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Het is het seizoen van het omarmen, van elkaar en het leven. Net zoals de boom op
de voorpagina om een omhelzing verlegen lijkt te zitten. De regen stroomt langs de
ramen en de verwarming staat weer aan. Het is herfst en straks winter. De seizoenen
vernieuwen zich steeds weer. En zo doen ook de redacteuren van TIJDschrift weer van
zich horen met een nieuwe wintereditie.
Wat staat er allemaal in deze keer? Frits verdiept zich in de strips voor volwassenen
zoals Hessa, die rondgingen toen hij tien jaar oud was, terwijl Jos op die leeftijd
menukaarten maakte op school omdat hij zich interesseerde voor kalligrafie.
Gastredacteur Laszlo houdt zich ook met schrijven bezig en verwoordt een van zijn
dromen in een boek. Verder schrijft Mirjam verder over haar in het vorige nummer
van TIJDschrift begonnen briefwisseling, die veel weg heeft van een spannende
familiekroniek. Pandora vindt de winter juist het geschikte moment om los te laten en
goede voornemens te bedenken. Onze doorgewinterde fietser Martin heeft het over
vallen met de fiets: ook geen pretje. De laatste allerlaatste platenpanel gaat dit keer
over guilty pleasures, net als de interesse van Frits voor obscure strips, en daarmee is
de cirkel rond.
Maar er is meer, het jaar is rond en dan zijn er ook nog de -niet altijd even vrolijkefamilieverhalen over Kerst én er is natuurlijk een kip.
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Goede voornemens
en de wil om te
veranderen
door Pandora Visser

Het is niet voor niets dat veel mensen het
nieuwe jaar starten met goede voornemens.
Het begin van het nieuwe jaar, midden in
de winter, is een perfect moment voor het
starten van een gewenste verandering. Heeft
dat simpelweg met de start van een nieuwe
kalender te maken? Of zijn er nog andere
redenen die dit kunnen verklaren? En waarom
lukt het veel mensen dan toch niet om het
voornemen dat ze bedacht hebben door te
zetten en vol te houden? Hoe zou dat beter
kunnen?
Naar een antwoord op deze vragen wil ik
graag samen met jullie op zoek… Zodat
we dit jaar het beste goede voornemen
bedenken, én kunnen volhouden!
Laten we bij het begin beginnen… Wat maakt
de winter een goede periode om te starten
met iets nieuws?
Terug naar de kern
Daarvoor moeten we even kijken naar de
wereld waar we in leven. Naar de natuur om
ons heen.
In de herfst heeft de natuur hard gewerkt.
De natuur is begonnen met al het oude af
te schudden. De blaadjes dwarrelden in
het rond. De vruchten en zaden werden
afgeworpen. En daarna wordt het winter. Het
is tijd voor rust. De natuur slaapt in. Dieren
trekken zich terug in hun holletjes. Planten
verstoppen zich weer onder de grond. Ze
doen weer nieuwe energie op, om in het
voorjaar weer opnieuw te
gaan groeien.

Bij ons
mensen gebeurt
precies hetzelfde. De
winter buiten maakt ook bij ons een
behoefte los om rust en ruimte te creëren.
Letterlijk, in onze omgeving, maar ook in
ons hoofd. Je keert je meer naar binnen
en neemt waar wat er daar gebeurt. Terug
naar de basis, op zoek naar de essentie.
De bomen doen het ons perfect voor, zij
laten hun blaadjes vallen en wat overblijft
is het skelet van de boom, die stevig met
zijn wortels in de grond wacht op een
nieuw voorjaar. Ook bij ons staat de winter
in het teken van het oude loslaten. Je
zou het kunnen zien als een soort grote
schoonmaak. Ook wij gaan terug naar de
essentie. Waardoor er ruimte ontstaat voor
verandering, voor het aanleren van nieuwe
dingen en nieuwe manieren van leven.
Wat leert dit ons op onze zoektocht naar
een goed voornemen?
De natuur leert ons dat het belangrijk is
om, voor een verandering in te zetten, eerst
ruimte en rust te gaan creëren, door op zoek
te gaan naar dat wat ons niet meer dient en
wat we los zouden kunnen gaan laten. Dit is
de eerste stap richting verandering. Onszelf
weer naar binnen keren dus. Laten we dit
samen gaan proberen in die laatste koude
maanden van het jaar, waarin de winter zich
aandient.

Vragen die je hierbij kunnen helpen: als
je je naar binnen keert… wat komt er dan
omhoog? Wat voor gedachten heb je? Wat
voor emoties voel je? Zijn dit positieve
emoties en gedachten? Of misschien ook
negatieve? Onderzoek deze emoties eens.
Positieve emoties en gedachten
Met behulp van positieve emoties en
gedachten kun je er achter komen waar
jouw dromen liggen, waar je warm van
wordt, waar je graag méér van zou willen.
Hierin zou een begin van een wens tot
verandering kunnen liggen. Luister eens
goed naar jouw innerlijke behoeften. Vraag
je zelf eens af: waar word jij nou echt blij
van? En vervolgens: heb je daar genoeg
van? Of heb je behoefte aan meer van dat?
Probeer hieruit een wens te formuleren. Een
voorbeeld van zo’n wens zou kunnen zijn:
ik zou me graag vaker rustig en ontspannen
willen voelen.
Negatieve emoties en bijbehorende
wensen
Ook negatieve emoties en gedachten kunnen
een goed begin zijn. Hier schuilt namelijk ook
(bijna) altijd een wens achter. Een negatieve
emotie is een gevoel waar je het liefst snel
van af wilt, en hangt dan ook samen met iets
waar je verandering in zou wensen. Zit er iets
onder die boosheid, die angst, dat verdriet,
of die schaamte? Kom je er niet achter waar
je emoties mee te maken hebben? Of lukt het
je niet om dat om te buigen naar een wens?
Bedenk dan eens waar je je zorgen om
maakt! Wat gebeurt er als de situatie niet
zou veranderen? Vanuit die zorg, lukt het
vaak beter om een wens te formuleren voor
de toekomst. Bedenk daarnaast ook dat een
wens nóóit iets NIET willen kan zijn. Een
wens is iets dat je WEL graag wilt. Een wens
is positief geformuleerd. Als je bijvoorbeeld
bedenkt dat je niet meer zo vaak uit je slof
wilt schieten tegen je partner, dan zou je wens
kunnen zijn om je partner op een rustige
manier te laten weten wat je dwars zit.
Doelen
Als je je belangrijkste wensen hebt

geformuleerd, dan wordt het tijd om doelen
te gaan stellen. Doelen lijken misschien op
het eerste gezicht op wensen. Het verschil
is echter dat het bij een wens om een
droombeeld gaat, en bij een doel om een
concreet omschreven idee. Concreet betekent
dat er in je doel beschreven wordt wat je
doet, waar, wanneer, hoe vaak en (evt) met
wie. Voor het stellen van een doel ga je dan
ook nadenken over de manier waarop je
jouw wens realiteit zou kunnen gaan maken.
Hiervoor kun je je opnieuw terug naar binnen
keren en bedenken wat je daar voor nodig
hebt. Natuurlijk kies je iets dat bij je past. In
het geval van de eerst genoemde wens (het
rustig en ontspannen voelen) kan dat per
persoon namelijk iets heel anders betekenen.
De ene persoon bereikt een rustig en
ontspannen gevoel door te gaan sporten, de
ander door meditatie en weer een ander door
te gaan schilderen. Bedenk voor jezelf wat
voor jou een passende manier zou kunnen
zijn om je wensbeeld te kunnen bereiken.
Wat verder belangrijk is bij het stellen van
een doel, is om iets te kiezen dat haalbaar
lijkt voor jou. Als je bij de wens om je rustig
en ontspannen te voelen het doel bedacht
hebt om te gaan mediteren, terwijl je nu
nog helemaal niet mediteert, is het (voor de
meeste mensen) niet haalbaar om meteen
elke dag te gaan mediteren. Bedenk dus
een iets kleinere stap. Begin bijvoorbeeld
met 1 keer per
week. Als dit
goed gaat,
kun je het
daarna altijd
verder gaan
opbouwen.
Kleine
stappen
maken het
makkelijker om
vol te houden en dus
om je uiteindelijke
droom te gaan
bereiken.
Maak je
doel zo
concreet

1. Emotie
2. Zorg
3. Wens
4. Doel
5. Hoe en helpers
6. Volhouden en
evalueren

mogelijk. Een doel bij de wens om je vaker
rustig en ontspannen te voelen kan dan
bijvoorbeeld zijn: elke week op zaterdag,
na het opstaan, 15 minuten mediteren, met
behulp van een geleide ‘bodyscan’ meditatie
op mijn telefoon.
Volhouden
Als je je emoties, zorgen en wensen hebt
omgebogen naar een concreet doel op de
manier die bij jou past, dan is de kans dat je
je goede voornemen zult volhouden al een
stuk groter geworden. Toch blijft het áltijd
moeilijk om een verandering vast te houden.
Hoe dan ook ga je te maken krijgen met
tegenslagen. Hoe ga je hier mee om? Het kan

helpen om van te voren na te denken over
mogelijke tegenslagen en alvast te bedenken
wat je in zo’n geval kan doen. Bijvoorbeeld:
ik verwacht dat ik soms geen zin heb om te
gaan mediteren, oplossing: als ik een vriendin
vraag dit ook te gaan doen en we na afloop
onze ervaringen erover kunnen uitwisselen,
dan zal ik het makkelijker wél doen ook al
heb ik geen zin. Dit voorbeeld betreft meteen
een ander hulpmiddel. Namelijk: haal helpers
aan boord! Je hoeft het veranderen niet in je
eentje te doen. Vraag de mensen om je heen
om hulp. Laat ze mee doen, of vraag ze om
jou gemotiveerd te houden door je te helpen
herinneren of door je complimentjes te geven
als iets lukt. Deel je ervaringen met anderen!
Daarnaast werkt een beloningssysteem goed
voor sommige mensen, bedenk bijvoorbeeld
iets leuks wat je van jezelf mag kopen of
mag doen, als het je gelukt is om het een
maand lang vol te houden. Ook zou je van te
voren motiverende briefjes kunnen schrijven
voor jezelf, om erbij te pakken als het even
niet zo lekker gaat.

Voetbal is …

Ten slotte…
Hopelijk helpt deze manier van naar binnen
keren en bij de kern (je emoties) beginnen
in het formuleren van een passend goed
voornemen voor het nieuwe jaar.
Veel succes!
Laat je me weten of het je gelukt is een
nieuwe stap te zetten?

Je eigen rugnummer kiezen.
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Ooit schrijf ik een verhaal…
Augustus - 2016, Corsica

door Laszlo La Ferrara
illustratie boekomslag en foto: Sarah Bohncke

Kastelen. Achtervolgingen. Rode kussens.
Duistere figuren. Ontsnappen. En dan schrik
ik wakker. Ik lig op een te dun en te klein
opblaasmatje. Eigenlijk lig ik ernaast, op
de harde grond. Het duurt even voordat ik
besef waar ik ben en waar ik vandaan kom.
Ik lig in een tent, op een camping aan het
strand in Corsica en heb net een bizarre
droom gehad. Als ik overeind ga zitten
merk ik dat het nog vroeg is, het begint
licht te worden maar de vogels zijn nog niet
begonnen met zingen en op de camping is
het doodstil. Ik wrijf in mijn ogen en denk
terug aan de flarden droombeelden waar ik
zonet nog in verstrengeld zat. Ik herinner
me alles nog precies: namen, omgeving, het
gouden borduurwerk van een rood kussen.

Langzaam begint de bizarre droom
in een vreemd verhaal te veranderen.
Al snel dringt het tot me door dat ik een
bijzondere droom heb gehad, zo’n droom
waarvan je gewoon weet dat er iets mee is.
Ik besluit om uit de tent te kruipen, mijn
dromenboekje erbij te pakken en de droom
van vannacht uit te schrijven. Een uur later
ben ik nog steeds bezig en merk ik dat ik de
onsamenhangendheden uit mijn droom begin
op te vullen met fantasie. Langzaam begint
de bizarre droom in een vreemd verhaal
te veranderen. Het krijgt een begin en een
middenstuk, maar het einde ontbreekt.
Zo ver had ik nog niet gedroomd. Als mijn
vriendin wakker wordt en haar hoofd uit de
tent steekt, vertel ik haar enthousiast over
mijn droom.

‘Wow, bizar,’ antwoordt ze.
‘Ja, hè?’ ik klap mijn dromenboekje dicht
en vergeet de droom voor de rest van de
vakantie.
Eenmaal terug in Nederland houdt het
droomverhaal me in zijn greep. Ik vertel de
droom, zoals ik wel vaker doe, aan vrienden
en familie. Gewoon omdat een gekke droom
leuk is om te delen (en je dan ook hoort over
gekke dromen van andere mensen). Maar
hoe meer ik erover vertel, hoe meer dingen ik
erbij verzin. Extra personages, details uit de
omgeving en meer. Het droomverhaal wordt
naarmate ik er meer over vertel steeds langer
en steeds gedetailleerder. Het wordt eigenlijk
eerder een verhaal gebaseerd op een droom,
en de behoefte om er echt iets mee te doen
wordt groter en groter.
Omdat de beelden uit de droom nog altijd
zo levendig in mijn hoofd zitten bedenk ik
me in eerste instantie dat het verhaal goede
potentie heeft om de basis te zijn voor een
animatiefilm, of zoiets dergelijks. Dus ik
besluit om contact te zoeken met een aantal
animatiestudio’s, zowel in Nederland als in
het buitenland. Na lang wachten krijg ik
maar één reactie: een enthousiaste maar
vriendelijke afwijzing. Animatiestudio’s
werken namelijk altijd met hun eigen
creatieve team. Balen.
Toch blijft het knagen, ik wil en zal iets
met mijn droomverhaal doen. Als het geen
animatiefilm wordt dan maar een geschreven
verhaal, en ik schrijf alles wat ik nog weet
op. Ik heb een begin, een middenstuk maar
geen duidelijk einde en het plot rammelt aan
alle kanten. In de daaropvolgende paar jaren
schrijf ik af en toen een hoofdstuk, of een

alinea, of een zin. Sommige jaren verzin ik
echt goede en aanvullende stukken, andere
jaren lukt het me helemaal niet om verder te
gaan. Maar één ding is zeker, dit verhaal dat
zal er komen. Al schrijvende ontdek ik door
de jaren heen hoe het verhaal moet aflopen,
hoe de karakters van de personages zijn,
hoe iedereen eruitziet en vis ik de grootste
plotgaten uit het verhaal. Ik lees boeken van
andere auteurs, laat me inspireren en schrijf
weer een poosje verder. Ik haal inspiratie
uit films, spelletjes, plekken die ik bezoek
en mensen die ik ontmoet. Alles wat past
probeer ik te verwerken in het verhaal.

