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Redactioneel
Bij het schrijven van dit stukje ben ik elke keer geneigd over het weer te
beginnen. Ook bij berichtjes in Facebook om ons blad te promoten refereer
ik vaak aan het weer. ’Oh wat is het koud, een uitgelezen moment om
eens lekker bij de open haard te gaan zitten met het winternummer van
TIJDschrift.’ Dingen in die trant.
Ook nu, voor dit zomernummer kan ik het niet laten. Het is 80C, veel te koud
voor de tijd van het jaar en wij zijn hier bezig een zomernummer in elkaar
te flansen. Lastige omstandigheden om een gezellige zomersfeer te creëren,
maar met een cd-tje van de Beachboys op lukt het nog wel en feitelijk geven
we er niet om, dus waar hebben we het over? Als de cover maar enigszins
met het jaargetijde matcht is het al mooi. Als je iets over skiën wil schrijven in het
zomernummer dan is dat ook prima.
Geen skiverhaal, maar wel andere zaken in dit nummer en ook zeker zomerse
sferen. Er is weer een gezamenlijke bijdrage: Ons favoriete zomerdrankje!
Gastredacteur Ben Sanders schreef een interessant verhaal over Geld en de
Rechtsstaat. De tips van Sanne en Anne lijken een vaste plek te krijgen, dit
keer survivaltips voor op kantoor. Twee muzikale bijdragen, van Frits en van
Roland. Terrasgesprekken opgevangen door Sabine komen voorbij. Martin
wordt al zijn hele leven blij van fietsen. Jos kijkt naar de maan en dit keer
kijkt Pandora voor ons naar kunst. Fetsje bespreekt de boeken van Joseph
Campbell en Mieke Bouma over storytelling. Gijs fotografeert Pandora op een
van haar favoriete plekken. Marian staat stil bij dingen, mensen en dieren die
zomaar verdwijnen. Dorien heeft weer een aantal van haar krantenkoppen
geselecteerd. Een zwetende man zorgt ervoor dat Nike wel heel vaak naar de
sportschool gaat. In de buurt van Mirjam komt een 3D-geprinte brug. En ten
slotte heeft het bierpanel weer ‘bier’ getest, maar wil het daar eigenlijk niet
meer over hebben. Need I say more?
Veel plezier weer en een mooie zomer.
Marian Hanou

homo
musicalis

uit de platenkast
van Frits Jonker

Mijn leven bestaat voor minstens
de helft uit het nakomen van
domme beloften die ik op
gedachteloze momenten doe. Of
ik vertel iemand over een plan
dat ik ter plekke verzin. Dat zou
op zich niet erg zijn, ware het
niet dat die ander er dan vaak
later op terug komt. Ik zou een
heel rustig leven kunnen hebben
als ik mijn grote mond wat vaker
kon houden.
Een paar jaar geleden vertelde
ik op een feestje aan Fake
Booij dat ik het wonderlijk vond
dat er nog nooit een compilatie
van Nederlandstalige homoliedjes is verschenen. Volgens Fake
was dat omdat er te weinig goede
Nederlandstalige homo-liedjes zijn
gemaakt. Ik beweerde (en hier ging
het mis) dat ik dacht dat er wel degelijk
voldoende materiaal is voor een fraaie ceedee
en ik beloofde Fake dat ik die ceedee voor
hem ging samenstellen. Sindsdien vraagt
Fake bij elke ontmoeting hoe het met die
compilatie staat.
Twee maanden geleden gooide Fake, die mijn
plannen vaak serieuzer neemt dan ik zelf
doe, het over een andere boeg. Hij had een
homo-vriend verteld van mijn project en die
was zo enthousiast dat hij vroeg of ik een
presentatie van die ceedee wilde doen op een
of andere herensociëteit. Fake zei dat ik dat
vast wel wilde. En toen Fake zich later bij mij

