de scheur blijft staan. Het systeempje
is gemaakt met de gedachte dat er een
Elfstedentocht kan komen.
Dus u bent er wel helemaal op
voorbereid.
Ja, zoals ik nu ben wel. En ik ben niet
iemand die zegt: ‘Nou, als ik Bolsward maar
haal’, of zoiets. Nee, ik ga niet gokken hoe
ver ik kom, ik moet de overtuiging hebben
dat het lukt. En zo niet: dan is het kaartje
voor iemand die jonger is en hem graag wil
schaatsen. Niet zeuren.
Ik hoop voor u dat er snel weer een
Elfstedentocht komt en dat u hem kunt
schaatsen.
Ja, je moet zorgen dat je lid wordt.
Ik vind het heel knap, maar ik ga hem
niet schaatsen hoor.
Het is een eigenlijk een kwestie van gewoon
schaatsen.
Ja, maar wel heel lang.
Ja, maar daar wordt weleens wat overdreven
over gedaan vind ik. Je moet er gewoon
een dag voor uit trekken. Maar goed, het
schaatsen ligt mij ook wel. Thialf ligt voor
mij in de nabijheid dus daar schaats ik
nog steeds. Ik heb alleen maar prettige
herinneringen aan de Elfstedentocht, heb
altijd met veel plezier geschaatst.

illustratie: Jos Bohncke

HANS WIELDRAAIJER
Hans was mijn collega bij de Rabobank en
heeft in 1997 de Elfstedentocht geschaatst.
Onder het genot van een biertje bij de
Sarphaat liet hij mij het plakboek zien dat
destijds voor hem gemaakt is en ik vroeg
hem naar zijn herinneringen.
Hoe ben je op het idee gekomen om de
Elfstedentocht te schaatsen?
Ik ben geboren in Dokkum en ben dus
opgegroeid met de Elfstedentocht. Dokkum
is een vestingstadje, dus ik was vroeger
altijd al aan het schaatsen. Ik liep vanuit
mijn huis de wal af en dan stond ik al op het
ijs. Als ik terugdenk aan vroeger lijkt het
ook alsof er áltijd ijs was in de winter. Mijn
jeugdvriend Gert Jan en ik stonden tijdens
de Elfstedentochten van 1985 en 1986 al
langs de kant te kwijlen. We mochten toen
nog niet mee rijden omdat we nog geen 18
waren. We wilden maar wat graag mee doen
en konden ook goed schaatsen. Toen we
een jaar of 13 waren reden we wedstrijden
in Heerenveen. ’s Winters trainden we in
Thialf en in de zomer moesten we daarvoor
naar Drachten. We waren echter nog wel erg
speels en niet serieus genoeg om ook thuis
te trainen, dus na 2 jaar halen en brengen
vonden onze ouders het welletjes. Toen we
eenmaal de leeftijd hadden dat we wel mee
mochten schaatsen, was door de tochten
van ’85 en ’86 een lange wachtlijst ontstaan.
Het was toen elk jaar weer afwachten of je
in- of uit geloot werd, en áls je dan ingeloot
was, was het nog afwachten of ie überhaupt
door ging. En in 1997 hadden we mazzel:
we waren allebei ingeloot. Het was eerst
wel spannend of het door zou gaan. Maar
ik was er helemaal klaar voor, ik dacht laat
maar komen. Ik was in die periode topfit.
Ik was 26 en veel met sport bezig. Ik heb
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
gedaan en ik werkte toen al een jaar of drie
als bedrijfsfitness instructeur.
Wat heb je gedaan om je voor te
bereiden?
Ik woonde in Mijdrecht en schaatste in
Vinkeveen, daar woonde mijn toenmalige

schoonfamilie. De Vinkeveense plas is
natuurlijk dé plek waar je meters kunt
maken. Ik ging ook in het donker schaatsen
om te zien hoe dat is. Ik schaatste veel in