Als het nu niks wordt, dan laat ik
het erbij, spreek ik met mezelf af.
Maar het was raak.
In april 2020 rond ik de eerste versie van het
verhaal af. Het krijgt een titel: Het Zwarte
Kasteel. Trots en blij dat het gelukt is om
een verhaal van begin tot eind neer te zetten
besef ik al snel dat het echte werk nu pas
begint. Herlezen, herschrijven. Herlezen,
herschrijven. En dat talloze keren, van
begin tot eind. Na feedback van proeflezers
opnieuw: herlezen, herschrijven. Als ik
eindelijk denk dat het af en goed genoeg is,

besluit ik om het op te sturen naar een soort
schrijfwedstrijd. Maar Het Zwarte Kasteel
wordt afgewezen, met als feedback: ‘Het
moet kernachtiger en de zinsbouw moet
beter, echter heb je wel talent voor schrijven.
Ik zou je een schrijfcursus aanbevelen.’
Na een aantal schrijfcursussen en de nodige
verbeteringen aan het verhaal besluit ik om
Het Zwarte Kasteel voor de laatste keer naar
een uitgever te sturen. Als het nu niks wordt,
dan laat ik het erbij, spreek ik met mezelf af.
Maar het was raak.
Na het vinden van mijn huidige uitgever,
Boekscout, leek het er opeens op dat mijn
verhaal een boek zou worden. Boekscout
biedt een platform voor beginnende schrijvers
en geeft alles met potentie een kans.
Daartegenover staat dat de auteur zelf zich
hard moet inzetten voor de vormgeving, het
corrigeren en een deel van de marketing.
Na nog een aantal rondes van herlezen,
herschrijven en het laten maken van een
prachtige, passende illustratie is Het Zwarte
Kasteel op 18 september 2020 uitgekomen.
Vier jaar na de bizarre droom op Corsica heb
ik het eerste exemplaar in mijn handen. Een
mengeling van trots, vreugde en opluchting
gaat door mij heen, het is gelukt.
Het Zwarte Kasteel is te bestellen via
Boekscout.nl

STUK UIT HET VERHAAL:
Midden in de nacht ontwaakte Kate uit een diepe slaap en knipperde
slaperig met haar ogen. Ze was wakker geworden van gebonk, maar
hoorde nu niks meer. Ze keek haar kamer rond en spitste haar oren.
Misschien had ze het gedroomd? Gerustgesteld draaide Kate zich op haar
zij en sloot weer haar ogen.
BANG!
Met een ruk zat Kate rechtop, het geluid was dus geen bijproduct van
haar slaap geweest. Ze hield haar adem in en luisterde. Vaag in de verte
meende ze zacht gebonk en gestommel te horen. Na een korte twijfel
stapte Kate uit bed, deed haar sloffen aan en sloeg haar badjas om.
Eenmaal in de gang hield ze halt. Ze luisterde en probeerde te bepalen
uit welke richting de geluiden kwamen. Een aantal lange, stille seconden
kropen voorbij voordat ze weer iets hoorde.
Krgh! Krgh!
Kate fronste haar wenkbrauwen, het leek wel alsof er iets zwaars werd
verschoven. Voorzichtig liep ze verder in de richting van het geluid.
Aan het eind van de gang stopte ze weer om te luisteren. Nu hoorde
ze duidelijkere geluiden. Dit keer geen gebonk of geschuif, maar
stemmen. Een gevoel van angst schoot door Kate haar lichaam, allerlei
doemscenario’s flitsten door haar hoofd.
Inbrekers? dacht Kate.
Ze vroeg zich af of het wel slim was om in de richting van de stemmen te
lopen. Misschien was het wijzer om Winston wakker te maken, of de politie
te bellen. Er verstreken een aantal minuten terwijl Kate aan het einde van
de gang haar keuzes stond af te wegen. Een gevoel van vastberadenheid
maakte zich van Kate meester, dit was háár kasteel en zij was de baas.
Inbrekers of niet, ze ging erop af.

SAMENVATTING VERHAAL:
Kate besluit het roer in haar leven om te gooien en koopt een oud,
zwart kasteel. Tijdens haar zwerftochten door het gebouw ontdekt ze
dat het kasteel vele geheimen blijkt te hebben, en staan er geregeld
mysterieuze en ongenode gasten voor de deur. Kate raakt langzaam
verstrengeld in de duistere oorsprong van het kasteel en staat voor een
moeilijke beslissing – is dit het leven waar ze voor kiest?

deel van de originele tekening, door Sarah Bohncke
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door Gijs Weehuizen

Gijs weet van geen ophouden en komt ook in dit nummer met een update over
zijn analoge fotografie belevenissen. Ondanks dat hij vorige keer meldde dat
het zijn laatste Analogica was. Echter twee nieuwe camera’s, met een ander
formaat negatief, leiden tot nieuwe ontwikkelingen.

de camera’s, oude dromen die bewaarheid
worden. De eerste is een Hasselblad 500c,
de tweede een technische camera van Arca
Swiss, de Classic Compact 6x9. Beiden zijn
middenformaat camera’s die werken met 120
mm film.
De Hasselblad doet het niet ben ik al
gauw achter nadat ik beide camera’s heb
opgehaald. Weer een klus voor Alan, de zeer
kundige camerareparateur, die in mijn mijn
vorige stukje ook al in actie kwam. Ongeveer
twee weken later kan ik hem ophalen.
De body is helemaal uit elkaar geweest
en schoongemaakt, de back, waar het
fotorolletje in gaat, is opnieuw bekleed zodat
er geen vals licht bij het rolletje kan komen.
Het is weer spannend, spannend.

Het bezig zijn met analoge fotografie blijft
zich ontwikkelen. Iedere keer denk ik: dit
is het laatste stukje dat ik in deze rubriek
schrijf en dan gebeurt er weer iets wat voor
mij blijkbaar zo belangrijk is dat ik het in
TIJDschrift wil delen. Dit keer zijn het twee
nieuwe camera’s die ik van Mirjam Boelaars
(mede redactielid) kreeg, uit de nalatenschap
van Maarten Brinkgreve, en aan mijn collectie
kon toevoegen. Niet zomaar camera’s,
maar klassiekers: de Rolls Royce’s onder

Dat was afgelopen maandag en dinsdag
heb ik het eerste rolletje volgeschoten.
Dat is overigens snel gebeurd, een 120
rolletje levert slechts twaalf negatieven op.
Vervolgens ben ik vele uren bezig geweest
om een proefrolletje in het ontwikkelspoeltje
van de ontwikkeltank te krijgen. Dat
is namelijk een stuk lastiger dan een
kleinbeeldrolletje. Woensdag is het dan zover:
ik ga mijn eerste 6x6 negatieven ontwikkelen
in ongeveer veertig jaar. Helaas gaat er wat
fout. Ik heb mij niet gerealiseerd dat er voor
het ontwikkelen van middenformaat 500 ml
ontwikkelaar nodig is in plaats van 300 ml
bij kleinbeeld. Het gevolg is een grijze niet
ontwikkelde maar wel door daglicht gebleekte

Pink Floyd rose, met de Hasselblad 500c

rand over mijn film. Ook de belichting, die
ik met een externe belichtingsmeter heb
gemeten, is nog niet helemaal in orde. Enfin,
de donderdag erna maar een nieuw rolletje
belicht en ontwikkeld. Het resultaat was
aanzienlijk beter. Wat een mooie foto’s maakt
zo’n Hasselblad. Wat een kwaliteit levert
deze camera! Later blijkt dat de Hasselblad
toch even een dagje terug moet naar de
reparateur omdat er nog wat vuil in is blijven
zitten waardoor het achterste sluitergordijn te
traag werkt.
Zaterdag komt Hans, een fotograaf die ik via
Marian ken, om samen de technische camera

van Arca Swiss uit te proberen. Het wordt
een heel interessante middag. Hans weet
ontzettend veel van analoge camera’s en ook
van deze. Ook heeft hij nog wat tips voor
het ontwikkelen. De Classic Compact in mijn
bezit is helemaal compleet dus we kunnen
aan de slag. Eerst wordt hij opgesteld, op een
statief natuurlijk, want het is geen camera
om even mee uit de hand te schieten. Ik
zet wat vazen neer en later oude schoenen
van Martin en we plaatsen het, eveneens
120 mm fotorolletje, in de filmcassette die
straks achterop de camera gaat. Omdat een
negatief 6x9 cm is, kunnen er slechts acht
foto’s gemaakt worden met een rolletje.

de camera of zijn standpunt te verplaatsen.
Lijnen die door het camera standpunt scheef
lijken, zoals bijvoorbeeld bij een hoog
gebouw dat je vanaf de straat fotografeert
worden op de foto recht. De camera heeft de
foto iets schuin van boven genomen maar de
flessen zijn kaarsrecht! We kunnen dus aan
de slag met het 120mm rolletje. Helaas zijn
er problemen met het transporteren van de
film, na het schieten van een foto. Waar ben
ik dat eerder tegengekomen? Gelukkig heb ik
een wisselzak als vervanging van een totaal
lichtdichte ruimte, ook wel doka genoemd, en
na twee pogingen heeft Hans het probleem
opgelost.

Leuke motivatie om nauwkeurig en toegewijd
te werken. Het is heel anders dan bij digitaal
waar een foto meer of minder niet echt
uitmaakt. Het leuke van deze technische
camera is dat ik er ook een cassette voor
polaroids bij heb gekregen en twee pakjes
polaroidfilm. Een van de twee heeft het
juiste formaat. Het is houdbaar tot 2007,
dus overjarig, maar we besluiten het toch
te proberen. Het handige is dat je zo alvast
kunt zien of je alles goed hebt ingesteld
en neergezet. We halen de zoeker van de
camera en plaatsen de polaroidcassette
en ik druk af. Twee minuten later hebben
we een goed belichte en scherpe foto met
een goede compositie. Niet dat het nu zo’n
interessante compositie is, maar het gaat om
de lijnen. Met een technische camera kun je
veel corrigeren aan het beeld wat perspectief,
horizontale en verticale lijnen aangaat zonder

Later, in de avond, maak ik nog vier foto’s
en is het rolletje vol. Ik haal het rolletje uit
de camera om het op een later moment te
ontwikkelen. Dat wordt maandagmiddag en
vijf van de negatieven zien er goed uit, want
één is verloren gegaan doordat we voor de
zekerheid een frame extra doorgespoeld
hebben en twee foto’s zitten half over elkaar
doordat het doorspoelen in de cassette niet
goed was gegaan. Maandagavond kan ik
dan eindelijk het resultaat zien. Analoge
fotografie, en dan vooral met zogenaamde
middenformaat camera’s, is een heel ZENachtig gebeuren. Je moet geen haast
hebben.
En dan is het zover, maandagavond, het
scannen kan beginnen. Zonder problemen
worden de 6x9 negatieven herkend en
gescand. De kwaliteit mag er zijn! Nu is het
wachten tot ik in de doka terecht kan en de
6x9 vergroter het weer doet. Ik kan in ieder
geval aan de slag met de 6x6 negatieven
gemaakt met de Hasselblad.
Nu, twee dagen voor de deadline van het
winternummer van TIJDschrift heb ik mijn
eerste serie gemaakt met de Arca Swiss,
ingescand en online gezet. Het is een serie
geworden met schoenen getiteld: Wornout
Footprints is te zien op gijsweehuizen.nl.
Ben blij met het resultaat en heel benieuwd
naar wat de toekomst gaat brengen.
Jij ook?
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LOVE
STORY
door Astrid Hanou

Op een stukje grond naast ons huis hadden
we de tegels vervangen door gras, maar we
zaten er niet vaak. Daarom besloten we daar
kippen te houden. Krielkippen.
We verdiepten ons natuurlijk in de rassen die
er zijn. De allermooiste waren de chabo’s.
Japanse krielkippen met heel korte poten. Als
ze lopen lijken ze te schuiven, want je ziet de
poten niet. Het is een heel oud kippenras dat
ook te zien is op het schilderij de Hoenderhof
van Jan Steen. Er is een chaboclub, dus die
hebben we benaderd.
Sophie moesten we hebben, die
bemiddelde bij het kopen van
chabo’s. Ze had zelf
wel kuikens te koop,
dus we bestelden vier
hennen en een haan.
We hadden vooraf aan de
buren gevraagd of ze daar
problemen mee hadden, want
Sophie vond kippen zonder
haan maar niets. Ze overtuigde
ons er één bij te nemen en daar
zijn we haar dankbaar voor. (De
buren hebben we later omgekocht
met heerlijke eitjes, want zo’n klein
haantje kan flink tekeer gaan om zes
uur ’s morgens.)
En zo reden we op een zonnige dag in
juni 2008 naar Tiel om de kuikens op te
halen. De leden van de chaboclub fokken de
kippen voor de show. Er zijn verschillende
soorten die zich van elkaar onderscheiden
door hun kleur en verensoort. Er zijn zwarte