verontschuldigde dat hij die belofte er zomaar
uit had uitgefloept, kon ik weinig anders doen
dan daar alle begrip voor hebben. Zoals ik al
zei, ik doe zelf niks anders.
Er was nu geen uitweg meer, ik moest mijn
belofte nakomen. Het alternatief is immers
geen optie. Ik zou me de rest van mijn
leven diep schamen voor het niet nakomen
van twee beloftes. Een van die beloftes was
weliswaar door Fake gedaan en niet door
mezelf, maar Fake is een goeie vriend en dan
maakt het weinig uit wie wat belooft.
In mijn platenkast staat anderhalve handvol
homo-elpees en een stuk of tien homosingeltjes. Robert Long en Manfred Langer
zijn samen goed voor een derde van deze
collectie, maar voor de compilaties die ik
maak gelden strenge regels.
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Hier moet ik even iets uitleggen. Ik
verzamel tamelijk fanatiek obscure muziek,
liefst op vinyl. Met een selecte kring van
medeverzamelaars wissel ik compilaties
uit met hoogte- en dieptepunten uit onze
collecties. Dat zijn vaak geen ceedees
waar je voor je plezier naar luistert. Denk
bijvoorbeeld aan ‘The best of James Last’
of vijfentwintig covers van ‘Je t’aime.. moi
non plus’. Voor zo’n compilatie gelden allerlei
ongeschreven regels, en je weet dat je er niet
mee wegkomt als je die overtreedt. Voor de
homo-compilatie kan ik van elke artiest maar
een liedje opnemen, of hooguit twee, als het
extreem bijzonder is. In het geval van Robert
Long wordt dat het liedje dat hij schreef
voor Leen Jongewaard, en dat hij samen met
hem op de plaat ‘Leen is alive’ zong, ‘Die
fijne Jordaan’. Dat is een hartverscheurend
verhaal van hoe men in de Jordaan met
homo’s omging ten tijde van de hoogtijdagen
van de verheerlijking van de gezelligheid en
saamhorigheid van deze buurt. Op zijn latere
elpees heeft Robert Long nog een aantal
spectaculair goede liedjes gezongen over
homoseksualiteit. Zoals ‘Homo sapiens’, dat
op de gelijknamige elpee staat, met een hoes
die de opening aan de verkeerde kant heeft.
Manfred Langer heeft eigenlijk niet één goed
lied op vinyl gezet. Maar alleen vanwege zijn
rol in de homo-bevrijdingsbeweging kan ik
niet om hem heen. Ik koos voor ‘In het leer’,
een liedje van zijn op rose vinyl (!) geperste
live elpee.

Op een ceedee passen doorgaans zo’n 25
liedjes. Als u een beetje heeft meegerekend
beseft u dat ik met mijn eigen collectie die
ceedee dus nooit vol krijg. Ik kwam met heel
veel moeite tot ongeveer de helft. Ik heb
daarom wat collega-verzamelaars gevraagd
om me te helpen en dat leverde een paar
interessante verrassingen op. Zoals ‘Romeo
en Julius’ van de helaas uit beeld geraakte
vrijdenker Jules de Corte, en ‘Anders dan
anderen’ van Andre van Duin, waarin hij
bezingt hoe hij uit de kast kwam.
Ik zal u de complete opsomming van wat
er verder op de ceedee terecht is gekomen
besparen maar meer dan vermeldenswaardig
is ‘Ik ben een homo’ van Harry Thomas, die
al in de jaren zestig een aanklacht op plaat
zette tegen alle vormen van discriminatie van
homo’s. Ook Willem Nijholt, die een beter
zanger is dan veel mensen waarschijnlijk
denken, heeft enkele prachtige homoliedjes opgenomen. Zoals eentje waarin
hij vertelt hoe pijnlijk het weerzien is met
een jeugdvriend, met wie hij ooit een korte
relatie heeft gehad en die nu getrouwd is.
Maar hiermee hebben we het beste deel
van de compilatie wel gehad. Ik denk dat
ik de leden van de herensociëteit behoorlijk
op de kast zal jagen met liedjes als ‘Ik ben
een hoer’ van Tedje & De Flikkers of ‘De
homo-tango’ van Hete Harrie & De Vrolijke
Trekkers. Of met de singel ‘Met wie, waarom
en hoe’ van Peter Zwerus, waarin hij in drie
coupletten achtereenvolgens zijn liefde voor
homoseksualiteit, pedofilie en bestialiteit
bezingt. Maar goed, ik kan altijd mijn vriend
Fake de schuld geven

.

GELUKKIG ZIJN
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De ervaring van

kunst

Pandora ging naar het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden en deelt haar gedachten tijdens dit museumbezoek.
Gedachten over kunst kijken, voelen en maken.
Het is alweer een tijd geleden
dat ik op het gymnasium de
klassieke cultuur bestudeerde
én tekenen, handvaardigheid
en kunstgeschiedenis als
examenvakken volgde, dat
ik naar Rome ging en een
reis door Griekenland maakte
en mij daar voor het eerst
écht onderdompelde in de
klassieke beeldhouwwerken.
Dat gevoel kwam ineens
terug toen ik rondliep in
het Rijksmuseum van
Oudheden. Toen ik binnen
kwam ervoer ik meteen weer
de rust en tegelijkertijd het
enthousiasme dat kunst
mij kan geven. Kunst in het
algemeen, maar in dit geval
specifiek: klassieke kunst en
beeldhouwwerken, oftewel
eeuwenoude mensfiguren
tevoorschijn getoverd uit