Vroeger oefenden Gert Jan
en ik ook op klunen. Dan
deden we hele wedstrijden
klunen, wie het eerst het
weiland door was.
Vinkeveen, ongeacht of er een Elfstedentocht
kwam. Eigenlijk probeer ik elke winter als er
ijs ligt te schaatsen. Het liefst in Friesland,
als het mogelijk is neem ik dan een dag vrij.
Maar anders in Loosdrecht of Ankeveen. Het
liefst schaats ik met Gert Jan maar dat lukt
niet altijd. En het liefst ook op natuurijs.
Vroeger oefenden Gert Jan en ik ook op
klunen. Dan deden we hele wedstrijden

klunen, wie het eerst het weiland door
was. Dan word je daar vanzelf wel goed in.
Afgelopen winter schaatste ik weer eens op
Jaap Edenbaan, en het is toch anders. Als
ik 40 rondes heb gereden dan ben ik er wel
klaar mee. Tijdens kerst en oud en nieuw
had ik mezelf de feestjes niet ontzegd, maar
desondanks was ik wel fit. Op de dag zelf
zorgden we voor genoeg eten en drinken.
En goede kleding is heel belangrijk. Het was
best fris, en dan merk je niet dat je vocht
verliest tijdens het schaatsen, zoals je dat
bijvoorbeeld tijdens het hardlopen wel merkt.
Ik had geen gelikte outfit, maar van alles
bij elkaar geplukt: een skibril, bivakmuts,
een wielerjasje van Gert Jan, en volleybal
kniebeschermers onder mijn schaatsbroek.
En toen kwam ie opeens.
Op het moment dat bekend werd dat het
door ging waren mijn ouders nog op vakantie
in Oostenrijk. Hoe kún je het zo plannen.
Mijn ouders baalden: ‘Nu gaat het gebeuren
en nu zijn we er niet.‘ Omdat ik Dokkumer

ben, wilde ik per se daar heen. De tocht
komt ook echt bijna voor het huis langs. Mijn
ouders wilden ook per se in Dokkum zijn, zij
wilden eerder terug naar huis maar omdat
het een groepsreis was en niet iedereen
eerder terug wilde, is dat helaas niet gelukt.
Uiteindelijk kwamen ze pas terug in de loop
van 4 januari, de dag van de Elfstedentocht
zelf. Ik zat dus een dag voor de tocht, met
mijn familie en toenmalige schoonfamilie
in mijn ouderlijk huis, maar zonder mijn
ouders. Dat voelde heel lullig. Het was
natuurlijk allemaal nieuw voor ons. Toen

‘Gaan jullie maar verder,
ik haal jullie wel weer
in’. En dat heeft hij
waargemaakt ook, maar
wel pas in Dokkum.
ik een dag van tevoren naar Leeuwarden
reed om mijn startbewijs op te halen in de
Frieslandhal, voelde ik de spanning al. Ik was
doodzenuwachting en heb die nacht geen
oog dicht gedaan. Hier droomde ik als klein
jongetje al van. ’s Ochtends vroeg gingen
we eerst kijken naar de wedstrijdrijders op
TV. Daarna ging ik met de bus van Dokkum

naar Leeuwarden. Ik had schoenen aan
waarvan ik wist dat ik ze nooit meer terug
zou zien. Bij de start worden alle schoenen
op een grote hoop gegooid, dus die vind
je niet meer terug. Gert Jan en ik hadden
hoge startnummers, dat betekent laat
starten: 9.45 uur. Het voordeel ervan is dat
je vertrekt als het licht is, maar je weet
ook al dat je in het donker aan zult komen.
En dat je aan moet poten want er zit een
tijdslimiet aan, je kunt in Dokkum van het ijs
worden gehaald als je na een bepaalde tijd
aan komt. Ik twijfel niet aan mijn snelheid
maar er kan natuurlijk van alles gebeuren, je
kunt bijvoorbeeld pech hebben of vallen. Een
neef van Gert Jan, Andries, was ook mee. Ik
kende hem niet zo goed, maar ik heb met
hem het grootste deel van de tocht gereden.
We startten met wind mee en gingen heel
hard. Binnen no time waren we in Sneek.
We schaatsten met snelheden van zo’n 30
á 40 km per uur. Toen kwam Gert Jan met
zijn schaats in een scheur waardoor zijn
ijzer krom ging staan, dus hebben we met
zijn drieën overlegd wat we zouden doen.
Gert Jan moest zijn spullen laten repareren
want schaatsen ging echt niet meer. Hij is
dus afgestapt en heeft iemand opgezocht
die schaatsen repareert. We waren met zijn
drieën gestart, en ik wilde heel graag met
zijn drieën de tocht afmaken. Alleen had dat
in dit geval kunnen betekenen dat, als zijn
schaats niet gerepareerd kon worden, we
allemaal niet meer verder konden rijden. Na
overleg zei Gert Jan tegen ons: ‘Gaan jullie
maar verder, ik haal jullie wel weer in’. En
dat heeft hij waargemaakt ook, maar wel pas
in Dokkum. Vanaf Stavoren en Hindelopen
kregen we al meer tegenwind, en die werd
steeds sterker. Toen moesten we in groepen
gaan rijden, met steeds iemand anders op
kop zodat we om de beurt er achter weer wat
op krachten konden komen.
Is dat een afspraak die iedereen kent?
Ja, dat is heel raar want je schaatst met
mensen die je helemaal niet kent. Ik riep
alleen af en toe Andries om even te checken
of hij er nog was, maar het voelde alsof ik met
vrienden reed. Ik wist achteraf echt niet meer
met wie ik gereden had maar we hadden