hadden een nachthok met een stok. Voor we
naar bed gingen ging het hok dicht en werd
het geblindeerd, zodat de haan niet al bij
zonsopgang begon te kraaien. En als hij dan
toch begon werd het geluid gedempt. Als we
’s avonds het hok dicht deden keken we altijd
of ze allemaal netjes op stok zaten. Dus we
zeiden niet tegen elkaar ‘ik ga het kippenhok
dicht doen’ maar ‘ik ga de kippen op stok
doen’. Iedereen wilde naast de haan slapen.
Dat was deel van het spel van de pikorde.
De Krul was een bijdehandje, die hebben we
diverse keren boven op de haan zien zitten.
Vanuit het zijraam konden we ze zien
Als ze er dan niet naast kon dan maar er
scharrelen in de ren. Zo zagen we hoe de
bovenop. Ze was de kleinste, ze woog
strijd verliep om de pikorde te
iets meer dan een pond. Ben zal
bepalen. Zo zagen we ook dat elke
er weinig last van hebben gehad.
kip zijn eigen karakter had.
Na lange tijd was de pikorde
En dus kregen ze namen.
bepaald. Katrien stond
Kim kreeg als eerste haar
De Krul was een
onderaan. Maar grappig
naam. Vernoemd naar de
bijdehandje, die
genoeg was ze de dikste
border collie die we nog niet
hebben we diverse
van allemaal. Ze maakte
hadden, maar óók wilden
zich niet druk, we waren
hebben en dan Kim wilden
keren boven op de
niet zuinig met de
noemen. Ze had namelijk de
haan
zien
zitten.
hoeveelheid voer. Dus als ze
felheid van een border collie.
allemaal uitgegeten waren,
En Katrien die een deftige
was er nog meer dan genoeg
dame was, nooit vies zoals
over en stond ze relaxed in haar
bijvoorbeeld De Krul. De Krul
eentje te pikken in het overgebleven
kreeg er een lidwoord bij omdat ze de
voer. Kim, de hoogste in de pikorde was
gekste was. Zoiets als The Dude. De Krul
een slanke kip, die was zo druk met het
was krulvederig.
verdedigen van haar plek in de pikorde dat ze
De haan noemden we Ben, naar onze vriend
waarschijnlijk veel calorieën verbrandde.
Ben die homo is. We dachten namelijk lange
We hadden gelezen dat kippen vaak ziektes
tijd dat hij homo was. Eén kip had nog geen
krijgen zoals rode bloedluizen. Het hok moest
naam, we wisten het niet zo goed. Onze
dus goed schoon blijven. We hebben diverse
vriendin Rona vond dat we die naar haar
methoden gehad om de kippenmest dagelijks
moesten vernoemen dus dat geschiedde.
op te ruimen. In ieder geval was hennepstro
Tegen de tijd dat ze allemaal een naam
vanaf het begin een succes. De kippenkeutels
hadden was het grasveld kaal gepikt.
worden als het ware ingekapseld door de
Kippen houden inderdaad van gras haha.
strootjes, waardoor de poten droog blijven
In september gingen we op vakantie
als de kippen door het hok scharrelen.
naar Guernsey. In de straat woonde een
Veel spreekwoorden of gezegdes over
kippenvrouwtje, dus die paste op. We
kippen kloppen. Stresskip, de knuppel in het
ontmoetten in het hotel een wat ouder
hoenderhok gooien, met de kippen op stok,
echtpaar dat ons vol trots vertelde wat
kiplekker, er als de kippen bijzijn, haantje de
zij allemaal hadden gekocht voor hun
voorste, haantjesgedrag. En we begrijpen
kleinkinderen. Dus wij zeiden: “Wij hebben
waarom we met Pasen eieren zoeken. De
gedroogde meelwormen gekocht voor onze
kippen van eierboeren zijn gefokt om een
kippen”. Met die prachtige Britse tongval zei
heel jaar eieren te leggen. Dat houden ze een
de man “That’s sad!”.
beperkte periode vol. Als ze niet meer leggen
’s Avonds gaan kippen op stok, dus we
en witgeparelde chabo’s, krulvederige chabo’s
en zijdevederige chabo’s. Sophie verkocht ons
een zijdevederige haan, die, zoals zij aangaf,
volgens de regels der chabo’s ‘niet bestond’.
Ze kon er dus niet mee naar wedstrijden, want
er was geen categorie zijdevederige hanen.
Het was nog een onbeduidend kuikentje, maar
later zou blijken dat het een beauty was. We
hadden een kippenhok met nachthok en ren
gekocht en dat op het grasveld geplaatst,
want kippen houden van gras.
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worden ze geslacht. Maar onze kippen waren
gefokt om hun uiterlijk. Ze legden schattige
en heel lekkere eitjes die je 2 minuten moest
koken. Maar niet het hele jaar. Rond Pasen
begon het!!
Onze kippen aten de restjes van de groente
die we zelf eten. Oud brood, restjes van
de kropsla of spruitjes. Omdat ze een heel
klein snaveltje hadden deden we spruitjes
of andere stevige groente even in de
keukenmachine. Vermalen zetten we dat
dan neer in de kippenren. Daar waren ze
dan als de kippen bij. Als ze door de tuin
scharrelden (soms mochten ze uit de ren)
was niets leuker dan met hun kop tussen de
planten zoeken naar beestjes in de grond.
Soms waren de hennen broeds. Het is niet
fijn om een broedse kip te zijn. Ze liggen de
hele dag in het leghok en eten of drinken
niet. Omdat wij de eitjes weghaalden (we
wilden geen kuikens) raakten ze nooit
uitgebroed. Hun hele borst werd kaal, zodat
ze zoveel mogelijk warmte konden afgeven
op de eieren. We moesten ingrijpen, want ze
verzwakten anders teveel. We probeerden
van alles, zoals de kip apart zetten op een
stenen ondergrond. Allemaal even zielig
eigenlijk.
Zo kun je dus druk zijn met je kippen. In
januari 2017 kwamen we terug van vakantie.
De oppas, het kippenvrouwtje uit de straat,
had weer voor de kippen gezorgd. Ze had ze
de avond daarvoor nog op stok gezet. Maar
Ben lag koud en stijf in het hok. We waren
er verdrietig van en hebben hem begraven
naast het hok. Hij is 9 jaar geworden, nooit
een dag ziek geweest. In april volgde Rona,
ze was zo dood van de stok gevallen. In juni
ging De Krul en in februari 2018 Katrien. Ze
kwamen naast Ben te liggen. En zo bleef
Kim alleen over. Ze heeft nog ruim twee jaar
alleen in het hok gewoond. Een nieuwe kip
er bij is geen optie, dat wordt vechten. Maar
ze leek niet zo heel ongelukkig. Net zoals
dat bij mensen gaat werd ze steeds minder
avontuurlijk en bleef ze vaak binnen in het
nachthok. Soms kraaide ze. Het klonk wel
wat ongelukkig maar het was onmiskenbaar
kraaien. In het voorjaar leefde ze nog even
op, maar toen ze begin mei door de tuin

scharrelde viel ze zomaar onderweg in slaap.
Haar doodsstrijd heeft wel een paar dagen
geduurd. Ze is uiteindelijk in het leghok
gestorven.
Nieuwe kippen? Die kunnen nooit Ben, Katrien,
Rona, De Krul en Kim vervangen. We hebben
het hok weggegeven aan het dieren-asiel. Er
wonen nu konijnen in. En op het stukje grond
staan nu planten te bloeien op het graf van
onze lieve kippen. We hebben er een bordje bij
gezet: De kippenhof. En restjes gooien we weg.
Dat voelt nog steeds als verspilling.

TIJDSCHRIFT KWARTAAL HOROSCOOP
Editie winter 2020
Uit de lucht gegrepen
door Sanne Visser
Steenbok – 23 december t/m 20 januari
Musica! Deze winter is de uitgelezen kans om meer met muziek te doen. De
maanstand zorgt ervoor dat je muzikale zintuigen extra open staan.
Waterman – 21 januari t/m 18 februari
Het huis van Saturnus zorgt ervoor dat je deze periode eindelijk fysiek stappen gaat
zetten. Blijf dus focussen op een fit en sterk lichaam!
Vissen – 19 februari t/m 20 maart
Zakelijk is het deze winter een goede periode voor jou. Je plannen komen tot
uitvoering en je krijgt de waardering waar je op wacht.
Ram – 21 maart t/m 20 april
Homo ludens! De spelende mens. Deze periode zorgt Venus voor een ontspannen
sfeer, dus pak je verkleedkleren en ga los.
Stier – 21 april t/m 21 mei
Licht en kleur. De winter is voor jou een moment waarop er meer kleur in je leven
komt. Ga je buiten je gebaande paden, dan kan er zomaar een kleurrijke afslag
komen.
Tweelingen – 22 mei t/m 2 juni
Waar werd je vroeger blij van? Je verleden roept, pak die oude hobby op of bel die
vroegere vriend; dit is het juiste moment om iets een tweede kans te geven.
Kreeft – 22 juni t/m 23 juli
Doordat Pluto een draai maakt, staan de sterren gunstig om meer te experimenten
in de keuken. Probeer nieuwe recepten uit, pak die keukenmachine en smul.
Leeuw – 24 juli t/m 23 augustus
Laat je innerlijke criticus lekker links liggen. De Ram staat in je huis, dit geeft je de
kracht om te kiezen voor het licht.
Maagd – 24 augustus t/m 23 september
Namasteetjes. Heb je wel eens aan yoga gedacht? De sterren staan gunstig om
nieuwe dingen een kans te geven. Zowel op werk als privé.
Weegschaal – 24 september t/m 23 oktober
Ga ik links of rechts? Altijd in twijfel. Deze winter kun je ook stil blijven staan,
Uranus staat gunstig en zorgt voor rust.
Schorpioen - 24 oktober t/m 22 november
Je kunt meer dan je denkt, wat is er buiten je comfort zone dat misschien ook heel
leuk is? Waag die stap, de maan geeft je kracht hiervoor.
Boogschutter – 23 november t/m 22 december
Let op je energie, doe je niet te veel? Je wilt graag helpen, dat is mooi. Maar loop
jezelf niet voorbij, daar heeft niemand wat aan.
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Kerst
met
het
hele
gezin
In de mensen een
onbehagen

Het was natuurlijk goed bedoeld.
We waren al heel lang als gezin niet meer
samen geweest met de kerst en nu had een
van mijn zussen georganiseerd dat we weer
eens met z’n allen wat gingen doen op een
van de kerstdagen. Mijn vader, zijn vriendin,
mijn drie zussen - met voor zover van
toepassing aanhang en kinderen - en mijn
vrouw en ik.
Het programma was vrij ambitieus voor
een gezin dat voor mijn gevoel altijd van los
zand aan elkaar heeft gehangen: ’s middags
een gezamenlijke wandeling en iets
bezoeken, dan het kerstmaal en ter afsluiting
nog een of andere avondactiviteit.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
ik er een beetje tegen op zag. Ik trek een
gezelschap meestal niet heel lang. Samen
eten vind ik lastig. Meerdere gangen
aanzitten aan tafel is voor mij afzien. Het
gaat me al gauw veel te langzaam. Ik
heb ook de neiging om me schromelijk te
overeten in gezelschap. Ja, en het was een
klere-end rijden. We werden verwacht in
de buurt van Groningen. Niet naast de deur
als je in Rotterdam woont. Ik had het ook
razend druk. Ik móest voor vertrek echt iets
afhebben voor het tv-station in Rotterdam
waar ik toen voor werkte.
Toen mijn vrouw en ik eindelijk aanbelden

had het hele gezelschap het voorgerecht net
op. Het hele middagprogramma hadden we
finaal gemist. Wat de zus die het allemaal
had bedacht begrijpelijkerwijs niet leuk vond.
Ja, sorry.
Het voorgerecht hebben we snel ingehaald
en van de verdere gangen herinner ik
me niks meer. Maar ik zal mezelf wel
locomotiefsgewijs hebben zitten volproppen.
Na het eten werd - enigszins tot mijn
verbazing - het sein gegeven voor een
gezamenlijk spelletje. We gingen trivianten.
Ik geloof niet eens dat ik dat hele spel kende.
Ja, alleen de naam kende ik. Ik heb een vrij
grote hekel aan ‘spelletjes’. Spelletjes ervaar
ik als tijdverspilling, als zinloze bezigheid. Ik
ben ook helemaal niet competitief ingesteld.
Als iemand anders met het een of ander
van mij wil ‘winnen’, ga je gang. Ik heb niet
het idee dat er ergens iets te winnen is.
Relativering woont bij mij in elk porie.
Maar goed, we formeerden vier of vijf
teams en we deden rondes met kennisvragen
die steeds iemand van een team voorlas van
een kaartje.
Hoe lang geleden was het dat wij als
gezin uit elkaar waren gevallen? Zo’n 25
jaar, geloof ik. Mijn oudste zus ging door

omstandigheden al op haar zestiende het huis
uit. We gingen verhuizen, zij zou het laatste
jaar van haar middelbare school in gaan, en
toen is ze dat laatste jaar bij het gezin van
een schoolvriendin achtergebleven. Daarna
ging ze studeren. Twee jaar later vertrok de
volgende, ook om te studeren, maar in de
praktijk meer om te feesten. En zij werd niet
lang daarna gevolgd door mijn derde zus die
intern ging bij haar verpleegstersopleiding.
Ik bleef als jongste achter met mijn (vrij
afwezige) vader en moeder. En mijn moeder
stierf al snel. Toen ik vijftien was, was het
gezin gereduceerd tot mijn vader en mij.
Maar het triviantspel maakte ons binnen
de kortste keren weer het gezin dat we ooit
waren. Met alle onderhuidse spanningen die
we alweer bijna waren vergeten.
Mijn vader is altijd nogal op kennis gericht
geweest. Hij was chirurg en had een grote
belangstelling voor natuurwetenschappen.
Las wetenschappelijke tijdschriften. Ging
er een beetje prat op dat hij altijd zijn
middelbareschoolkennis had bijgehouden.
Dat hij nog zo de veertien bereidingen van
methaan kon opdreunen.
Die instelling gecombineerd met zijn
doofheid en een zekere sociale onhandigheid

maakte dat hij bij het trivianten steeds het
antwoord op een vraag riep ook al was de
vraag helemaal niet voor zijn team bedoeld.
Keer op keer moest hij worden gecorrigeerd.
En dan was er mijn jongste zus die altijd
een beetje problematisch is geweest, die
zich geloof ik niet zo gezien heeft gevoeld
in het gezin, die misschien wel steeds het
gevoel heeft gehad dat er een beetje op haar
werd neergekeken. Ze had deze kerst pijn
in haar mond, zo bleek later. Maar dat wilde
ze niet laten merken. Ze probeerde toch wat
vragen voor te lezen. Slecht verstaanbaar.
En met een moeilijk gezicht. Ze leek tegelijk
wel en niet mee te doen. Ze straalde in alles
uit dat ze toch op geen enkele vraag het
antwoord zou kunnen geven. Dit tot ergernis
van anderen, onder wie mijn oudste zus die
niet altijd overloopt van geduld. Die zat zich
duidelijk op te vreten. Terwijl mijn middelste
zus nog probeerde het gezellig te houden.
De man van mijn oudste zus en hun zoon
hadden misschien als enigen echt zin in het
spel. Die wilden winnen. Ze waren fanatiek.
Tegen de klippen op. En zonder serieuze
tegenstand.
En dan was er kleine Rolandje die
inmiddels dan wel een slordige 120 kilo woog
maar ergens nog steeds het pestjong was
van vroeger. Bij elk rondje vergiste hij zich
zogenaamd in de voor te lezen vraag. Las
hij de vraag van de vorige ronde voor. Heel
langzaam. Om dan zogenaamd verbaasd te
concluderen dat dat dezelfde vraag was als
daarstraks.
Na twee potjes heeft mijn oudste zus,
van wie het trivant-idee afkomstig was,
ingegrepen. Ze kon haar ergernis niet meer
de baas. We hielden ermee op. Het was
genoeg geweest.
Ik heb hierna niet gehoord van nieuwe
pogingen om met de kerst met het hele gezin
van vroeger samen te komen.

tekst: Roland Vonk
illustraties: Herman Schouwenburg
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De laatste platenpanel
Guilty Pleasure
De vierde en laatste editie van het
platenpanel is een soort van coming out van
de leden. Ze tonen zich kwetsbaarder dan
ooit in hun beschrijving van een aangekocht
vinylschijfje waar ze vaak met veel plezier
veelvuldig naar geluisterd hebben in een
meestal ver verleden, maar wat niemand
achter hun gezocht zou kunnen hebben.
Gijs doet een doekje open over ‘The Sun
Always Shines on TV’ van het Noorse Aha,
Jos klapt uit de school met het album ‘The
Dream Weaver’ van Gary Wright en Martin
komt uit de kast met ‘Brown Girl in the
Ring’ van niemand minder dan Boney M. De
leden ervaarden de keuzes van elkaar als
schokkend, pervers, abject en een gebrek
aan enige vorm van goede smaak. Mede door
deze laatste editie zal het platenpanel niet
meer als platenpanel verschijnen. Met de
keuze voor Guilty pleasure als thema blijken
zij hun eigen Trojan Horse binnengehaald te
hebben. Spijtig, zeer spijtig. Na het lezen
zult u dit waarschijnlijk ook beamen… of toch
niet?!?