prachtige stenen. Ondanks
het herkenbare gevoel
dat ik ervoer, merkte ik
tegelijkertijd hoe anders ik in
de loop der jaren ben gaan
kijken naar kunst. Natuurlijk
ben ik zelf veranderd, en
is mijn leven veranderd (ik
heb een leuke studententijd
gehad, ik heb een universitair
diploma gehaald, ik ben gaan
werken als psycholoog, ik
ben moeder geworden enz.)
en dat heeft invloed op hoe
je alles om je heen ervaart,
dus ook op hoe je naar kunst
kijkt. Juist dat maakt kunst zo
bijzonder en indrukwekkend,
bedacht ik me. Je kunt in
kunst zien wat je
wílt zien, je ziet dat wat je er

kijken

uit wílt halen. Ook al
zie je hetzelfde kunstwerk
steeds opnieuw, elke keer zie
je het met een ander gevoel
en op een ander moment in
je leven en elke keer kan je
het weer anders ervaren.
Wat ik ook opmerkte was dat
ik niet alleen gevoelsmatig
anders keek naar deze
bekende klassieke beelden,
maar ook meer op een
technische manier naar de
beeldhouwwerken keek.
Heel logisch, aangezien ik
de afgelopen jaren mezelf
heb ondergedompeld in het
écht leren beeldhouwen
(en met écht beeldhouwen
bedoel ik niet het boetseren
in klei of het raspen in
speksteen, zoals ik als kind
al deed, nee, daarmee
bedoel ik de techniek van
het beeldhouwen met
verschillende soorten beitels
en een hamer, het hakken
in stenen als marmer,
kalkstenen of hardsteen).
Nu ik zelf mensfiguren
en portretten uit stenen
tevoorschijn tover, vallen
me plotseling allerlei details
op. Ik kijk op een andere
manier naar het soort
steen dat gebruikt is, ik zie
gebruik van verschillende
beeldhouwtechnieken
en ontdek technische
moeilijkheden en de creatieve
oplossingen die hiervoor
bedacht zijn. Ik bestudeer

neuzen en kinnen en handen
en knieën van dichtbij
om te zien hoe ‘de grote
meesters’ het beeldhouwen
hiervan aangepakt hebben.
Door op zo’n gedetailleerde
manier naar de werken
te kijken, raakte ik, voor
zover mogelijk, nóg meer
onder de indruk van de
beeldhouwwerken en de
geniale kunstenaars die deze
beelden duizenden jaren
geleden gecreëerd hebben.
Daarnaast voelde ik me
plotseling trots, dat ik dit
allemaal zag en voelde. En
trots dat ik zelf nu dergelijke
dingen maak. Niet op
datzelfde geniale niveau
natuurlijk, maar toch, dat
ik in een simpel blok steen
een ‘mens’ kan zien en dat
vervolgens ook kan láten zien
aan anderen, door stukken
steen weg te hakken en naar
de oppervlakte te halen wat
daar in die steen verscholen lag.
Een mooie gedachte, op
deze mooie dag. Ik kan niet
wachten om vanavond tijdens
mijn beeldhouwles weer
lekker in een mooie steen te
gaan hakken!

portret italiaans Statuario marmer (eigen werk)

Pandora Visser

work in progress 1 - portugees
rosa marmer - juni 2018

work in progress 2 - april 2019
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Hepie en
Hepie met
elektrische
gitaren
over De Rooie en een leven in de muziek

1975 tijdens werkweekend van de middelbare school in Schiedam

Door: Roland Vonk

Ik had al een paar jaar gitaarles achter de
rug toen ik ontdekte hoe muziek eigenlijk
werkt. Ik had steeds braaf de nootjes
gespeeld uit de lesboeken van Ilja Croon
en anderen, en bij mijn lessen voelde
ik soms wel aan dat de ene samenklank
van noten vroeg om de volgende, maar
hoe dat nou zat met liedjes zoals je die
bijvoorbeeld op de radio hoorde: geen
idee. In mijn beleving was dat allemaal
heel ingewikkeld. Ik dacht dat elke noot
die iemand zong moest passen in een
heel specifieke samenklank van andere
noten. En dat dat leidde tot een hopeloos
gecompliceerd krentenbrood van bolletjes
op het muziekpapier.
Het licht brak door in 1975 tijdens
een werkweekend van de middelbare
school in Schiedam waar ik op zat:
Scholengemeenschap Spieringshoek. Je kon
je tijdens dat werkweekend inschrijven voor
allemaal activiteiten, en ik had gekozen voor
de groep waar muziek zou worden gemaakt.
En dat onder begeleiding van ‘De Rooie’,
een jongen met lang en weelderig rood haar
die een klas of zo hoger zat, die zelf liedjes
schreef, daar ook mee optrad en tegen wie ik
enorm opkeek. Dat kon wat worden met die
gozer. Die kon het weleens gaan ‘maken’.
Een van de eerste dingen die De Rooie voor
de deelnemers aan zijn werkgroepje deed,
was op een schoolbord een akkoordenschema
noteren. Zo veel maten dit akkoord, zo veel
maten dat akkoord, dan nog zo veel maten
een ander akkoord, en terug naar het eerste
akkoord. Als we dat met z’n allen speelden
hadden we iets. Het kon de basis vormen
voor een ‘liedje’. En de leden van ons groepje
konden er op ‘improviseren’. Ze konden zelf
iets verzinnen, als het maar een beetje bij die
akkoorden paste.
Er ging een wereld voor me open.
Dus zo werkte dat.
In mijn herinnering eindigde het werkgroepje
op zaterdag ergens achter in de middag