allemaal het zelfde doel en wilden dus voor
elkaar werken. Bij Harlingen was het donker
geworden en hadden we volop tegenwind.
En toen we bij Bartlehiem waren en nog 35
km moesten, leek het alsof er geen einde
aan kwam. Ik kende het gebied goed maar
omdat het donker was herkende ik niets,
en bovendien was het een tyfus eind. En de
heen- en terugweg liggen naast elkaar dus de
mensen die al in Dokkum hebben gestempeld

zie je al terug schaatsen. In Dokkum aan
komen was euforisch. De sfeer was als in een
voetbalstadion, door de mensenmassa en de
lichten. We kregen er een warm onthaal en
daar heb ik ook mijn ouders gezien, die in
de loop van de dag waren teruggekomen uit
Oostenrijk.
Je kijkt heel gedreven.
Ja, ik had vreselijke honger. Écht honger. Het
was eigenlijk helemaal niet leuk.
Wat was niet leuk?
Ik was zelf niet leuk. Ik was heel chagrijnig
en niemand mocht aan me komen. Terwijl
die mensen daar stonden voor mij. Maar ik
was zo kapot. Ik heb het ze later gelukkig
wel uit kunnen leggen. Ik kwam met
Andries samen in Dokkum aan, en we zijn
er in totaal zo’n 20 minuten in Dokkum
gebleven. Opeens was Gert Jan er: hij had
zijn woord gehouden en kwam ons inhalen.
Hij had het hele stuk van Sneek tot Dokkum
alleen afgelegd. Hij was helemaal koud en
zweterig. Hij is het ijs af gegaan, en is bij
zijn ouders in bad gaan zitten. Maar Andries
en ik konden gewoonweg niet nog langer
wachten. Ik móest echt door. Dus wij zijn
weer verder gegaan. Het laatste stuk naar

Leeuwarden hadden we wind mee. Over de
Dokkumer Ee, waar veel visfuiken zijn. Die
stokken steken uit het ijs. Aan sommigen
waren lantaarns gehangen maar lang niet
bij allemaal. Omdat je niets ziet kun je er
makkelijk over vallen. Bij het laatste stuk
over de Bonkevaart werden we verblind
door de schijnwerpers. Toen zagen we het
gemaaide riet aan de zijkant ook niet meer.
Ik heb wel wat valpartijen gezien en aan dat
gemaaide riet kun je behoorlijk openhalen.
Maar het is ons gelukkig bespaard gebleven.
En het allerlaatste stuk voor de finish was
wel relaxter.
Had je een voornemen voor als je zou
finishen?
We hadden afgesproken dat we een biertje
zouden drinken als we over de finish waren.
Maar eenmaal over de streep keken we elkaar
aan: ik moest er niet aan denken. Ik was
misselijk, en bij de gedachte aan bier moest ik
bijna overgeven. Ik had mijn schoenen op die
grote hoop achter gelaten dus ik had Spaanse
slofjes mee om mee naar de bushalte te
lopen. Eenmaal thuis ging ik gewoon slapen
en eigenlijk snel daarna weer over tot de orde
van de dag. Veel mensen vinden het knap dat
ik hem uit geschaatst heb en dat is misschien
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ook. Maar het leven is daarna al snel weer
gewoon. Ik heb een week spierpijn gehad
maar het was het meer dan waard. Ik had het
voor geen goud willen missen.