Boney M is best leuk!?!

meer. Vlak na 1978
kwamen reggae,

Wat kan ik er van zeggen? Ik leidde een

ska, punk en new-

deprimerend eenzaam leven op mijn middelbare

wave. Dat was mijn

school, het Cartesius Lyceum in Amsterdam-West.

ware ding. Boney M

En toen kwam het bericht dat ook onze klas op

kwam nooit meer

werkweek zou gaan. Voor anderen iets om naar

op de draaitafel.

uit te kijken, ik zag er tegen op als een berg.

Toen zal het zeker

Gelukkig werd het een zeilkamp in Woudsend. Dan

een guilty pleasure

hadden we wat te doen. Ik vond het eigenlijk best

gevoel geweest

wel meevallen… achteraf. Ik heb het in ieder geval

zijn. Nu moet ik

overleefd, het zeilen was best leuk, en ik vond een

vooral ontzettend

manier om me in de groep te handhaven. Op een

lachen om de hoes,

avond gingen we met iedereen naar de plaatselijke

de kleding; zóóó

bar-dancing van het dorpje Woudsend.

jaren '70!

Ik had hiervoor nog nooit bier gedronken en ik

Het verhaal van Boney M is genoegzaam bekend.

panikeerde bij het beeld dat iedereen bier dronk,

Eén danser, Bobby Farrel, geweldige uitstraling,

behalve ik. Ik had vóór deze week twee keer in

afro-kapsel, slangenmens, a-typische danspasjes

de pauze bij het winkeltje tegenover de school,

die nog nooit vertoond waren, en drie zangeressen,

een blikje Heineken gekocht, in een papieren zak

waarvan er eigenlijk maar eentje echt goed kon

meegenomen en op de wc op school opgedronken.

zingen. Boney M was vooral het zolderkamerproject

Nou ja, opgedronken… ik vond het echt bitter en

van de Duitse producer Frank Fabian die alles

vies; bier was niet lekker, maar iedereen drinkt

bedacht, inzong en die mensen nodig had om zijn

het,… hoe moet dat dan straks op kamp?

project fysiek in beeld te krijgen in programma's als

tekst:

En nú, die avond was het dan zover. In de bar-

Toppop. De meeste artiesten in die tijd deden dit op

Martin Groenewoud

dancing. ‘Ook een biertje, Martin?’ Tuurlijk! En,

dezelfde manier. Playback was de standaard.

Jos Bohncke

verdomd, dit vond ik wel lekker, minder bitter,

Alles voor de show, niets is wat het lijkt. Maar goed,

Gijs Weehuizen

minder droog. Dit was nou een tápbiertje. En zo

die gekke Frankie Farian wist wel 150 miljoen platen

fotobeeld hieronder:

kwam het daarmee dus wel goed. Een enorme

met zijn Boney M project te verkopen. En ik was

Gijs Weehuizen

opluchting. En met bier op ging het dansen ook

daar dus ook eentje van.

een stuk beter. Het was een kleine dancing en de

Ik ben blij dat ik hem niet op de rommelmarkt

DJ had waarschijnlijk niet veel repertoire, want

verkocht heb. Speciaal voor deze guilty pleasure

geregeld kwamen dezelfde nummers voorbij. Eén

editie van platenpanel ben ik op YouTube weer eens

daarvan was het nummer ‘Brown Girl in the Ring’

Boney M filmpjes gaan bekijken en ik moet zeggen.

van Boney M. Een vrolijk dansnummer met veel

Ik heb me kostelijk geamuseerd.

steeldrums waarbij telkens de hele klas op de

Ik kreeg ook nog het ‘Leo-Blokhuis-gevoel’ toen

dansvloer stond. Met de kennis van nu zou dit de

ik er achter kwam dat het nummer ‘Baby do you

floorfiller genoemd worden. Ik vond dansen leuk, ik

want to Bump’ een bijna identieke copy is van

vond bier drinken leuk, en ik beleefde plezier met

het nummer ‘Al Capone’ van ska grootheid Prince

een club mensen. En, om met Sjef van Oekel te

Buster. Een nummer uit 1965 dat de meeste

praten, you weet wel, zo werd het tóch nog gezellig

mensen kennen in de latere uitvoering van the

als het ware!

Specials; ‘Gangsters‘. Dus zeg ik: Boney M was

Thuisgekomen wilde ik dolgraag dat singletje van

ook een beetje ska, disco-ska, lekkere disco-ska.

Boney M hebben. Dát nummer op díe dansavond in

Het oordeel over mijzelf is dan ook dat ik mij NIET

Woudsend was toch een klein lichtpuntje geweest.

schuldig maak aan guilty pleasure. Boney M is best

Boney M was mijn redder in de nood! Het bleek

leuk!

echter dat ‘Brown Girl in the Ring’ de B-kant was

P.S. Bekijk vooral de YouTube-filmpjes en check

van de single ‘Rivers of Babylon’. Een vreselijk

Wikipedia voor veel sappige feitjes. Veel guilty

camp gospelnummer, echt niet te hachelen. Ik

pleasure moments gewenst!

heb het singletje ‘Brown Girl in the Ring’ de eerste
weken vaak gedraaid, en daarna eigenlijk nooit

Martin Groenewoud

Een mierzoete guilty pleasure
met een zure nasmaak
In het jaar 1975 kwam een plaat uit die totaal
aan mij voorbijgegaan zou zijn, ware het
niet dat dit album 2 jaar later mijn levenspad
kruiste. Hij paste totaal niet in mijn muzikale
smaak die nogal uitgesproken was in de
richting van Pink Floyd, Reggae en SKA. Het
was wel zo dat ik van veel muziek uit die
tijd weleens één album aanschafte, gewoon
om mijn blik te verruimen. Zo had ik een
album van Van Halen, van Earth Wind en
Fire, van een of andere Ierse Folk band, een
bombastische LP van Rick Wakeman, enz. En
toen was daar opeens die vreemde eend…
Dan zal ik nu maar onthullen om welk album
het gaat: The Dream Weaver van Gary Wright.

‘Om haar dichterbij te voelen,
denk ik, kocht ik die LP en
draaide die op eenzame
avonden zelf ook thuis op mijn
kamer.’
De hoes alleen al laat je denken; Wat is dat
voor plaat …?
Op het album prijkt een muzikant (Gary
Wright dus, voorheen Spooky Tooth, nu
aan zijn 3e soloalbum), afgebeeld in een
zoetsappige pose met glamouroogschaduw
in een barokke kleurstemming. Boven zijn
hoofd het front van een voertuig met chroom
en een roze kapachtige vorm met ook weer
chromen motieven. Een en ander verwijst
zonder meer naar het ‘voertuig’ van de
synthesizer-glamourrock die deze meneer
toen maakte. De ogen gesloten, het sjaaltje
losjes om de nek, een Startrek shirt aan
en op de achtergrond spacy motieven. Zou
hij nou liggen of staan in deze suikerwerkomgeving? Hij droomt natuurlijk en zweeft
heerlijk weg op zijn eigen muziek …
Heb ik dat toen ook gedaan? Wegzweven op
zijn muziek? Ik kan me dat nu absoluut niet
meer voorstellen, maar ik ben het gevoel
waarmee ik die plaat heb aangeschaft ook
totaal kwijt. Wat een zwijmelplaat!
Wat ik weet is dat ik toen verliefd was op
een meisje uit de klas. Zij had die plaat en

had hem eens gedraaid toen we samen aan
een werkstuk werkten bij haar thuis in een
deprimerende flat in Amsterdam-Noord.
Huiswerk maken, niet meer dan dat, ook al
had ik dat wel gewild. Zoals dat gaat met
verliefde pubers; je geeft elkaar onhandige
signalen en die van haar werden door mij
even onhandig geïnterpreteerd. Zij wilde
vriendschap, maar ook eventueel als het
uitkwam en de tijd daar was en zij zich goed
voelde en we ergens waren waar dat paste
misschien ook wel iets meer. Ik wilde vooral
iets meer, maar ook haar vriendschap. Om
haar dichterbij te voelen, denk ik, kocht ik
die LP en draaide die op eenzame avonden
zelf ook thuis op mijn kamer. Mijn wens dat
we een keer samen huiswerk zouden maken
bij mij met die muziek op de achtergrond,
is nooit uitgekomen. De plaat lag op haar te
wachten, maar. . .
Ondanks de titel, bracht de plaat mij niet met
haar in het dromenland van verliefde stelletjes
tussen de sterren in een barokke suikerwereld,
maar met een smak terug op aarde toen
zij onverwacht verdween. Na een tijd van
afwezigheid voor mentaal herstel, nadat zij
door een ingewikkelde thuissituatie ernstig
ontregeld was, bleek zij verhuisd en liet niets
meer van zich horen. Vriendschap is een illusie.
En sindsdien zit ik met die plaat, die ik nooit
meer heb gedraaid.

Jos Bohncke

AHA - The Sun Always Shines on TV
Is dat zo?
Jos en ik kwamen beiden met hetzelfde idee
voor dit laatste platenpanel. Ik heb er een
beetje spijt van, omdat het album dat ik ga
behandelen, bij nadere beluistering, voordat
ik deze middag aan dit artikel begon, danig
tegenviel. De vinylpersing die ik wil behandelen is
van AHA en getiteld: Hunting High and Low, een
titel waarbij je meteen vragen gaat stellen.
De Noorse band brak door tijdens het eerste
semester van mijn eerste studiejaar Engels met
het nummer Take On Me met een snelle videoclip
die deels gefilmd was en deels getekend, met
daarin het verhaal van een jongen uit een andere
wereld die probeert bij zijn liefje te komen. Was

voor één

ook een lekker in het gehoor liggend nummer,

nummer; een

maar had op mij nog niet de impact die de
volgende hit had: The Sun Always Shines on TV.

guilty pleasure bovendien.
Gelukkig werd de clip heel veel

Afgezien van dat ik betwijfelde of dit zo was, was

uitgezonden op Musicbox en Sky Tv, zeg maar het

de clip ook niet vrolijk stemmend, maar voor

MTV van begin jaren 80 van de vorige eeuw. Wat

die tijd wel intrigerend. Drie jongens, die er veel

worden we oud! Waarom heeft dit nummer mij zo

jonger uitzagen dan zij bleken te zijn, traden op

geboeid? Het was een bandje met een zeer jeugdig

in een kerk vol naakte mannequinpoppen. Een

elan voor bakvissen, met muziek voor dezelfde

pakkend beeld, dat alleen ik leuk leek te vinden.

doelgroep, die de tekst waarschijnlijk niet begreep.
Mij sprak de tekst in ieder geval aan, de videoclip

‘Tv kijken doe ik al jaren
nauwelijks, maar wat ik zie
doet me vaak besluiten dat de
zon op tv ver te zoeken is.’

vond ik heel leuk, de jeugdigheid paste bij mijn

Tot dat nummer ga ik mij hier beperken. De song

Een of twee jaar geleden heb ik de LP

opent met een bijna religieus aandoende piano of

tweedehands voor weinig euro’s gescoord en nu

keyboard en de woorden: touch me, how can it be,

ik het nummer weer enkele keren gehoord heb,

believe me the sun always shines on tv. We zijn

tijdens het schrijven van dit artikel, besluit ik

binnen! Helemaal aandacht voor wat gaat komen.

de LP nog een keer helemaal te gaan draaien.

Give all your love to me. De muziek, vooral violen,

Misschien als afscheid en misschien ook niet. Tv

zwelt aan, de bass en de drum zetten in, een

kijken doe ik al jaren nauwelijks, maar wat ik zie

vrolijk keyboard bespeeld door Magne Furuholmen

doet me vaak besluiten dat de zon op tv ver te

en een op de achtergrond jankende gitaar van

zoeken is. Dan liever de LP!

tweede jeugd waar ik als vijfentwintig jarige
student doorheen ging en de muziek zat niet
slecht in elkaar, vond ik. Verder valt er nog op te
merken dat er een overkill aan keyboards is, die
het tot barokke pop maakt.

gitarist Pål Waaktaar-Savoy leidt ons naar een huh
van zanger Morten Harket en de probleemstelling

PS. Na de laatste keer luisteren ben ik toch weer

wordt geformuleerd, waar ik hier niet op in zal

stuk milder gestemd over deze LP. Soms staat

gaan. Luister de tekst en ontdek zelf, raad ik je

of valt de waardering van een album met de bui

aan!

waarin je bent, toch?

Ik ben nog naar de platenwinkel geweest in 1985 om
de LP te kopen, maar vond 25 gulden toch teveel

Gijs Weehuizen
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ADVENTSKALENDER
door Sabine Egberts
illustratie Frits Jonker

Dit jaar was geen topjaar. Ik zal niet de enige
zijn die 2020 het liefst door de schredder wil
gooien en tegelijkertijd weet dat 1 januari
2021 echt niet opeens anders zal zijn.
Speciaal voor alle lezers van TIJDschrift een
adventskalender met 24 lichtpuntjes voor de
donkerste dagen van 2020. En wie weet heb
je er in 2021 ook nog wat aan.

1. Sinterklaas is in Nederland en dan slaapt

hij in het Muiderslot. Hij blijft daar tot dat hij
weer terug naar Spanje gaat. Omdat de Sint
tot een risico groep behoort houdt hij wel een
beetje afstand, maar je kunt hem gewoon
komen opzoeken.
2. Ga een uurtje klimmen bij Funforest, of
doe iets anders in het Amsterdamse Bos.
3. Ga naar een leuke fototentoonstelling,
bijvoorbeeld die van Amsterdamse meiden
van Remsen Wolff in Foam. Dat kan nog tot
en met 6 december. Kun je niet, dan zoek
je toch gewoon even naar een andere leuke
foto-expositie.
4. Maak een instructiefilmpje om iets dat jij
goed kunt aan anderen te leren en plaats dit
op je socials.
5. Maak jezelf blij door een prachtige
illustratie van Nike Rijsterborgh te kopen en
in je schoen te stoppen.
6. Zoek op YouTube-filmpjes van de
hoogtepunten van je favoriete sportteam,
en laat het algoritme haar werk doen. Als
je niet van sport houdt kun je natuurlijk
ook een moodboard maken van plaatjes
van je favoriete dier. Ik vind quokka’s de
grappigste dieren die er zijn. Kijk eens op de
quokkapagina op Instagram of Pinterest, of
ga op zoek naar leuke pagina’s over je eigen
favoriete dier. Genieten maar!
7. Bak een taart of iets anders lekkers,
bijvoorbeeld met een heerlijk recept van Miljuschka.