en zijn we ‘s avonds met een paar jongens
die eraan hadden deelgenomen mét onze
gitaren, een saxofoon en een drumstel naar
lokaal 49 van het schoolgebouw getogen,
het verst verwijderde lokaal op de vierde en
hoogste verdieping, waar we in gedempt licht
uren en uren hebben staan ‘improviseren’ op
akkoordenschema’s. Wat werkelijk magisch
was. Er viel van alles op z’n plek. We leken
wel een band.
Na dit werkweekend zijn we ook echt verder
gegaan als band. En zijn we eigen ‘liedjes’
gaan maken, ik ook, vooral gebaseerd op
akkoordenschema’s.
Muzikaal gezien was het allemaal niet zo
bijzonder. Dat realiseerden we ons zelf
naderhand ook als ik weer eens een repetitie
had opgenomen met mijn bandrecorder
en we de opnames terugluisterden. Die
luistersessies luidden steevast een soort crisis
van de band in. Waren we echt zo slecht?
Op de een of andere manier veerde ons
moreel steeds terug. We gingen verder met
spelen en dromen. Een bestaan in de muziek,
als dat toch eens zou kunnen. Spelen in
een circus-orkestje bijvoorbeeld, dat leek
me geweldig. Of iets helemaal achter de
schermen.
Ik weet nog dat in Nederland het tijdschrift
Music Maker werd gelanceerd, een tijdschrift
waar ik meteen door was gebiologeerd.

Shout Knock-Out 1977

Ik schreef kort na de introductie ervan
aan de ingezonden brieven-rubriek. Mijn
brief, die feitelijk uit één zin bestond, werd
ook geplaatst. In het derde nummer van
Music Maker stond de vraag te lezen van
ene Roland Vonk uit Schiedam: ‘Hoe wordt
iemand producer?’
Het antwoord heb ik niet meer zo bij de
hand, maar het kwam er geloof ik op neer
dat achter de knoppen in een geluidsstudio
meestal iemand zit die eerst zelf muziek
heeft gemaakt, al muziek makend in de
studio is beland en zich gaandeweg allerlei
vaardigheden heeft eigen gemaakt.
Het leek mij wel wat. Ja, dát, of arrangeren
of componeren. Iets blijvends maken in
elk geval. Iets dat minder vluchtig was dan
optreden. En waar je meer controle over
hebt. Op het podium klonk het toch nooit
zoals in mijn fantasie.
Of moest ik het helemaal niet in de muziek
zoeken met mijn gebrekkige talent? Ik ben
niet onmuzikaal maar als ik alleen al keek
naar hoe makkelijk de saxofonist van ons
bandje van alles en nog wat oppikte dan
waren mijn beperkingen wel heel evident.
Die saxofonist, met wie ik in de klas zat,
zat rustig tijdens Engelse les uit zijn hoofd
een arrangementje neer te pennen op
muziekpapier. Wat hij in zijn hoofd hoorde
kon hij zo opschrijven. En wat op papier
stond, hoorde hij in zijn hoofd.
Met die saxofonist, met een gitaarvriend die
ik had opgedaan tijdens dat werkweekend
en met een drummer van buiten de school
ben ik in de zomer van 1980 nog naar ZuidFrankrijk gereden om daar vijf weken in een
hotel-restaurant te spelen. Een geweldig

Moonlight Quartet
1980 Zuid-Frankrijk

avontuur voor jongens van 21, 22 jaar oud.
We waren net echte muzikanten.
Maar de keerzijde van de werkelijkheid
werd ook nogal duidelijk. Het was enigszins

Mijn vrouw heeft al eens voor
haar verjaardag gevraagd dat ik
een heel liedje voor haar speel
en zing, maar tot dusver is het
er nog niet van gekomen.