Wat is voor jou het meest opvallende
aan de Elfstedentocht?
Dat ik niet één keer gevallen ben, dat vind ik
het meest frappant. Schaatskwaliteit is één,
maar alles op tijd zien: scheuren, tegenliggers
op het ijs of mensen aan de kant, zand op het
ijs… de kans dat je valt is best groot. Maar
dat is me helemaal bespaard gebleven. Daar
had ik echt geluk mee. En de geweldige sfeer
in elk plaatsje. Ondanks de vermoeidheid en
het feit dat ik mijn lichaam ging voelen, werd
ik daardoor enorm opgepept. Maar ook de
verbroedering. Mensen die elkaar niet kennen
helpen elkaar, je mag bij wildvreemden
naar de wc en er worden spontaan borden
erwtensoep aangeboden. Friezen zijn dan
misschien een apart volkje maar dat gebeurt
er toch maar allemaal.
Heb je nog een aandenken?
Ik heb nog een boek met krantenknipsels.
Ik ben nu blij dat ze dit boek toen voor
me gemaakt hebben want heel veel maak
je op de dag zelf niet mee. Ik was daar
zelf totaal niet mee bezig. Sterker nog, ik
ben mijn kruisje kwijt. Volgens mij heb ik
ergens nog wel het stempelkaartje liggen en
de armband. Er zijn namelijk ook weleens
zwartrijders geweest. Als hij nu door zou
gaan zou iedereen een chip krijgen, maar
wij hadden een band om onze arm zodat
zichtbaar was dat we legaal mee reden. En ik

heb ook nog wel een videoband met beelden
van de tocht en de finish.
Wat zou je doen als er deze winter een
Elfstedentocht zou komen?
Ik ben wel benieuwd hoe het nu zou gaan
als er weer een Elfstedentocht zou komen.
Gaat heel Nederland er dan heen en wordt
het een heel commercieel feest of blijft toch
traditioneel en lekker een beetje kneuterig?
We zijn nu 22 jaar verder. Ik schaats nog
maar heb rugproblemen en heb net een
operatie kunnen voorkomen. Ik ben een
tijdje gestopt geweest met voetbal, wat ik
nu wel weer doe, maar ik wil ook nog wel
een aantal jaren actief blijven. Ik heb altijd
bewogen en wil dat ook blijven doen. Al
het sporten heeft misschien ook wel zijn tol
geëist, al zal ik nooit weten of ik minder last
van mijn rug had gehad als ik dat niet had
gedaan. Maar deze Elfstedentocht heb ik in
the pocket, en als ik hem nog een keer mag
doen dan doe ik het. Ik zou het ook heel
leuk vinden om mijn huidige gezin en mijn
vader - mijn moeder is inmiddels overleden
–zou ik het echt gunnen om dit nog een keer
mee te maken. Dat heb ik als 15, 16-jarige
ook mee gemaakt. Mijn vader woont nog
steeds in het hetzelfde huis. Hij is 80 maar
ondanks zijn leeftijd is hij, los van wat
ouderdomskwaaltjes, nog fit. Ik ben trots op
Dokkum. Al is het niet meer mijn thuis, daar
liggen wel mijn roots.
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BOEKVLOG

Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân
Poezie op video, waarom raakt het zo? In Boekvlog8 gaat het over het
werk van de Dichter fan Fryslân op video. Bekijk de video op YouTube,
kanaal De Totem Video.

Poëzie vraagt om video op YouTube:
daarmee bereikt de dichter een veel
groter publiek. Dat is het idee van Eeltsje
Hettinga, de Dichter fan Fryslân 20172019. Op de valreep van zijn dichterschap
mogen wij zijn gedichten op video
brengen. Ik ben verrast hoe voordracht
met het gedicht ernaast me raakt: hoe kan
ik dit verklaren?
De eerste keer dat ik Eeltsje Hettinga zag
optreden was in het piepkleine Jugendstil
theater De vier pelikanen in Leeuwarden, in
2014. ‘Jo moatte stappen sette om fuort te
gean’, zei de dichter. In mijn moeders taal, mijn
memmetaal, en vaak spelend in Leeuwarden,
de stad waar ik studeerde. Dat zijn zo al een
paar ingrediënten, maar wat voegt video toe?
Het eerste gedicht heet Mortlake, het
is gepubliceerd op het YouTube kanaal
DichterfanFryslân. Mortlake’ gaat over de

verstekeling in het landingsgestel van het
vliegtuig, die als een hedendaagse Icarus naar
beneden dondert.
‘Verwondering’ zei vertaalster Elske Schotanus,
toen ze de video Mortlake had gezien. Ze had
steeds opnieuw met verwondering gekeken.
Zij vertaalde het gedicht Mortlake in het
Nederlands. En ondanks dat - of dankzij dat?
- ervaart zij nu verwondering bij het gedicht in
deze vorm.
Dichter Rijn Vogelaar noemde de
boekdrukkunst: ‘een nare onderbreking van
de poëticale beleving’ Onderzoekster Kiki van
der Starre keek naar hoe Nederlanders poëzie
beleven: ‘Poëzie is altijd mondeling, collectief
en sociaal geweest ... Klank is zo belangrijk
voor de poëzie!‘
Zo bezien werkt video geweldig voor de poëzie.
Het verklaart een beetje wat video toevoegt
aan het werk van de eerste Dichter fan Fryslân.
Fetsje Luimstra