2020
8. Reserveer een kaartje voor een leuk

concert. Ook al weet je al dat het niet door
gaat. Je steunt hiermee de mensen die de
muziek maken waar je van houdt en dat
vergroot de kans op nieuwe concerten na
coronatijd.
9. Ga lekker schaatsen op de Jaap Edenbaan of
een andere leuke schaatsbaan.
10. Vanaf 10 december kun je genieten van
lichtjeskunst door heel Amsterdam tijdens het
Amsterdam Light Festival. Tot en met 10 januari
2021 kun je coronaproof wandelen, fietsen of
een boottochtje maken en genieten van de
letterlijke lichtpuntjes in Amsterdam.
11. Ga naar de Winter Efteling, of een ander
pretpark waar je blij van wordt.
12. Vanaf 12 december verandert het
Muiderslot in een Winterkasteel. Tot en met
28 februari 2021 kun je er terecht voor
leuke winterse activiteiten, ook tijdens de
feestdagen.
13. Ga naar een leuke tentoonstelling bij
het MOCO museum, bijvoorbeeld The future is
old. Reserveren met tijdslot en je kunt er nog
een mooi mondkapje bij bestellen ook. Ook
andere musea zijn gewoon open en heel blij
met je komst.
14. Lees een boek of luister naar een podcast
waar je vrolijk van wordt. Je weet vast zelf
wel welke schrijvers je verslindt, en zo niet,
vraag tips aan mensen die jou goed kennen.
Voor mij zijn het op dit moment het boek
‘De meeste mensen deugen’ van Rutger
Bregman, de podcast Echt Gebeurd en de
Knorrepodcast.
15. Kijk eens terug in je dagboek of agenda
van 2020 en maak een top 10 van mooie,
leuke of inspirerende momenten. Je zult
zien dat ze er toch blijken te zijn. Kom je
niet aan de 10? Probeer deze in december
nog te creëren door bijvoorbeeld één van de
lichtpuntjes uit deze adventskalender.
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16. Koop een kadootje voor iemand die je
het gunt en breng het persoonlijk langs.
Helemaal mooi als je er nog een kaartje met
een complimentje bij kunt doen.
17. Ga voor of na je werk naar het strand,
ook als het slecht weer is. Na een uurtje over
het strand of door de duinen lopen ziet het
leven er weer veel rooskleuriger uit.
18. Reserveer een boottochtje met mensen
uit je eigen bubbel met bier en bitterballen
bij De Prael. Wil je de deur niet uit? Koop
dan gewoon een lekker bierpakketje met een
mooi bierglas, om thuis op de bank van te
genieten.
19. Roep wat vrienden bij elkaar (online
uiteraard) en speel de House of Watt Bingo! En
nu je toch op de website bent, bestel dan
gelijk een lekker stamppotje. Jij blij, zij ook
blij.
20. Schrijf een brief naar iemand waar je
sterke gevoelens voor hebt, bijvoorbeeld
iemand waarvan je heel veel houdt of een
vriend of vriendin die er altijd voor je is.
Breng je gevoel onder woorden en stuur de
brief op. Je bent niet de enige die in deze
donkere dagen wat positiviteit kan gebruiken.
Het kan natuurlijk ook een brief zijn aan
iemand waar je echt een gloeiende rothekel
aan hebt, dat lucht ook op. Die zou ik dan
niet versturen.
21. Maak zelf gelukskoekjes en deel die uit in
de buurt. Je buren zullen dit echt waarderen
en dat geeft hen en jou positieve energie.

Inspiratie voor tekst op de briefjes vind
je hier. Je kunt er natuurlijk zelf ook een
diepzinnige draai aan geven.
22. Maak een lange wandeling, alleen of met
een coronaproof gezelschap. Zodra je je deur
uit stapt kun je al gaan wandelen maar je

NIEUWJAARSDAG

kunt ook een route uitzoeken op de site van
wandel.nl. Ben je met kinderen of zelf snel
verveeld? Ga geocachen!
23. Denk aan datgene wat je als kind het
allerliefste deed, en maak het weer oppakken
van deze activiteit je enige goede voornemen
voor 2021.
24. Haak deze kerstavond aan bij Kaarsjes
in de Baarsjes. Ben je niet gelovig? Ik
ook niet. Zet je er een keer over
heen en wie weet word je verrast. Bij
kerstavond horen kaarsjes en lichtjes.
Wil je echt niet? Ga dan gewoon nog
een keer naar ALF.
Hopelijk helpen deze lichtpuntjes je
door de donkerste dagen van 2020
heen, en heb je zelf een lichtpuntje
waar je veel aan hebt? Deel deze met
zoveel mogelijk mensen. Zo helpen
we elkaar 2021 in.
Gelukkig nieuwjaar!

Een kater met een kater.
Marian Hanou
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Cijfers
en letters
door Jos Bohncke

Op de basisschool kregen we les van een
meester die een vak gaf dat we nu beeldende
vorming zouden noemen. Ik was denk ik
11 jaar en het liep tegen kerst. De meester
had een opdracht voor ons die met kerst te
maken had. We mochten kiezen: kerstkaarten
maken, menukaarten schrijven of een
tekening met kerstdingetjes als kaarsen enz.
Ik koos voor menukaarten maken, omdat
de meester had verteld dat we dan gingen
kalligraferen. Ik had geen idee wat dat was,
maar het klonk spannend en de spullen die
je ervoor moest gebruiken stonden op het
bureau en die leken me aantrekkelijk. Kleine
inktpotjes en pennen met een speciale punt.
Ik wist wat een vulpen was. Daar schreven
we mee in de klas. Maar deze pennen waren
heel anders. De punt was plat, breed en zat
op een penseelachtige steel.
De meester zette de kinderen in groepjes aan
het werk en ging daarna met ons groepje
aan de slag met de inkt en de pennen. Hij
deed het voor en daardoor wist ik dus wat
kalligraferen was. De meester legde het ook

Inktpot en pen van Jos

nog uit en noemde het schoonschrijven. Dat
woord had ook niet een duidelijke betekenis
voor mij. Wat de meester deed, volgde ik met
grote belangstelling.
De pen ging behoedzaam met de punt in het
potje. De meester zette de pen op het papier
en trok korte strepen inkt die afwisselend
breed en dun waren. Er ontstonden kleine
tekeningetjes op zijn papier en hij vertelde
dat het letters waren. Ik volgde zijn
bewegingen en zag steeds hoe een druppel
inkt van de pen zich vanaf de brede punt over
het papier uitspreidde. De meester gaf tekst
en uitleg bij wat hij deed en als laatste wijdde
hij ons in in wat hij schreef: het Gotische
schrift. Hij legde een vel met het alfabet op
tafel en nam de letters met ons door. De
hoofdletters en de kleine letters en ook de
cijfers.
Ik kon niet wachten om te beginnen en deed
precies wat ik de meester had zien doen.
Natuurlijk kwam er weleens wat teveel inkt
mee, maar het resultaat gaf me plezier.
Het ene woord na het andere verscheen op
de menukaart in deze magische getekende
letters, op genummerde volgorde.
Ik weet niet of het hier is ontstaan of dat
het er al was en hier is blootgelegd, maar
sinds de kennismaking met de redispen
(zoals de pennen bleken te heten) heb ik iets
met letters, schrift en schrijven. (Hoewel de
letters van de zinnen op de leesplaten uit de
eerste klas van mijn katholieke lagere school
nog altijd op mijn netvlies gebrand staan).
Ik ging thuis ook aan de slag. Met Gotisch en
Unciaal, maar ook met blok- en hoofdletters
(kapitalen). Eerst tekenend en later, toen
ik m’n eigen redissetje had, ook met

de redisvulpen. Ik ontwierp m’n eigen
geheimschrift en op de middelbare school
kreeg ik een duidelijke belangstelling voor
het design en de types van letters. Ik had
ook een letterstaalkaart van een drukkerij
gekregen van een oom die drukker was.
Ik had inmiddels ook een mooie set
fineliners waar ik veel mee tekende en
waarmee ik ook heel kleine letters kon
schrijven. Dat bracht me op een zijpad
in de wereld van de letters; namelijk het
vervalsen. Een nieuwe uitdaging in het
tijdperk waarin kopiëren nog niet bestond.
Ik maakte m’n eigen zwemabonnement
door een origineel exemplaar perfect na te
tekenen/schrijven met grotere en kleinere
letters. Pasfoto erop, stempel natekenen en
klaar was Jos.
Design letters vond ik vooral in reclames die
ik dan uitknipte uit tijdschriften en bewaarde
in een doos om er regelmatig naar te kijken.
Via elpeehoezen en productmerken kwamen
er steeds meer letters en cijfers in beeld
en ging ik ze naschrijven of -tekenen en
tenslotte ging ik zelf ontwerpen.
Mijn eerste proeve van bekwaamheid was
een serie biermerketiketten die ik namaakte
met m’n eigen achternaam. Zo stonden er
op m’n kamer thuis in een rij bierflesjes
met mijn naam in ‘Grolsch’, in ‘Amstel’, in
‘Heineken’ enz. daarop.
Ik maakte tot ieders verwondering ook
een pakje shag met mijn achternaam als
merknaam in de ‘Drumletter’.
In de wereld van letters en ook cijfers bleek
een overmacht aan verschillende letters en

schriften te bestaan. In mijn persoonlijke
bibliotheek staan dan ook een aantal boeken
over schrift en schrijven, die gaan over
historische achtergronden van letters en de
ontwikkeling van het schrift.
Nog steeds kijk ik graag naar letters en
omdat ze overal te vinden zijn is dat een
makkelijk uit te oefenen liefhebberij.
Letters op vrachtwagens, etiketten,
etalages, filmtitels, noem maar op. Ik kan
zo een avond op Netflix naar de letters van
filmtitels kijken. Letters kunnen een genre
vertegenwoordigen, zoals de Westernletters,
of een tijdgeest, zoals de typische jaren 70
letters, of een product, zoals de in Gotisch
geschreven biermerken (behalve bijna alle
Nederlandse dan) of een subcultuur, zoals
graffitis. Een goed uitgevoerde graffiti vind
ik vaak heel mooi en een aankleding van

Kerstgraffiti van Jos

Schoolplaat

Gothisch schrift
Westernletters
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beton. Het is ook een tegenhanger van
‘stadsbehang’ in de vorm van reclames,
wanneer ze maar mooi en kleurrijk zijn
uitgevoerd.
Tegenwoordig is mijn onderwerp ook
uitgebreid naar beeldmerken. Ook deze vind
je terug in reclames, op vrachtwagens, op
etiketten, op gebouwen enz. Een sprekend
beeldmerk is als een woord. Een beeldmerk
móet ook spreken. Zo hebben vrachtwagens
uit de logistieke wereld vaak een beeldmerk
waarin 2 tegengestelde richtingen (of
meer) voorkomen als symbool van halen
en brengen, heen en weer. Even zo in de

wereld van het openbaar vervoer. En nu ik
zelf tekenleraar ben, zijn letters een vast
onderdeel in mijn scala aan onderwerpen.
Ik laat leerlingen zien hoe je letters kunt
ontwerpen en daarmee je eigen graffiti
kunt maken. Vanuit schrijven naar tekenen
van letters en daarna van tekenen naar
inkleurtechnieken is voor de mindere goden
een mooie route om in het tekenen een weg
te vinden.

Logistieke beeldmerken

Beeldmerken OV

Zoals ik zelf ooit die meester had die mij
plezier in letters meegaf, zo hoop ik zelf ook
zo’n meester te zijn voor mijn leerlingen.

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.

Winter
IJzel
Fietsen

Valpartijen

door Martin Groenewoud

De winter kondigt zich meestal
aan middels vorst aan de
grond en Martin behoorde
vroeger steevast bij de eersten
die dan op het talud van een
houten bruggetje snoeihard
onderuitgingen. Maar Martin viel
en valt vaak met de fiets, en zeker
niet alléén in de winter.
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Ik weet niet precies
wanneer de eerste
keer is dat ik hard
met de fiets
gevallen ben,
maar ergens in
mijn kinderjaren kan ik
me herinneren dat
ik huilend
thuiskwam met een kapotte knie en een slag
in het wiel van mijn mooie blauwe fietsie. Na
deze valpartij in de Lodewijk van Dijselstraat
in Amsterdam-Slotermeer zouden er tot
op de dag van vandaag nog wel zo’n zeker
dertig valpartijen bijkomen. Van diverse
zeer vreemde valpartijen zou ik zeker tien
columnes kunnen vullen. Dat doe ik dus niet,
Eén is al erg genoeg vind ik zelf!
De laatste valpartij was twee maanden
geleden toen ik met een collega 's avonds
terugfietste en we al kletsend met elkaars
stuur in de knel kwamen. Mijn collega, zo’n
dertig kilo zwaarder dan ik, reed steady
door en ik lag weer eens tegen het asfalt.
Bloedende elleboog, pijnlijk been, daar gaan
we weer, dat gevoel.
Op mijn twintigste heb ik de klassieker
Zwanenburg-Nijverdal-Zwanenburg gefietst.
360 km op één dag. Na 310 km ging het mis
in Hilversum. We reden rechtdoor, iemand
schreeuwde ‘LINKS!’ en ik draaide, door de
vermoeidheid niet nadenkend, mijn stuur om,
en schoof zo het grind in. De rechterelleboog
helemaal open. Vol met grind.
Wel uitgefietst, maar omdat het grind er niet
goed uitgehaald was op de spoedeisende
hulp heb ik twee maanden met een mitella
gelopen. De plek op mijn elleboog is nog
altijd te zien. Van al die valpartijen word je er
niet mooier op.
In Noorwegen ben ik in een afdaling in het
bos met mijn voorwiel in een kuil gereden en
over de kop geslagen. Ik liep zes weken met
een ei op mijn heup rond te manken.
In Griekenland sloeg ik ook over de kop toen
ik op een kruispunt met mijn voorwiel in een
putgat reed; alle schouderbanden aan gort.
Lang geleden in de herfst op de Veluwe

kreeg ik een tak tussen mijn voorwiel. Alweer
over de kop geslagen en op mijn gezicht
beland. De bril werkte als een mes en de
jukbeenderen staken eruit. Deze winkelhaak
in mijn gezicht is nog steeds goed te zien.
Vier jaar geleden werd ik door een fietser
omver gereden die tegen de rijrichting in uit
een steeg van achter een stilstaande auto
kwam. Elleboog open, heup pijnlijk en lichte
hersenschudding. Dat was trouwens de derde
valpartij dat jaar! (het jaar van la Marmotte)
Verder: geschept door een afslaande auto die
niet keek. In botsing met een fietsend meisje
die een koptelefoon op had, zat te eten en
met vriendin aan het kletsen was en tijdens
mijn inhaalmanoeuvre omkeek en uitweek en
daar lagen we allebei.
Omgevallen toen ik mijn eerste klikpedalen
gebruikte en op de boulevard van Zandvoort
van de zee wou genieten, maar toen te laat
besefte dat ik nog vastzat (Dit overkomt
iedereen die voor het eerst met dit type
pedalen gaat fietsen). Omver gereden door
een passerende auto met brede aanhanger
op een smalle weg. In een tramrails beland
met mijn voorwiel (de bus waar ik onder
terecht kwam had geen 10 cm door moeten
rijden, anders had dit stukje hier nooit
gestaan!). En ga zo maar door, en ga zo
maar door.