belegen muziek die we brachten daar in
Banyuls-sur-mer. Jazzstandards, vrij braaf
gespeeld, op conversatiesterkte. ’s Middags
bij het zwembad, ’s avonds in de eetzaal. We
waren een beetje muzikaal behang. En dat
vijf uur per dag. In elk geval voor mij begon
het na verloop van tijd erg veel op werk
te lijken. Ik voelde de circus-droom uit mij
vloeien.
Thuis was ik altijd degene geweest die
de optredens van dit bandje regelde. Na
Frankrijk heb ik geen initiatief meer genomen
en is het Moonlight Quartet – zo noemden we
ons – een stille dood gestorven.
Daarna heb ik nog wel een paar jaar plezier
beleefd aan het maken van opnames in mijn
eenvoudige huisstudiootje. Opnames die ik
nog steeds wel aardig vind klinken. Maar ook
voor die bezigheid doofde het heilig vuur van
het begin, tot er weinig meer over bleef dan
een waakvlammetje.
Ik heb nog steeds een paar gitaren in huis
staan en als ik even moet wachten tot mijn
vrouw haar jas aan heeft om samen de hond
uit te laten sla ik nog weleens een paar dure
akkoorden op de gitaar aan, of speel ik het
intro-basloopje uit Little Green Bag, maar
meer ook niet. Mijn vrouw heeft al eens
voor haar verjaardag gevraagd dat ik een
heel liedje voor haar speel en zing, maar tot
dusver is het er nog niet van gekomen.
Ik ben wel heel veel met muziek bezig,
maar dan met muziek van anderen. Ik
heb daar zelfs een beetje mijn beroep van
gemaakt, als samensteller en presentator van
radioprogramma’s.
Voor die radioprogramma’s luister ik veel.

Heel veel. Ook muziek die op het eerste oog
weinig kansrijk lijkt, zoals allerlei Hollandspopulair materiaal, cd’tjes van lui zonder
achternaam die vooral iets willen maken dat
lijkt op wat al in ruime mate bestaat. Maar ik
probeer altijd een lotusbloem te ontdekken in
het muzikale moeras. Daar zit een deel van
mijn lol in.
Bij het luisteren naar al die muziek neem ik
mezelf natuurlijk mee. Ik hoor bijvoorbeeld
hoe anderen - net als ik ooit - hebben ontdekt
hoe akkoordenschema’s een liedje kunnen
voortbrengen. Bij menig singer-songwriter
hoor ik dwars door het eindproduct heen hoe
hij of zij ooit op de bank thuis op de gitaar
heeft zitten pielen, een paar akkoorden heeft
gespeeld die wel bevielen en daar een liedje
omheen heeft geweven. Wat niet per se tot
iets interessants leidt.
Cabaretier Max van den Burg heeft eens een
dodelijke sketch opgenomen over de ‘ziekte
van singer-songwriter’. Hoedje of petje op,
gitaar in de hand, een mineur akkoord spelen
met aflopende basnoten, en daar dan met
een wat verwrongen stem iets in het Engels
bij zingen over een mislukte liefde. Ik moest
er vreselijk om lachen
Popmuziek klinkt in het algemeen
aangekleder, maar ook daar hoor ik nogal
eens zo’n hangerig bank- of kampvuurtafereel
doorheen van een herhaalde akkoordenreeks
waaroverheen een melodie is geïmproviseerd.
Een niet-onbelangrijk deel van de popmuziek
is wat mij betreft ook niet hoogstaander
dan wat allerlei populair-Hollandse artiesten
produceren. Het is Hepie en Hepie met
elektrische gitaren.
Natuurlijk wordt er ook geweldige muziek
gemaakt. Heel veel zelfs. In alle genres.
In de pophoek, in de jazz, door singersongwriters, er is echt heel veel dat ronduit
geweldig is. Ik prijs me ook gelukkig met wat
ik wekelijks weer ‘ontdek’. Maar ik ben er
ook van doordrongen dat het maken van een
liedje niet noodzakelijkerwijs een daad van
grote creativiteit is.
In de meeste muziek waar mijn oor aan
blijft haken gebeurt veel meer dan wat in
het directe verlengde ligt van ons gepiel in
lokaal 49. In interessantere muziek hoor ik
dat de harmonieën gestuurd worden door

een sterke melodie. Of dat de melodie een
zekere grilligheid heeft die is ingegeven door
de tekst. Of dat er onverwachte harmonische
variaties opduiken. Muziek die zich doorgaans
niet bij eerste beluistering blootgeeft. Die
je vaker gedraaid moet hebben voordat die
een aangenaam paadje in je hoofd heeft
uitgesleten. Wat ik dan ook geregeld doe, een
plaat meerdere keren beluisteren voordat ik
er iets van uitkies voor gebruik op de radio.
Ik heb er alles bij elkaar een dagtaak aan,
aan de afslag die mijn hang naar muziek
heeft genomen.
Waar de muziek De Rooie heeft gebracht,
de held van mijn middelbare-schooltijd,
weet ik niet. Ik heb hem nadien nooit
ergens aangekondigd gezien. Ik heb ook
nooit gehoord dat ie een plaatje heeft
gemaakt of zo.
Ja, ik heb hem één keer teruggezien. Op
de Hoogstraat in Rotterdam, jaren geleden
alweer. Ik zag hem in het voorbijgaan. Hij liep
daar met zijn vrouw of vriendin, met in zijn
handen een pas gekochte plastic wasmand.
Ik keek op van de alledaagsheid van zijn
verschijning.
Zijn haar leek me ook zo rood niet meer

.
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WAAR BEN JIJ GRAAG?