Winter in de Amsterdamse Waterleidingduinen - Marian Hanou

KIM
ART
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door René Bos

Als we met pensioen gaan nemen wij een hond. En wij wisten
ook precies wat voor een, het zou en moest een Border Collie
worden. Het is gelukkig anders gelopen.
Hoe is onze droom tot stand
gekomen? In 1999 waren we
op visite in Fort (een dorpje
in de provincie Drenthe) bij
mensen met wie wij kort
daarvoor een kunstreis naar
Wenen hadden gemaakt.
Zij waren ook lid van het
toenmalige Outsider museum
in Zwolle. Met een glas
wijn in de hand liepen wij
de reis te herhalen, in hun
waanzinnig grote (leek wel een
voetbalveld) tuin. Hun mooie,
lieve en enthousiaste hond
(een Border Collie) verloor
ons daarbij geen moment uit
het oog. Hij lette op ons en
dat was maar goed ook, want
de wijn smaakte prima. Later
begrepen we dat wij op dat
moment haar kudde schapen
waren en niemand verloren
mocht gaan.
We waren verkocht, wat een
hond. Loslaten konden we het

niet meer, ooit zou de Border
Collie er komen. Op vakantie in
Schotland (2000) kochten we
als vakantie souvenir alvast een
beeldje van een Border Collie.
Nadat wij in 2003 verhuisd
waren vanuit Amsterdam naar
Hollandsche Rading werd de
drang nog groter. We hadden
inmiddels een eigen tuin en
woonden vlak bij het bos.
10 jaar geleden besloten we
er dan toch voor te gaan
en niet op ons pensioen te
wachten. We hielden het
gewoon niet uit, wachten tot
ons pensioen was gewoon niet
mogelijk. Alle 2 korter werken,
en onze roosters er goed op
afstemmen. We waren 100%
bereid om er alles voor te
doen!

Diverse officiële fokkers
hebben wij toen in Nederland
en België bezocht, het is
echt een avontuur / project
geweest. Maar op een
zondagmiddag in Halfweg was
ze daar ineens!
Wat waren we weg van haar
en het mooiste was nog dat
ze volgens haar stamboom
Kim Lowlands Blacksmith
(de fokker was eerst smid
van beroep) heette. Ooit
stonden wij op een camping
in Frankrijk naast een gezin
met een dochter Kim. Een
super eigenwijze puber, wij
noemde sindsdien iemand
die eigenwijs / opstandig was
altijd een echte Kim. Dit kon
dus allemaal geen toeval zijn.
We mochten haar op 5
december 2009 ophalen,

ze was toen negen weken.
Wat waren we zenuwachtig.
Thuisgekomen sprong ze
direct in onze vijver, de toon
was gezet. In één keer was
ons leven anders, het werd
behoorlijk opgeschud (de

naam Kim paste werkelijk
precies).
In het begin moesten we
ontzettend aan elkaar wennen.
Een eigenschap van Astrid
en mij is dat wij altijd super

voorbereid willen zijn op iets.
Dat werkte dus averechts,
Kim had daar totaal geen
boodschap aan. We hadden
een plank met boeken staan
over het gedrag van en het
omgaan met de Border Collie.
Op een bepaald moment
haalde we de trainer van de
puppy cursus er toch ook maar
bij. Kim had af en toe genoeg
van ons. Die sprak over een
relatieprobleem, we wilden (op
basis van alle boeken) te veel
met haar doen en moesten
Kim af en toe gewoon met
rust laten. Voornamelijk op
maandag als ze doodmoe was
van het weekend.
Zoals al eerder gezegd
heeft Kim heel wat teweeg
gebracht. Nieuwe vrienden,
ander soort vakanties en
heel veel plezier.
Al snel maakte zij deel uit