Dan zijn er nog de ontelbare keren dat ik
met een slok op tegen een, jawel, stilstaande
verkeersheuvel, auto of paaltje aanreed.
Die laatste aanrijdingen, met alcohol, liepen
meestal verrassend goed af. Door de alcohol
schijn je iets intuïtief, soepel en natuurlijk
goed te doen.
Soms zie je valpartijen dus aankomen en
kun je anticiperen, maar vaak gebeurt er iets
totaal onverwachts. Zo zit je vrolijk op de
fiets, zo lig je op de grond vanuit het niets.
Veel valpartijen vinden plaats bij de eerste
vorstdagen, of preciezer, de dagen met
overdag een zonnetje en bij het ondergaan
hiervan de start van vorst aan de grond.
De klassieke valpartij is dan wel dat je een
lang stuk droog wegdek hebt en dan een
bocht om moet waar een klein bevroren
plasje ligt. Remmen, aanzetten, BOING!
Onderweg naar de middelbare school was het
bijna iedere winter wel een keer raak.
De laatste keer dat ik op zo'n manier
onderuitging en die ik me nog goed kan
herinneren is zo’n 23 jaar geleden. Ik woonde
net in Haarlem en ging vaak met trein en
vouwfiets naar Amsterdam voor muziekles
of vriendenbezoek. Op een koude middag
in december had ik afgesproken met goede
vriend Eric bij brouwerij 't IJ. Die was toen
nog alleen op vrijdag en zaterdag van

Jos Bohncke
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In Noorwegen tijdens een afdaling in het bos met
het voorwiel in een kuil gereden en over de kop
geslagen.

daar een week of vijf zou blijven zitten. Ik
kon me van de hele fietstocht weinig meer
herinneren. Alleen dat ik de brouwerij verliet
en de val op het bruggetje; SUKKEL !!!

In Griekenland op een kruispunt met het
voorwiel in een putgat gereden en over de kop:
alle schouderbanden aan gort.

16.00-20.00 uur open. De hele dag weinig
gegeten en het IJndejaarsbier was erg goed
gelukt dat jaar zal ik maar zeggen. Nog een
paar Columbusjes tussendoor, ik ging echt
flink kachel de deur uit. Op de vouwfiets naar
het Centraal station ging het nog goed, en
van station Haarlem naar huis ook. Alleen
nog het bruggetje over de Leidsevaart en ik
was thuis. Ondanks de kou was het nergens
onderweg nog glad geweest. Het bewuste
bruggetje was echter spekglad en ik ging
snoeihard onderuit. Het stuur kwam in mijn
ribben terecht. Het was een letterlijke versie
van ‘in het zicht van de haven gestrand’.
Pas de volgende dag voelde ik de pijn die

‘En nu is het weer winter en voor
mij is die eigenlijk geslaagd als
ik aan het begin van de lente kan
zeggen: mijn naam is Martin en
ik ben nul keer gevallen deze
winter.’

Met het vorderen der leeftijd ben ik wel
steeds voorzichtiger geworden; alle clichés
gaan op. De meeste valpartijen met de
fiets zie ik vanaf de bank op tv. In het
korte wielerseizoen dit jaar heb ik zoveel
wielrenners wel zo verschrikkelijk hard en
met zoveel tegelijk onderuit zien gaan dat
je met je gezonde verstand zou moeten
zeggen dat wielrennen op de openbare weg
per direct verboden zou moeten worden. Het
is verreweg de allergevaarlijkste sport ter
wereld! Ook daarom is het maar goed dat
een carrière als wielrenner er voor mij nooit
ingezeten heeft.
Maar goed, dit jaar ben ikzelf dus slechts één
keer gevallen met de fiets en ik hoop dat het
voorlopig de laatste keer geweest is. Als ik
nog eens heel goed graaf in mijn brein denk
ik dat ik eerder vijftig dan dertig keer met de
fiets op de grond heb gelegen. Niet normaal
toch?
En nu is het weer winter en voor mij is die
eigenlijk geslaagd als ik aan het begin van
de lente kan zeggen: mijn naam is Martin
en ik ben nul keer gevallen deze winter.
Duim voor me, steek een kaarsje op. Voor
mij heel graag no more Winter IJzel Fietsen
Valpartijen! (en ook niet in de lente, zomer
en herfst).
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Kerst 2017, een kerstverhaal
de scheiding van Josef en Maria

Na het overlijden van onze laatst levende
ouder (moeder) in 2016 nodigt broer Chiel
mij en mijn 4 andere broers (met partners)
uit Kerst te komen vieren bij hem op de
boerderij in Polen. Dat kon pas nù want voor
mijn moeder was zo’n ongeïsoleerd huis met
een stookkachel ergens diep in de kelder die
het hele huis moet verwarmen en daar tijd
voor nodig heeft, veels te koud. Overigens,
als je geduld hebt, wordt het heerlijk warm
daar in huis, maar het is dan wel ruim na
ontbijttijd, misschien lunchtijd, in elk geval
met borreltijd zweet je je rot en gaan de
vesten uit. Afijn, we hadden er zin in, in elk
geval alle ‘eigen kinderen’. Van de koude kant
hadden 3 partners een reden om niet mee te
gaan. Onder andere mijn eigen lieve Jos, die
2 dagen voor vertrek tot ons verdriet weer
eens in het ziekenhuis belandde en van de
artsen niet mee mocht (daarover hieronder
meer).
Ik had een busje gehuurd, 9 van de
Polenreizigers gingen daarmee op pad (een
paar neefjes en nichtjes joinden de club).
Oudste broer Jan reed met zijn vrouw Ellen
(en een stationcar vol met leuke erfenisdozen
die we in Polen zouden gaan uitspitten) apart.
Ik huurde het beste en goedkoopste busje
van de firma GoRoadTrip. Leuke onderneming
van een stelletje jonge mensen die tegen
geweldige voorwaarden uitstekende busjes
verhuurden. Koffie, broodjes, cd’s en lekkers
mee. De reis alleen al … Zo gezellig. Met mijn
familie op schoolreisje. We zoefden als dollen
door Duitsland, reden om de beurt, tanken,
piesen en weer door. In de loop van de avond
kwamen we bij Chiel en zijn vrouw Gosia. Jan
en Ellen waren er al. Het was warm (jawel!),
de kerstboom stond, de kerst-cd schalde en
Chiel en Gosia hadden helemaal in de traditie
van hoe onze lieve moeder dat altijd deed
een kersttafel gedekt met wit damast en

prachtig, glimmende rode linten.
Chiel had voor de gelegenheid een verlengde
tafel gemaakt van 3 m of zo, misschien nog
wel langer met 15 stoelen eromheen, max 2
dezelfde. Gosia is een Poolse keukenprinses
(niet qua omvang wel qua kookkunsten).
Gauw binnenkomen met zijn allen, een
goed glas wijn en aan tafel. Polen zijn niet
zuinig met koken. Je zult niet tekortkomen.
Dus Bigos (je weet wel Poolse zuurkool
met worsten, pruimen en meer), piepers,
salades (meerdere), vis, zoete gerechten,
ondefinieerbare gerechten, een uitgebreide
zalige dis. Nagerecht en koffie toe. Ik weet
niet meer wat het nagerecht was maar we
waren allen tot de nok toe gevuld en konden
geen pap meer zeggen. Tijd om lekker te
rusten na een lange, vrolijke reisdag.
Nu heeft mijn broer in zijn ruime boerderij op
de benedenverdieping sowieso 2 slaapkamers
met een tweepersoonsbed plus wastafel
en verder had hij voor een paar kamers
boven ‘even’ een aantal bedden in elkaar
getimmerd. Neefjes en nichtjes op een

matras op de grond. Eén broer met partner
(op eigen verzoek) sliep in een hotelletje
verderop. Zo paste alles gemakkelijk. Er
volgde nog een aantal heerlijke dagen.
Ontbijten met zijn allen aan die lange tafel,
dozen met oude fotoalbums leeghalen,
bekijken, lachen en traantjes wegpinken. 30
Seconds spelen met een paar borrels achter
de kiezen, dus gieren!!
Op de derde dag van ons verblijf een toertje
met de bus gemaakt naar mooi wandelgebied
en daar een goede frisse neus gehaald. Gosia
bleef thuis bij kachel en keuken dus dat zat
weer helemaal snor bij terugkomst. Tijdens
de wandeling is bijgevoegde foto van ons
gezin gemaakt. Ik moet er nog vaak naar
kijken. De 5 jongens en ik (de jongste). Het
is niet altijd koek en ei (geweest) tussen ons
zessen. We zien en zagen elkaar niet veel
maar wel komen we uit één nest. Iedere
buitenstaander kan dat zien maar vooral
hóren (het is een luidruchtig stel). Ik ben
blij en trots op (zoals mijn moeder het altijd
noemde) ‘het zooitje ongeregeld’.
Voor dit jaar hadden we gepland het nog
eens te herhalen maar jammer genoeg stuurt
corona die plannen in de war. Ik houd goede
hoop en moed voor volgend jaar… Fijne
Winter en kersttijd straks allemaal!
Maria (Marieke Sanders)

Kerst 2017, een kerstverhaal
de scheiding van Josef en Maria, bis
In 2017 ging de familie Sanders, die wel
weten hoe je kerst viert met elkaar, naar de
naar Polen uitgeweken broer om daar eens
even op z’n Pools kerst te vieren. Alles was
hier en in Polen goed geregeld voor de reis en
het verblijf, toen voor mij Kerst 2017 opeens
een heel andere wending kreeg. Ik belandde
precies 2 dagen voor kerst in het ziekenhuis
en zou er met kerst niet uit zijn…
Het had een Kerstfilm kunnen zijn:
‘Hospital Alone’.

Natuurlijk was het VU-ziekenhuis stemmig
ingericht, maar kerstavond in een
ziekenhuiskamer terwijl je familie in Polen
lekker eet en spelletjes doet en valse
kerstliederen zingt, is toch niet je ideale
Kerst. Gelukkig kon ik als lopend patiënt na
te hebben ‘gepraat als Brugman’, een soort
van verlof krijgen met Kerst. Als ik mij maar
wel zou melden om 06.00 uur en dan in mijn
bed zou liggen voor ‘De Ronde’. Desnoods
met mijn kleren aan. Daarna kon ik weer
gaan. Gelukkig heb ik een hele goede vriend
die mij thuis wel erbij kon hebben. Zo kreeg
ik toch een heel fijn en gezellig alternatief
Kerst bij Martin en Clara. En ook dat zou een
kerstfilm kunnen zijn.
Josef (Jos Bohncke)
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p mijn negende mocht
ik van mijn ouders een
abonnement op een
stripweekblad. Ik las tot
dan toe de Donald Duck
maar ik wist dat er betere
stripbladen waren. Het werd
de Pep. Dat was een weloverwogen keuze. In
de leesmap van mijn oma zaten de Robbedoes
en de Tina, een vriendje had een abonnement
op Kuifje en bij de kapper lag altijd een stapel
Sjorsen. En in 1968 stonden in de Pep naar
mijn idee veruit de beste strips.
Ik las alle strips die ik tegenkwam, en ik deed
heel veel moeite om strips tegen te komen.

Naast de weekbladen waren er de boeken,
de krantenstrips en Amerikaanse comics
(Batman! Spinneman! Metamorfoman!) en als
kers op de taart waren er de mini-strips.
Mini-strips waren kleine boekjes met zwartwitstrips in allerlei genres. Er waren diverse
uitgevers die op deze markt opereerden,
zoals Baldakijn, Z-Press, Semic Press
en De Schorpioen. Heel populair waren
de oorlogsverhalen, maar daar vond ik
weinig aan. Ik las liever de boekjes met
op de omslag de aanbeveling ‘strips voor
volwassenen’. Erotiek, horror en absurde
verhalen hadden mijn voorkeur. Ik kocht
de boekjes bij tweedehands winkels. Soms

kon je daar ook ruilen. Ik had geen idee
van wat er allemaal bestond, er waren
geen catalogi of andere lijsten. Voor mijn
gevoel was dit een onuitputtelijke bron van
plezier. Ik besefte heel goed dat dit pulp
was. De verhalen waren soms erbarmelijk
fantasieloos,
het tekenwerk
hield vaak
ook niet over,
maar als je
tien van deze
mini-strips las
was er altijd
wel eentje die
waarmaakte
wat de rest
slechts
beloofde.
Voor de
mensen die
geen idee
hebben waar
ik het over
heb is het wat
lastig uit te
leggen wat er
nou precies
zo bijzonder
is aan deze
mini-strips.
Misschien
moet ik dat
ook maar niet
proberen. Als u echt nieuwsgierig bent kunt
u altijd een stapeltje lenen. Ik heb van de
honderden mini-strips die ik in mijn leven heb
gelezen slechts de hoogte- en dieptepunten
bewaard. Dat is ongeveer een meter lectuur,
die je moeiteloos in 24 uur wegleest.
Er waren talloze series met een vast
hoofdpersonage, maar er waren ook reeksen
met op zichzelf staande verhalen. De makers
van dit soort strips waren veelal Spaanse en
Italiaanse studiotekenaars die anoniem hun
werk deden. Voor de omslagen werd extra
moeite gedaan. Dat waren niet zelden fraaie
full color schilderijen, gemaakt door zeer
getalenteerde illustratoren. Het binnenwerk
kreeg minder aandacht, al zitten er een paar

interessante uitzonderingen tussen.
Deze mini-strips bestonden volgens mij
alleen in de jaren zeventig en tachtig. Geen
idee waarom het daarna ophield, al is het
een feit dat de verkoop van alle soorten
strips in de jaren negentig begon terug te
lopen. Ondanks
de grote
oplages zie je
tegenwoordig
zelden meer
mini-strips.
Verzamelaars
van gewone
strips kijken
doorgaans
neer op dit
soort pulp. De
oorlogsstrips
kun je nog
steeds per
kilo kopen op
Marktplaats
maar de
betere deeltjes
zijn gewild
onder een
kleine schare
liefhebbers. Ik
zal een paar van
mijn favoriete
reeksen
kort voor u
beschrijven.
Hessa, de sadistische commandant van de
SS, kent u natuurlijk al. Als er ergens een
artikel over mini-strips verschijnt wordt
Hessa meestal aangevoerd om aan te tonen
hoe verwerpelijk dit soort pulplectuur is. Maar
het is tongue-in-cheek. Zelfs ik begreep als
naïeve tienjarige dat er in nazi-Duitsland
geen sexy vrouwen met korte rokjes en
diepe decolletés orgiën organiseerden in
concentratiekampen. Het ging er om met
zo weinig mogelijk moeite zoveel mogelijk
effect te sorteren. Lezers van dit soort strips
keken er niet van op als midden in een
spionageverhaal ineens een bende Oosterse
magiërs opdook, of een stel buitenaardse
wezens. Hessa was zo populair dat andere
uitgeverijen met vergelijkbare reeksen
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kwamen waarin vrouwelijke helden onder
extreme omstandigheden seksavonturen
beleefden. Messalina deed het met Vikingen
en Romeinen, Jolanda met exotische
volkeren, Junela met jungle-bewoners en
Sukia met alles en iedereen.
De series met een geheim agent in de
hoofdrol waren ook goed. Mijn favoriet was
Playcolt. Per deeltje beleefde hij steevast
twee seksavonturen en in elk verhaal zat
altijd minstens één tamelijk originele en vaak
sadistische moord. Ik zal u niet teveel details
geven, maar denk aan een drugsdealer die
een lang touw om zijn geslachtsdeel krijgt

gebonden terwijl het andere eind aan een
opstijgende helikopter vastzit. Dat soort
dingen zag ik niet in Asterix of Lucky Luke.
Ten slotte een serie die wat mij betreft
integraal opnieuw mag worden uitgegeven:
Brute Verhalen. In series als Taboe en
Erotische Vertellingen werden de grenzen van
het betamelijke al behoorlijk overschreden,
maar in Brute Verhalen ging men nog een
paar stapjes verder.
De omslagen zouden voor zich moeten
spreken. Maar nogmaals, als u de boekjes
zelf wilt lezen, u weet me te vinden.
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Verhalen uit brieven
deel 2, door Mirjam Boelaars