Het Amstelpark

Gijs fotografeert een redactielid
op zijn/haar favoriete plek.
Hiermee legt hij mooie plekken
vast met een verhaal.

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.

Twee van mijn favoriete
plekken in Amsterdam: de
Amstel en het Amstelpark! De
Amstel ligt op enkele minuten
lopen van mijn huis, en het
is heerlijk om die naar het
zuiden toe te volgen over
het smalle paadje langs het
water. Je waant je meteen
‘de stad uit’ en ‘de natuur
in’. Zeker als je vervolgens
bij het Amstelpark aan
komt. Een hartstikke groot
en groen park, dat ruim 45
jaar geleden is aangelegd
voor de internationale
tuinbouwtentoonstelling
Floriade Amsterdam. Hierdoor
is er ontzettend veel te zien
in het park, van een heemtuin
tot een rosarium, tot een

Rhodondendronvallei. En
behalve grote paden zijn
er ook zat kleinere paadjes
door de tuinen en langs het
water, waar het vaak rustig
wandelen is. Een fijne plek
om even tot rust te komen
en om de natuur te zien
veranderen. Met mijn kind
paddenstoelen en kastanjes
zoeken in de herfst, naar alle
bloeiende bloemen kijken in
de lente en zomer, of sleetje
rijden in de winter! In elk
geval lekker buiten zijn. En
dat zo dicht bij huis en de
stad.

foto’s: Gijs Weehuizen
tekst: Pandora Visser
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3D-GEPRINTE BRUG
over de Oudezijds Voorburgwal
Door: Mirjam Boelaars

Veel kademuren in
Amsterdam staan op
instorten wegens jarenlang
gebrek aan onderhoud.
‘Amsterdam heeft te lang de
kades en bruggen misbruikt,
en te lang gewacht met
ingrijpen’, zegt ir. Martijn
Meulblok, verbonden aan
het ingenieursbureau van
de stad en verantwoordelijk
voor de wallenkanten. De
uit baksteen gemetselde
kademuren in de binnenstad
dateren van 1850. Ze
waren bestemd voor paard
en wagen. Lange tijd
reden er auto’s en zwaar
vrachtverkeer overheen, nog
steeds dienen ze tot opslag
voor bouwwerkzaamheden
en staat er zomaar een
reusachtige kraan.’ De
afgelopen jaren kwam
er een sinkhole in de
Marnixstraat en bezweek een
deel van het Entrepotdok’,
aldus Meulblok. ‘Er moet
nu echt iets gebeuren.’
Met behulp van duikers

en meetapparatuur zoals
sonar, onderzocht men de
fundamenten van kades en
bruggen.
Op sommige plekken is er nu
een damwand gebouwd om
de druk van de kademuren
op te vangen. Op knelpunten
is een beperking ingesteld
van maximaal 3,5 ton voor
vrachtwagens en ander
bouwverkeer.
Meulblok: ‘Het is een
megaprobleem omdat in
waterstad Amsterdam alles
met elkaar samenhangt.
Bouw je te veel damwanden,
dan beperk je de
waterbeheersing en kan het
regenwater niet weg. Van de
grachtenpanden moeten eerst
de fundamenten op orde
zijn voordat de kademuur
hersteld kan worden.’ Door
de samenhang van al die
factoren is het probleem zeer
complex, vertelt hij.
Het is een mooi staaltje
van creatief logistiek
denken om op dit smalle en

Aanvang kadeherstel, © Mirjam Boelaars

drukste stukje Amsterdam
restauratiewerkzaamheden te
verrichten.
De aanvoer van
bouwmaterialen en materieel
gaat zo veel mogelijk over
het water vanaf de Oudezijds
Kolk. Het platform met
bouwketen doet overdag
dienst als werkterrein
en als overslag voor
bouwmaterialen. Na werktijd
vanaf 16.00 uur en in het
weekeind kan het publiek
ervan gebruikmaken om de
gracht over te steken.
Op 15 oktober 2018 zijn
de herstelwerkzaamheden