45

van de familie, je kan ook
niet om haar heen. Mijn
moeder bijvoorbeeld vond het
maar niets als wij op bezoek
kwamen zonder haar. Op een
dag bracht ik de wekelijkse
boodschappen zonder Kim. Ze
deed de deur open en zei ‘O
ben jij het, maar waar is Kim?
Sinds we haar hebben
ontdekken we in Nederland
en Europa allerlei nieuwe
vakantiebestemmingen.
Een hondenboerderij in
Noord-Duitsland en één in
Zeeland, diervriendelijke
huisjes/hotels in België,
Frankrijk, Zwitserland en
Italië. Kim gaat altijd mee,
de achterbank van de auto
heeft ze opgeëist. Als er wel
eens iemand met ons achterin
meerijdt, is ze behoorlijk
chagrijnig (ze kijkt je dan in
de achteruitrij spiegel aan 1
stuk door strak aan). Oud en
nieuw wordt sinds we haar
hebben ook altijd i.v.m. het
vuurwerk in het buitenland
gevierd. We hebben daarvoor
inmiddels ook een hele
adressenlijst.
Een klein minpunt is haar
natuurlijke ingebouwde

wekker. Door de weeks staan
wij i.v.m. ons werk om 5.45
op. Daar maakt Kim in het
weekend geen uitzondering
op. Ook al is zij de vorige
avond later gaan slapen dan
normaal, 5.45 uur blijft 5.45,
daar worden geen grappen
over gemaakt. Maar ach het
went en een wandeling door
het dorp/bos op dat tijdstip
heeft toch ook wel weer wat.
Ook een belevenis is
thuiskomen, een mega
likbeurt is niet te voorkomen.
Alleen zaterdagmiddag als ik
thuis kom van het dierenasiel
(waar ik ‘s ochtends werk

als vrijwilliger) staat ze
altijd vreemd te kijken. De
begroeting is dan een stuk
minder, ze ruikt dan al die
andere honden en je ziet
haar denken: ‘waar kom jij
vandaan?’
Inzakken is er voorlopig
door Kim bij ons niet bij,
ze weet ons steeds weer
te verrassen. En zeker is
dat we nog heel veel leuke
avonturen met haar gaan
beleven. Alleen de lange
strandwandelingen met haar
zijn al iets om naar uit te
kijken.

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.
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WHAPPEN
Wat sturen we eigenlijk voor foto’s naar elkaar en hoe leuk is dat?

Als ik thuis kom van vakantie zet ik de foto’s van mijn smartphone en mijn camera samen in een
mapje op mijn laptop. Daar zitten dan ook alle foto’s tussen die ik in die periode via WhatsApp
ontving of verstuurd heb. Al die rare, mooie en onzindingen. Het zorgt altijd voor wat verwarring.
Wat was dat ook alweer, en van wie?
Ik vind het heel gezellig, al die foto’s die mensen je sturen en om zelf iets te sturen. Vaak is er
geen tekst of uitleg bij nodig. Dan voldoet de foto als melding of antwoord op een vraag.
Hierbij zomaar een greep van foto’s die ik stuurde of kreeg via de WhattsApp. Herkenbaar?

We did it!

Zaadjes gaan goed.

Bij jullie ook?

Met Joke naar de FK.

Heb je deze al? Kopen
voor € 5 ps?
Vegaspiesjes.

Happy new year!

Wil je deze voor koningsdag?

Mama leest TIJDschrift.

Tulpen staan er
prachtig bij
;-).

Hechtingen er uit.

Nog 2 nachtjes.

Wat een verrassing vanmorgen.

Truitje overleefde
kastopruiming

Weet je nog?

Marian Hanou

Keihard en swingend.

Fotograaf Gijs Weehuizen maakte de serrie ANALOGICA.
Een serie stillevens van enkele van de al bijna vergeten
apparaten die werden gebruikt in de jaren voor de
smartphone. Dit is: Wrong Number

48
ANNEKDOTE
uit het leven van Anne Schneider

OUD EN NIEUW IN BERLIJN
Een stad waar je geweest moet zijn!