In het zomernummer van TIJDschrift schreef ik het eerste deel van dit verhaal, waarin in
Den Bosch op 17 januari 1923 de ongehuwde Mies geheel onverwacht bevalt van een
meisje dat Marie wordt genoemd. Zij logeert op dat moment bij haar broer. Die broer is een
tandarts met 6 kinderen, Reputatieschade wordt gevreesd als dit gebeuren uit zou komen.
Uit brieven en documenten die ik vond na het overlijden van mijn vader kon ik een deel
van dit drama reconstrueren.
De hoofdrolspelers:
G.A.M. Boelaars (Gijs): mijn grootvader
Hena Boelaars – Anderegg: zijn vrouw, mijn
grootmoeder
Theodoor Boelaars: Vader van Gijs, ook tandarts,
eerst in Den Bosch later in Den Haag en Rijswijk
Jes Boelaars: dochter van Theodoor, zus van Gijs
en Mies
Mies Boelaars: dochter van Theodoor, zus van Gijs
en Jes
Fien: vriendin van Mies
Marie: kind van Mies
Cornelis (Kees) Scheepbouwer: de vader van Marie

De tekst van de brief
van mijn grootvader
Gijs Boelaars van
28 januari aan zijn
vader en zus – die
in Rijswijk wonen,
(Mies woonde bij
hen) geeft meer
details van de
schokkende
gebeurtenis,
waarbij opvalt
dat er vooral gesproken wordt van
het vreselijke wat hen is overkomen, zonder
enige empathie voor de arme Mies, die
blijkbaar tot tweemaal toe uit het raam wilde
springen, toen ze besefte dat ze op het punt
van bevallen stond. Daarna, op weg naar
het ziekenhuis, is ze door mijn grootmoeder
geprest ‘…de naam van den ploert, die haar
ongelukkig heeft gemaakt, te zeggen onder
bedreiging, dat ze anders de auto zou laten
stoppen, en zij haar verder aan haar lot
zou overlaten’. Daarna volgde een zware
bevalling met een heftige nabloeding zodat
voor haar leven werd gevreesd. Het enige
dat haar broer daarover kan schrijven is dat
het wel erg was voor zijn vrouw die dit alles
moest meemaken.
Toch aan het eind van de brief roept hij op tot
wat mededogen: ‘Er moet toch iets worden
gedaan in de toekomst. Wanneer Mies aan
haar lot wordt overgelaten, dan komt er niets
van terecht. We moeten allemaal helpen waar
we kunnen. Er zijn menschenlevens mee
gemoeid.’
Eerste pagina van de brief van 7 kantjes van G.A.M. Boelaars aan zjjn vader, Theodorus Boelaars; 28
Boven: kistje met documenten van G.A.M Boelaars.
Links: Hena Boelaars – Anderegg en G.A.M (Gijs) Boelaars
ca 1923

januari 1923.

Hieronder volgt de originele brief, getranscribeerd door Clara Brinkgreve, schrijffouten en
afbrekingen zijn daarbij genoteerd zoals ze voorkomen in de brief.
G.A.M. Boelaars/tandarts/Verwerstraat 20/ tel.no. 296
’s Hertogenbosch, 28 januari 1922 (= 1923)
Beste vader en Jes,
Nu we in een toestand van kalme berusting zijn gekomen na al het vreeselijke, wat hier sedert
17 januari j.l. is voorgevallen, voel ik mij in staat om aan mijn verplichting te voldoen en U eens
uitvoerig verslag te doen van wat er allemaal is gebeurd. Dinsdag 16 januari waren wij op een avondje
genoodigd bij Jo en Adriaan verhagen. Mies zou echter niet medegaan, daar zij vreeselijk klaagde over
slechte stoelgang. Zaterdag tevoren had ze nota bene nog Urbanus pillen gekocht in een drogisten
winkel, waarop zij erge pijn in het lijf had gekregen. Toen is ze steeds sukkelende gebleven ofschoon
ze maandag nog met Fien Pater naar de familie van Pien in Vught is geweest en nog een groote
wandeling door de hei heeft gemaakt. Wij zijn Dinsdag avond toen uitgegaan met zijn drieen (Fien was
erbij) terwijl Mies thuisbleef met de kinderen en nog heeft zitten kaarten. Om tien uur is ze naar bed
gegaan en wij thuis kwamen was zij al slapende. Ze sliep met Fien op de groote slaapkamer. Midden in
de nacht is ze wakker geworden en heeft ook Fien wakker gemaakt, zeggende dat ze zoo’n vreeselijke
pijn in het lijf had. Het werd steeds erger en toen Fien de opmerking maakte, dat het zeker van de
pillen kwam, zeide Mies , dat ze vreesde dat het iets anders was. Ze heeft tot tweemaal toe getracht
uit het raam te springen, waartoe Fien ze met geweld heeft moeten terughouden. Toen wist ook Fien
nog niet wat er moest gebeuren maar heeft uit angst Marie de meid gewekt, die om half zeven Hena
kwam wekken.
2.
Mies kermde toen van de pijn. Hena heeft toen een warm verband op haar buik gelegd, zag wel dat
die buik enigszins was opgezet, maar kon niets van het het vreeselijke vermoeden. Toen echter niets
hielp, hebben we om de dokter getelefoneerd, welke om kwart voor negen bij ons was. Dat was dus
woensdag-morgen 17 Januari. Eerst vroeg hij haar uit, en Mies gooide het nog steeds op den slechten
stoelgang terwijl ze ook zeide al een jaar geen menstruatie gehad te hebben. Toen hij haar inwendig
onderzocht, veranderde de man (dr. Gijsen) als werd hij door de bliksem geslagen, hij fluisterde iets
met Mies en daarop hoorde Hena, die in de kamer was Mies zeggen: “Maar dokter waar kan dat dan
zitten, het is onmogelijk.” Hena vermoedde toen iets en toen riep de Dokter haar buiten de kamer en
vertelde dat de pijnen in verband stonden met een bevalling. Ik wist toen nog van niets, ik was op de
logeerkamer met mijn toilet bezig, de kinderen zongen(?) door het huis (het was tegen schooltijd).
Plotseling hoorde ik Hena vreeselijk huilen en te keer gaan en ik vloog de kamer van Cor op waar Hena
met de den dokter was en werd mij het vernietigende nieuws medegedeeld. Ik weet zelf niet meer wat
ik toen allemaal heb gedaan. Ik was op dat moment radeloos, terwijl er al patiënten zaten te wachten
op mij. Ik vroeg nog wel aan den dokter of ik ze nog buiten de stad naar Utrecht bijv. kon laten
brengen. Maar dat durfde hij niet toestaan. Wel naar de plein, maar dan moest het gauw gebeuren.
Ik heb toen onmiddellijk een auto laten komen. Ik zeide kort tegen Mies, die toen op de rand van haar
bed nog in haar nachtjapon zat, dat ze zich direct moest aankleeden, en dat ze naar het plein zou
worden gebracht. Ze zei niets anders met een lauwe stem: “Wie zal daarvoor zorgen”. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik toen toch met haar lot zielsmedelijden had. Hena heeft haar weggebracht en haar in de
auto gepresd de naam van den ploert, die haar ongelukkig heeft gemaakt, te zeggen onder bedreiging,
dat
3.
ze anders de auto zou laten stoppen, en zij haar verder aan haar lot zou overlaten. Mies zei toen dat
het Scheepsbouwer was, een getrouwd man met twee kinderen. Later in het ziekenhuis heeft ze nog
verteld, dat ze bij hem was geweest, zoodra ze merkte dat de menstruatie weg bleef. Hij zou toen
gezegd hebben dat ze niet bang behoefde te zijn, daar hij zoo “voorzichtig” was geweest en dat er
niets van komen kon. Wel heeft hij nog pillen aan haar willen geven, welke hij zelf zou verstrekken. Zij
is ook nog bij een dokter Redigusen (of dergelijke naam) geweest die op de Haagweg woont en bekend
moet zijn met dergelijke zaakjes. Hij kon echter niets constateeren, en gezegd, dat ze later nog maar
eens terug moest komen, wat ze echter niet heeft gedaan. Dat alles volgens zeggen van Mies aan

Hena. Hena heeft alles aan de verplegende zuster moeten zeggen, welke ons volkomen heeft geholpen
en ook het geheim diep zal bewaren. Voor het ziekenhuis was zij een getrouwde dame, wier man op
reis moest. Ten einde geen baker noodig te hebben zouden Jo Verhagen en Hena de verpleging van
het kind op zich nemen. U kunt ook op dier geheimhouding rekenen. Hier in de stad weet ook niemand
als pater Gardiaan der Capucijners, welke ook moeite zou doen haar elders geplaatst te krijgen. Alleen
is natuurlijk van de geboorte aangifte gedaan
moeten worden. Dat heeft de zuster van de plein gedaan. ’s Middags om 4 uur is ze verlost met
instrumenten onder narcose. Hena en Jo waren erbij en de zuster gaf narcose. Het is een vreeselijke
bevalling geweest en toen het kind er was brak een vreeselijke vloeiing los, welke den dokter
aanleiding gaf, direct een priester te laten komen. Zij heeft toen het H. Oliesel gehad
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terwijl ze nog diezelfde avond is gebiecht, want de dokter vreesde dat de vloeiing zich zou herhalen
na wegneming der tamponade en dan was ze verloren. Ze ziet er vreeselijk uit. Pastoor Mutsaers
heeft ons ook goed geholpen, en was zeer met ons lot begaan. ’s Avonds heeft Jo het kindje in
een kinderwagen naar de pastorie gereden en is daar in een gesloten kerk gedoopt. Het meisje is
kerngezond en heet Marie Boelaars. U kunt wel indenken wat voor vreeselijke dag dat is geweest
vooral voor Hena en Jo Verhagen welke alles hebben medegemaakt. Er moest natuurlijk voor kleertjes
voor het kind gezorgd worden enz enz enz. Echter wisten we niet wat er verder moest gebeuren,
want zij kon op het plein niet langer blijven dan noodzakelijk was. Zij verlag daar f. 5 per dag, terwijl
er f.22,50 bijkwamen van operatiekamer narcose verbandmiddelen enz. Ten einde raad heb ik naar
pater Capucijner Gaudentius geschreven, welke een heele goede vriend van ons is en die hier 3 jaar
Gardeaan is geweest. Hij is nu in Breda. Hij schreef onmiddellijk een zeer troostende brief terug dat
Mies met haar kind direct naar Breda kon komen met haar kind in de Magdalena-inrichting. Wij zijn
verleden week zondag direct naar Breda gegaan hebben eerst pater Gaudentius gesproken en zijn
met hem naar de inrichting gegaan. Mies is dan maandag (dus 6 dagen na haar bevalling) met een
ziekenauto ’s avonds naar Breda vervoerd. Dr Gijsen heeft de auto op zijn naam besteld voor ’n zware
zieke en niemand weet wie er vervoerd is. Mies moest op een brancard er in gedragen worden, want ze
mocht nog niet loopen terwijl Hena en Jo Verhagen mede zijn gegaan. Het kind was onder een mantel
verborgen en ook de chauffeur heeft niet eens gezien dat er een kin bij was. Het kost voor Mies f.3,per dag en voor het kind f.5,- per week en f.25 voor de uitzet v/h kind. Ik moest f.160,- vooruit betalen!
Terwijl ik f.52,50 aan de duitsche zusters heb betaald.
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Mies kan daar 3 maanden blijven en het kind tot zijn 6e jaar. Natuurlijk komen er nog meer kosten
bij. De bevalling en het vervoer der auto. Daarvan moet ik echter nog de rekening van den dokter
krijgen. U begrijpt dat ik met het spaarbankboekje van Mies heel weinig kan uitvoeren daar staat maar
f.30. op! Het is te hopen, dat U Scheepsbouwer kunt dwingen U het geld terug te betalen. Het feit dat
ik het gaan van Jes naar S. niet tactisch vond is gelegen in het feit dat ik aan Scheepsbouwer direct
een aangeteekend schrijven heb gezonden met de mededeling dat Mej. Mies Boelaars uit Rijswijk
was bevallen van een kind, waarvan zij hem als de vader aanwees. Het gaan van Jes naar S. was dus
overbodig, temeer daar de man natuurlijk toen kon zeggen, dat hij het niet gedaan had. Ik heb al een
massa aanwijzingen. Fien Paker (?)is hier den eerste getuigen. Die zal ook alles wat ze weet voor de
rechter getuigen. Zoo onder andere het volgende. Zij wandelde eens met Mies op de Haagweg toen
Scheepsbouwer naar hen toe kwam en zeide dat hij onverstorven weduwnaar was en of zij geen zin
hadden om met hem naar den Haag te gaan. Fien Paker (?) is toen niet meegegaan en tegen Mies
gezegd dat ze het zelf moest weten. Volgens verklaring van Mies is ze toen met den vent om 5 minuten
voor 9 ’s avonds naar de Haag gegaan.. Hij heeft ook een kantoor en een garage in den haag en op het
kantoor is het toen gebeurd. Datt was echter niet de eenigste keer. Ook nog een keer bij hem aan huis
en bij haar aan huis. Ook heeft hij haar eens een keer een zakje bonbons gegeven daar Fien bij was,
terwijl hij er zelf ook nog van gesnoept heeft. Dan
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heeft Fien, toen U nog Uw praktijk in den Haag had, Scheepsbouwer bij U uit het huis zien komen.
Toen Hena haar kleeren nazag vond ze in haar mantel een fleschje odeur. Op de plein heeft zij het
aan Mies laten zien welke toen met het kind bij zich in bed lag. Het fleschje ziende dat nog ¾ gevuld
is zeide Mies, dat het een cadeau van haar vader was (ze wees op het kind), dat hij haar op haar