Sinkhole Marnixstraat, © AT5

aan de kademuur van de
Oudezijds Achterburgwal
begonnen.
Al jarenlang was er en soort
Baley brug over de Oudezijds
Achterburgwal ter hoogte van
de Stoofsteeg. Deze is nu
verwijderd en over het water
is door de aannemer een
platform gebouwd, waarop
een mobiele kraan rijdt die
wordt gebruikt voor de sloop
van de bestaande kade.
Brug
Harold IJskes is de
omgevingsmanager die de
werkzaamheden aan de
Oudezijds Achterburgwal
begeleidt.
Bewoners in de omgeving
worden regelmatg uitvoerig
geïnformeerd.
Als de werkzaamheden
uiteindelijk gereed zullen zijn
en het overslagplatform
weer weg is, komt er bij de
Stoofsteeg weer een brug.
Dat zal tijdelijk een heel
bijzondere brug worden: Joris

de vele wandelaars op de
brug te kunnen houden, maar
bleek niet sterk genoeg bij
aanvaring door een boot in
de gracht. De plannen waren
mooi: de brugrand begon laag

stadsbestuur te helpen bij
het in kaart brengen van de
drukte en te onderzoeken
welke maatregelen welk
effect hebben.
Wat ook gesneuveld is is

Eerste idee voor de 3D-geprinte brug over
de Oudezijds Achterburgwal, © MX3D

aan de kademuur en werd
naar boven toe steeds
slanker en fijner. Juist
het lage deel vormde het
probleem en de gemeente
wilde geen meerpalen in de
grachten plaatsen of andere
aanvaarbeveiliging.
Door proeven en testen
is de vorm aangepast aan
het programma van eisen
en is het ontwerp van de
3D-geprinte brug inmiddels
behoorlijk van vorm
veranderd. Ook wordt hij
voorzien van sensoren die
data verzamelen, om het

het originele idee om de brug
te printen op de plek waar
‘ie moet komen te staan.
Dat bleek uiteindelijk toch
niet zo’n heel veilig plan.
De makers MX3D hebben de
brug nu afgebouwd in een
gecontroleerde omgeving, ver
weg van het voorbijkomend
publiek: in de grote loods op
het NDSM terrein.
Dit ontwerp heeft op de Dutch
Design Week de publieksprijs
2018 gewonnen.
Als buurtbewoners mochten
we onlangs een kijkje nemen
bij ‘onze nieuwe brug’. Zelfs

Bone Chaire (2006), © Jorislaarmanlab

Laarman -bekend van oa The
Bone Chair- ontwierp een
stalen brug uit de 3D-printer.
Het eerste ontwerp was
weliswaar sterk genoeg om

Dit wordt ‘m!, © MX3D

21
BOEKVLOG

Joseph Campbell en Mieke Bouma
Boeken over storytelling

BoekVlog6 van Fetsje Luimstra gaat over de storytelling boeken van Joseph Campbell en Mieke
Bouma. BoekVlog6 is te zien op YouTube in het kanaal van De Totem Video.

De buurtbewoners nemen een kijkje, © Mirjam Boelaars

de wat kritische bewoners
waren meteen ‘om’. Wat een
spectaculair ding! Het enige
argument kan zijn dat er
nog meer mensen naar ‘de

Wallen’ komen, maar nu om
de 3D-geprinte brug te zien.
In de loop van 2019 zal de
brug tijdelijk worden
geplaatst. De oorspronkelijke

Stoofbrug is netjes
opgeslagen, na een
noodzakelijke restauratie kan
die weer terugkomen

.

’Of we nu met gereserveerde
geamuseerdheid naar de
droomachtige orakeltaal van
een roodogige medicijnman
uit de Kongo luisteren …
of plotseling een heldere
betekenis van een bizar
Eskimosprookje inzien: we
zullen altijd weer dat ene, in
vorm verschillende maar toch
wonderlijk constante verhaal
ontdekken,...’
Dit is een citaat uit ‘The hero
with a thousand faces’, in
1948 geschreven door Joseph
Campbell. Dat wonderlijk
constante verhaal waar
Joseph Campbell op doelt is
de reis van de held. In zijn

De buurtbewoners nemen een kijkje, © Mirjam Boelaars

boek legt Campbell uit hoe er
een vast patroon ligt onder
de oude verhalen en mythen
die we kennen. Ze zoeken
allemaal naar een antwoord
op het raadsel van het leven.
Campbell legt dit principe uit
met een duizelingwekkend
aantal verhalen uit de hele
wereld. Een boek wat je
steeds weer wilt pakken
vanwege die grote rijkdom
aan verhalen.
Mieke Bouma is geïnspireerd
door Campbell in haar boek:
‘Storytelling in 12 stappen. Op
reis met de held’. Je kunt het
lezen als een hedendaagse
aanvulling op het boek

van Campbell. Zij gebruikt
bekende voorbeelden uit films
en series en uit de literatuur
in de helder omschreven
stappen. Het boek geeft je
de tools in handen om dat
wonderlijk constante verhaal
van Campbell te herkennen.
Fetsje Luimstra

STRAATPRAAT
Utrecht Centraal - Iets anders
‘Ik heb dus een verkeerde
bestelling gehad.
Ik had iets anders besteld en
ik kreeg iets anders.’
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Fietsen = geluk!
Martin is gek van fietsen. Alles en elke vorm van fietsen maakt het leven
geweldig veel leuker. Zijn levensmotto is dan ook: ‘Als je het niet meer weet
in het leven kun je altijd nog gaan fietsen’.