In deze rubriek schrijft Anne waargebeurde verhalen uit zijn leven ter vermaak of soms ter
inspiratie. Dit keer schrijft hij over een winter van enkele jaren geleden. Zou het hem lukken
om voor het eerst oud & nieuw te vieren in het buitenland?
2016
Het was 2016, de winter was begonnen. Gelukkig
was deze niet al te straf, gewoon gemiddeld,
rond het vriespunt. Een dame (Pino) van onze
vriendengroep besloot voor enkele maanden naar
Berlijn te verhuizen. Gewoon omdat het kan, om het
van d’r bucket list af te kunnen strepen en tevens
zich even helemaal vrij te voelen en muziek te
maken. Ze speelt saxofoon als de beste en waar
kun je beter helemaal experimenteren, dan in de
creatieve Duitse stad Berlijn?!
De vriendengroep waar ik het over had, gaat door
het leven onder de noemer ‘Waar-is-het-feestje?vriendengroep’, omdat we eigenlijk elkaar alleen zien
wanneer er iets te vieren is. Oud & nieuw in Berlijn
scheen legendarisch te zijn, dus dat leek ons een
uitstekende aangelegenheid voor een feestje in Berlijn.
2011
Eigenlijk begon het allemaal in de zomer van 2011:
Magneet Festival Amsterdam, waar de basis van de
vriendengroep werd gelegd. 2011 Was sowieso een
mooi festivaljaartje, want vlak daarvoor zat ik nog
met m’n brakke hoofd in de trein terug van Lowlands
naar buiten te staren. Tegenover mij in de trein zat
de PR-manager van Magneet. Ze wees enthousiast
naar een kale vlakte naast IJburg. ‘Daar, daar
komt volgende maand mijn festival te staan’, zei ze
trots. Het had gewerkt, want uit nieuwsgierigheid
stonden Eef en ik daar een maand later op het
Magneet festival. Uit het niets kwam daar een bron
van gezelligheid, een vriendin van Eef aangelopen,

gekleed in een blauwe uitdossing die wel heel
erg veel weg had van het kostuum van Pino uit
Sesamstraat. Er volgden meer feestjes waarbij Pino,
Eef en ik van de partij waren en langzaam werd de
groep groter en groter en was het thema van de
vriendengroep een feit.
2016
Vele feestjes later is het inmiddels 2016 en zijn we de
tassen aan het inpakken voor onze reis naar Berlijn.
We besloten er een lang weekend van te maken
en donderdag te vertrekken, omdat oudejaarsdag
op een zaterdag viel. Door een ander feestje die
week kon ik pas vrijdag naar Berlijn, waardoor ik
voor ander vervoer moest zorgen. Ander vervoer?
Ander vervoer?? Opeens flitste mijn liftavontuur
naar Düsseldorf door mijn hoofd. Jullie ook? Zie
‘Annekdote’ in onze uitgave ‘herfst 2018’. Was dat
destijds een toevalstreffer of waren de zomerse
temperaturen de ideale omstandigheden voor het
succes? Dit moest ik proefondervindelijk ontdekken
vond ik, door het gewoon nogmaals te doen.
Het avontuur
Ook dit maal heb ik het mezelf weer niet makkelijk
gemaakt. Weer ging ik liften met een deadline.
Vertrekken op 30 December, betekent een marge
van 1 dag, maar aankomen op oudejaarsdag is
verre van ideaal als je die avond met z’n allen
tot diep in de nacht gaat feesten. Met Berlijn als
eindbestemming was het mogelijk nog moeilijker,
want slechts 11 dagen eerder (19 december) was er

Schilderij: Plattegrond van Berlijn. Cadeau gegeven aan Pino.

een aanslag gepleegd. Een vrachtwagen was op
de kerstmarkt van Berlijn ingereden, dus wellicht
nemen ze minder snel een lifter mee.
Tot slot zijn de dagen rond die tijd ook lekker kort,
dus gaat het donker parten spelen om op tijd op m’n
bestemming aan te komen?
De voorbereiding was relatief simpel. Het is één
weg van Amsterdam naar Berlijn. Weliswaar vanaf
Utrecht 1x linksaf richting Hengelo, maar verder
immer gerade aus via Hannover.
De strategie was om vanaf Hengelo bij
benzinepompen Duitse kentekens aan te houden,
warme kleding aan en een thermosfles mee,
hoe moeilijk kan het zijn? Die thermosfles stamt
trouwens uit 2001, gekocht in Finland. Is dit
relevant? Eigenlijk niet, maar het is wel leuk te
vertellen dat ik deze in Jyväskylä had gekocht en
dus ook bij me had toen ik m’n vliegtuig moest
halen. Zie hiervoor mijn ‘Annekdote’ in onze uitgave
‘zomer 2018’, onderwerp: ‘sneeuwballen’.
De reis begon redelijk soepel. Met een glimlach
en een kartonnen bord kwam ik al snel tot voorbij
Hengelo en daar werkte het voortreffelijk om alleen
nog Duitse kentekens aan te houden (letterlijk en