verjaardag 16 Juni had gegeven. Fien heeft ook geschreven dat ze weet dat dat fleschje odeur van
Scheepsbouwer afkomstig is. Hij kwam nog al eens in Parijs en heeft het voor haar medegebracht.
Trouwens de prijs 12 franc 50 staat er nog op. Ik heb dat fleschje. U ziet dat zijn allemaal nogal
aanwijzingen. Fien wil trouwens nog gerust bezweren dat Mies met andere mannen nooit connecties
heeft gehad. Fien lijkt dus een gewichtige getuige, welke in deze zaak moet gerespecteerd worden. Ik
heb naar aanleiding van mijn aangeteekend schrijven van den advocaat van Scheepsbouwer Mr. Van
Gils Laan van Meerdervoort 23 een schrijven gehad, waarin hij mij mededeelde dat scheepsbouwer
niet alleen ontekend hetgeen ik hem ten laste heb gelegd, maar dat hij (S.) zulke geruchten omtrent
Mies heeft medegedeeld, die in Rijswijk de ronde doen, dat hij aanneemt te doen te hebben met een
hysterica welke naar haar uitlatingen niet te vertrouwen is. Natuurlijk heb ik daar niet op geantwoord,
het zijn de gewone ‘dooddoeners’ in dergelijke gevallen. Daar U in Uw laatste schrijven er over
klaagde zoo alleen te staan in deze zaak, wil Hena graag naar Rijswijk komen om met U te praten.
Als U het goedvindt laat dat dan maar eens weten. Er moet toch iets worden gedaan in de toekomst.
Wanneer Mies aan haar lot wordt overgelaten, dan komt er neits van terecht. We moeten allemaal
helpen waar we kunnen. Er zijn menschenlevens meegemoeid. Ook Jes moet zich
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maar eens in zich zelven keeren en zich niet alleen door haat laten leiden. Wanneer haat de wereld
regeert, zien we in onzen beroerden tijd wat er van terecht komt. “Wie zonder zonden is, hij werpe
den eerste steen”. Pater Gaudentius bezocht Mies in den inrichting en heeft haar nog eens goed
uitgevraagd, vooral of ze ook met andere mannen ooit heeft aangelegd, hetgeen ze pertinent blijft
ontkennen. Ik geloof nu dat ik zoowat alles heb medegedeeld hetgeen ik weet. Dan zou ik nog willen
vragen of Jansje de zaak ook weet. Vertel haar dan niets van een eventueele rechtszaak want dan
zeggen die meisjes gewoonlijk, dat ze niets weten en men denkt toch dat dat die misschien wel iets of
veel zal weten. Mies was er zoo intiem mee dat ze haar van alles vertelde. Misschien zou dat ook een
goede getuige zijn. Ik weet wel, dat een en ander niet zoo gemakkelijk gaat als het voor de heeren
rechters komt.
Wij wenschen U kracht en sterkte en laat maar spoedig wat hooren. Overigens gaat hier alles nu weer
goed, al leven we nog zeer onder de indruk van het gebeurde
Met vele groeten van allemaal
Uw zoon Gijs
Theo hoeft er niets van te hooren!

Dit was wat ik wist, daarna werd de draad
opgepakt door Floor Leene en Greg Nottrot,
theatermakers bij theatergezelschap Het NUT
(Nieuw Utrechts Toneel)
Floor is mijn nichtje, vandaar dat ik haar
vertelde over het kistje met het familiegeheim
en dat ik er wat mee wilde doen.
Hieronder wat uit onze e-mailcorrespondentie:
18-06-2014; Floor Leene
Lieve Mirjam,
Ik wil heel graag een solo gaan maken
over Marie. Het is een te mooi verhaal om
te laten liggen. Zeker nu ik net zelf ook
een dochter heb gekregen, als soort van
parallelle ervaring, is dit denk ik het moment
om ermee aan de slag te gaan. Ik wil me
de komende periode gaan inlezen en korte
stukjes schrijven om te kijken waar me dat
brengt.
Daarbij is alle hulp en info zeer welkom. Ik
zou graag eens met jou en Christien af willen
spreken om te kijken welk verhaal er al ligt
en welke historische elementen interessant
zijn om uit te diepen. Kan jij mij in contact
brengen met haar? Of zal ik een keertje naar
Amsterdam komen?
Jij hebt mij ooit de brieven gestuurd maar die
kan ik niet meer vinden in mijn mail? Zou jij
mij die op nieuw willen sturen?
Het vertrekpunt weet ik al: 5 generaties
vrouwen: Oma die onder het raam op sterven
ligt, mama/jij die in de vroege ochtend naast
haar zit te waken en ik hoogzwanger van
een dochter... en dan vinden we een klein
ijzeren kistje... met een geheim... Ik zou
het mooi vinden als die generatie vrouwen
door de geschiedenis heen het thema van de
voorstelling wordt...
Fijn als je me op weg kan helpen!
Ik praat Greg en Floor bij, voorzie hen van
de reeds gevonden stukken, Greg en Floor
speuren door:

Een advertentie uit 1919 van de autohandelaar C. Scheepbouwer

18-09-2014; Floor Leene
Greg heeft van de week weer wat graafwerk
gedaan en kwam achter het volgende: De

schoonzoon van Den Ploert heet (als het
klopt) Frits de Nie uit Den Helder. Nu komt
Greg zijn vader (Robert) ook uit Den Helder.
Dus toen wij daar van de week waren vroeg
Greg aan Robert of hij Frits de Nie kende.
“Ja” zei hij; “Frits de Nie, dat was een
enorme schuinsmarcheerder, die probeerde
altijd mijn moeder te versieren” ... Te grappig
toch... zijn eigen dochter trouwde ook een
Den Ploert...!
16-10-2014; Greg Nottrot
... Mies is met Marie weer ingetrokken bij
papa... En toen Marie 13 jaar was zijn ze naar
den Haag verhuist! De documenten liegen
niet. Marie staat ingeschreven in het huis...
17 jan 1923 staat erbij als geboorte datum!
Dus 13 jaar in Rijswijk net als
Scheepbouwer...
Vandaag publiciteit foto’s gemaakt voor de
voortelling met een camera uit 1900
14-11-2014; Greg Nottrot
Laatste nieuws: Marie (later Rita) trouwde
met de jazz muzikant Han Droog... Een
buurjongen die bij haar in dezelfde straat
woonde... Daar lopen de lijntjes nu dood...
Wel achternichtjes en neefjes van Marie
gevonden, maar geen directe lijn... Naar haar
toe... Misschien hebben zij en Han dus geen
kinderen gekregen?!?
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12-11-2014; Floor Leene
Net bericht gekregen via FB van een neefje
van Han Droog (de man van Marie). Han is
overleden, van Marie (Rita) weet hij het niet.
Ze hadden twee dochters Marion en Jessica...
Gegevens heeft hij niet van hen.... Maar wel
van de band waar Han Droog tot vlak voor
zijn dood in heeft gespeeld... We zoeken
verder.... Misschien leeft Marie nog... En
kunnen we haar ontmoeten... We zijn nu heel
dichtbij!

BOEKVLOG

7.6.9.6. Het boek van
muzikant en dichter Spinvis
Bekijk het BoekVlog over dit boek op het YouTube kanaal van De Totem.

Resultaat
Hoe het allemaal precies zit wordt door
Floor en Greg uitgezocht en in een prachtige
voorstelling verwerkt, die op 7 mei 2015
in première gaat in het in aanbouw
zijnde theater Castellum bij Hoge Woerd,
Nieuwegein.
Tijdens de eerste Corona lockdown, toen alle
theaters dicht waren vanaf 14 maart, maakte
Het NUT een aantal van hun voorstellingen
online toegankelijk.
Het Geheim is daar één van. Als je er 2 uur
voor uit trekt zie je hoe alles uiteindelijk af
liep:
https://bit.ly/3mssQaZ
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Rechts: publiciteitsfoto’s van Floor Leene en Greg
Nottrot bij de voorstelling ‘Het Geheim‘ gemaakt
met een camera uit 1900.

Spinvis, dat is de artiestennaam van Erik de
Jong, reist al sinds 2002 met ons mee. Toen
verscheen zijn eerste album, met favorieten
als Bagagedrager en Herfst in Nieuwegein. En
nu is er een boek met cd, met de mysterieuze
titel 7.6.9.6. Een boek vol herinneringen in
300 plaatjes, een impressie van zijn leven.
Om niet te vergeten, nu alles zo digitaal en
vluchtig is.

In het boek vind ik een andere herinnering
terug. Het is een van de laatste dagen van
het jaar, alle tijd om bij elkaar te zijn. Met
een groepje vrienden eten we bij vriend Bert
in zijn Utrechtse atelier. Vervolgens gaan
we naar het oudjaarsconcert van Spinvis &
friends. Muziekcentrum Vredenburg, de grote
zaal. Waar Spinvis naar het plafond vliegt,
zoals op de foto in het boek.

Ik herinner me de eerste keer dat ik Spinvis
zag optreden, op Cross-linx festival. Het was
in 2004, de editie met The Youngblood Brass
Band. De laatste keer was 2018, in de volle
Ronda, Vredenburg. Een enthousiaste Spinvis
had het over een Homecoming-concert in
Utrecht. ‘Herfst in Nieuwegein’, ‘Wespen op
de appeltaart’, ze kwamen allemaal langs.

Wat een goed idee, een boek met 300
plaatjes van je leven. Tegen de vluchtigheid,
om niet te vergeten, en om bij anderen
herinneringen levend te houden. Ik vind het
een mooie uitdaging voor deze coronawinter!

Fetsje Luimstra
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Mijn kerst

door Sabine Egberts

Mijn herinneringen aan kerst zijn heel erg
Duits, en (een waarschuwing vooraf) niet
alleen maar positief. Mijn moeder is Duits en
elke kerst gingen wij met het hele gezin naar
opa en oma in Remscheid. Mijn oom, de broer
van mijn moeder, kwam ook met zijn gezin.
Eigenlijk was hij er al, want hij woonde naast
mijn opa en oma. Remscheid is niet heel
erg ver reizen vanaf Amsterdam maar toch
gingen we er niet zo vaak heen. Ik herinner
me mijn opa als een lieve man, hij overleed
toen ik 11 was. Daarna gingen we nog maar
twee keer per jaar: op mijn oma’s verjaardag
in september en met kerst dus. Dat vond ik
niet zo erg want zo gezellig vond ik het niet,
en ik was dan ook opgelucht dat er een einde
kwam aan de Duitse familiebezoekjes toen
mijn oma op hoge leeftijd overleed. Niet dat
ik verplicht werd om te gaan hoor. Toen mijn
oma overleed was ik allang volwassen, ik was
zelfs al moeder. Maar voor mijn moeder leken
de bezoekjes belangrijk dus ik voelde een
morele verplichting om te blijven gaan, en ik
denk dat dat voor mijn broer en vader ook
gold.
Toen mijn
broertje
en ik jong
waren ging
het altijd
zo: na een
autorit van
een paar
uur vanuit
Nederland
kwamen we
aan bij het
huis van
mijn opa en
oma, waar
de auto van
mijn oom
pontificaal
geparkeerd

stond op de ingang van de oprit en wij niet
konden parkeren. In een weg met veel
bochten konden we niet even stil staan
dus mijn vader reed al vloekend door om
verderop een afslag te nemen waar een
telefooncel stond. Daar belde mijn moeder
dan om haar broer te vragen of hij die auto
op een plek kon zetten waardoor wij er
ook konden parkeren. Mijn oom reageerde
dan heel verbaasd en verplaatste zijn
auto. Omdat dit elk jaar gebeurde werd
zijn verbazing voor ons natuurlijk steeds
ongeloofwaardiger.
Eenmaal binnen zaten we aan de keukentafel
naast een echte kerstboom met echte
kaarsen en een gigantische emmer water
ernaast. Ik zat niet graag naast de boom.
We zaten rond de tafel, zongen Duitse
kerstliedjes en kregen pakjes om uit te
pakken. Altijd sloffen, en heerlijke marsepein
met donkere chocola eromheen. Op de
benedenverdieping was veel plek voor logées,
maar mijn oom had daar een soort opslag
van gemaakt, er stonden zoveel dozen dat er
geen plek was voor ons om te slapen. Soms
bleven we wel slapen, in de keuken of ik sliep
met mijn moeder bij oma in bed.
Toen we wat ouder werden kregen mijn
broertje en ik ook in de gaten dat (vooral)
mijn vader (maar mijn moeder ook) niet
erg gecharmeerd waren van het gedrag van
mijn oom. Om eerlijk te zijn merkte ik zelf
ook wel dat mijn oom niet zo gastvrij was,
en dat mijn oma hem, als ze het al doorhad,
liet begaan. Na jarenlange onderhandelingen
over de mogelijkheid om te kunnen blijven
slapen hadden mijn ouders het voor elkaar
gekregen dat wij met het gezin in de
kamertjes op de benedenverdieping mochten
overnachten. De dozen van mijn oom
moesten alleen nog weg. Het probleem was
dat mijn oom zijn spullen daar steeds ‘vergat’
weg te halen. Toen mijn vader daar klaar
mee was heeft hij zelf alle dozen langs de

kant van de weg gezet en van de kamers een
mooie logeerplek gemaakt.
Nog later kwam mijn tante niet meer,
waarom heb ik nooit geweten maar op een
gegeven moment was haar bijdrage aan kerst
geworden dat ze een (weliswaar heerlijke)
appelcake maakte, voor de deur zette en
aanbelde, en op het moment dat de deur
open werd gedaan was ze verdwenen. Het
was wel altijd leuk om mijn nichtje te zien,
maar die had op een gegeven moment ook
gewoon een eigen leven (net zoals mijn
broertje en ik de rest van het jaar) en kwam
ook niet meer.
Zo heb ik de kerstdagen in mijn jeugd

Martin Groenewoud

doorgebracht. Kerst hoeft van mij dus niet
zo. Mijn favoriete onderdeel van kerst is
de kerstbomenverbranding, maar dat is
inmiddels verboden. Klotezooi!