figuurlijk). Van Osnabrük tot Hannover was zo’n 160
km en vloog voorbij, waardoor ik rond 14:00 uur al
over de helft was.
Voortreffelijk ging het. Tot precies dit punt. Want bij
een benzinepomp rond Hannover, hadden ze er
opeens geen kerst-spirit meer in zitten. Aan mijn
positie lag het niet. Iedereen moest langs mij. Maar
na een uur stond ik daar nog. Gelukkig scheen de
zon, maar dat ging niet lang meer duren. En doordat
de zon in sterkte afnam en de bomen er voor gingen
staan, koelde het heel snel af. Mijn thermosfles,
ski-jas en handschoenen hielden me nog op de
been. Nog een half uur
later moest ik m’n plan
aanpassen. Ik kon daar niet
nog langer blijven staan.
Ik ging ook vrachtwagens
vragen of ze een lifter
mee wilden nemen. Na
de aanslag in Berlijn leek
mij die kans klein, maar ik
moest wel. Want de optie
om bij het wegrestaurant in
een hoekje de nacht door te
brengen vond ik toch niet zo
rooskleurig.
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Verkleumd van de kou zag ik een flink
rond gegeten man naar mij toe komen
lopen. Hij leek net afgerekend te hebben
bij de kassa, dus dacht ik: ‘dat moet een
vrachtwagenchauffeur zijn, die gaat nu
vertrekken, here we go!’. Helaas. Hij ging nog
niet weg, maar volgens hem de vrachtwagen
naast hem wel. En dat klopte. Bingo. Al was
het wat moeilijk communiceren, want het was
een Pool die, jawel, alleen maar Pools sprak.
Ik dacht dat hij zei, ‘ik ga nu’, maar hij moest
nog 15 minuten pauze nemen. Die 15 minuten
duurden lang, maar waren sowieso beter dan
de anderhalf uur daarvoor in de kou.
Het was een heel lieve Pool. Echt zo’n gezellige
happy camper, die er in z’n cabine een feestje
van maakt onderweg, met vrolijke muziek en
een zakje chips.
Het was inmiddels 15:45 uur en nog 285 km
te gaan. Normaliter doet een auto er zo’n drie
uur over. Helaas gaan vrachtwagens in een
soort van slow motion. Maar ja, hij ging wél
helemaal door tot aan Berlijn, dus Anne ‘just
go with the flowwwww’.
Hoewel we elkaar niet konden verstaan,
hadden we volgens mij wel goede
gesprekken. Hij in ieder geval wel. Als ik
ze had opgeschreven en vertaald, kunnen
ze vast linea recta ingediend worden bij de
eindredactie van dit tijdschrift.

Meneer ging niet het centrum van Berlijn in,
wat ik ook best ongemakkelijk zou hebben
gevonden, maar zette me op de ring van
Berlijn af bij een andere benzinepomp.
Daar trof ik een lakens-enhanddoekenleverancier voor vele hotels in
Berlijn aan. Mijn laatste rit was een feit! Het
was inmiddels na 21:00 uur en ik werd bijna
bij de voordeur afgezet. Ik moest alleen nog
een park door, waar mijn thermosfles uit m’n
tas viel en ik nu de deuk als aandenken heb
aan deze reis.

advertenties

Laat je verrassen door de
bijzondere stillevens van Gijs

30 December, het was me gelukt en na een
goede nachtrust kon oudejaarsdag in Berlijn
beginnen met een heerlijk zonnetje, een kijkje
over de muur, het ijzeren gordijn, graffiti
spotten van Oost- naar West-Berlijn. Zo werd
ik nog net niet teruggefloten op een kerstmarkt
op het Alexanderplein met m’n Glühwein. Voor
iedereen die soms in het westen, soms ook
in het oosten wil zijn: ga liften en vier oud &
nieuw in Berlijn.
De route terug was een stuk gemakkelijker
met een eigen auto. Waardoor ik heerlijk
met m’n brakke hoofd naar kale vlaktes kon
staren en met een voldaan gevoel terug naar
huis werd gereden.

Weehuizen op
www.gijsweehuizen.nl

www.detotem.nl

Stel doelen. Bereik ze. Wees trots.

Anne Schneider

www.sabine-egberts.nl

VOETBAL IS …

altijd weer die bal in de sloot