I

k ben twee-en-een-half,
of drie, of ongeveer
zoiets. Ik kan na
kruipen al lopen en dan
denk je dat je het wel
gehad hebt in het leven met
ontdekken van mogelijkheden
om jezelf voort te bewegen
op deze wereld.
Maar dan zie ik steeds vaker
andere kinderen -de grote
jongens- zitten op iets wat
een zadel heet, wat vast

zit op een constructie van
stalen buizen, met een
stuur en twee wielen. Ze
gaan harder dan ik snap,
ze maken bochtjes, rijden
achter elkaar aan waarbij
steeds iemand voorop rijdt
die de leider is. Ze rijden om
de zandbak heen, vlak langs
de klimrekken en gaan dan
het laantje in en snijden een
stukje af door strak langs
de kant van de bosjes te

rijden. Ze kunnen allemaal
goed sturen. Ze kijken
geconcentreerd en ze maken
malende bewegingen met hun
benen en hun voeten steunen
op trappers. Die draaien
een voorblad rond wat via
een ketting het achterblad
in werking zet waardoor dit
achterwiel gaat draaien: een
vliegwiel, wauw!
Dít wíl ík óók!!!
Maar ik, ik ben dus ongeveer

drie jaar oud, ik heb sinds
kort iets wat er op lijkt:
een driewieler. Met een
heus stuur en trappers die
rechtstreeks op het voorwiel
zitten waardoor ik als een
malle moet trappen om net zo
snel te kunnen als die andere
jongens. Achter heb ik twee
kleine wieltjes waardoor ik stil
kan staan en toch niet omval.
Hoe kun je in godsnaam
met één wiel voor en één
wiel achter rijden en niet
omvallen? Hoe kan dat?!?
Aan het uiteinde van het
stuur van mijn driewieler
zitten twee handvaten met
gekleurde plastic franjes.
Als ik hard trap schud ik heen
en weer met mijn hoofd en lijf
en geniet van het geluid dat
mijn wielen maken door over
de stoeptegels te denderen;
takketakketakketak. Ook
mag ik graag op een bankje
zitten met mijn driewieler
ervoor geparkeerd en kan
dan heel lang gewoon alleen
maar kijken naar die fiets die
helemaal alleen van mij is; een
groter geluk bestaat er niet.
derailleur. Het is een Peugeot.
Een sportfiets met sportstuur,
Mijn eerste echte fiets is
maar geen racestuur. Met
blauw en de allermooiste en
mijn vader ga ik wel eens
lekkerst fietsende fiets die
kijken bij wielerwedstrijden
er bestaat. Op het tegelpad
op het stratencircuit in de
achter de flat waar wij wonen Eendrachtspolder. Collega’s
in Amsterdam-West heb ik
van de Shell doen ook mee.
in no-time de kunst van het
Loewietje Weber is klein, een
fietsen onder de knie. Nu
rappe prater en rijdt wel eens
hoor ik erbij. Nu ben ik een
prijs, en hij praat ook met
echte; een échte fietser. Ik
míj!?!
fiets nu óók met vriendjes
Dat sportstuur moet een
achter elkaar rondjes om die racestuur worden, en zo
zandbak. En als ik op kop rijd krijg ik een Batavus, maar
zijn mijn bochten scherper en die heeft spatbordjes en die
mooier dan van wie ook. Ik
moeten eraf. Maar de Batavus
vind het geweldig!
wordt uit onze schuur
Veel later krijg ik een fiets
gejat en mijn volgende is
een bruine Gazelle Tour de
met versnelling; met een

l'Avenir. Dit begint er toch wel
echt op te lijken.
Ik volg alles van wielrennen
op televisie, droom zelf
van een wielercarrière,
rijd later op een Viscountracefiets en later een hele
mooie Koga-Miyata, rijd
vele rondjes Zandvoort
vanuit Amsterdam en dan
nog het liefst na afloop van
een wielerwedstrijd zodat
ik bij Bloemendaal het
Kopje op kan knallen en in
gedachten Theo Koomen
mijn naam hoor scanderen:
‘Martin Groenewoud heeft
hier aangezet en is weg,
iedereen moet passen, lieve

25

moeder wat gebeurt hier in
hemelsnaam!’.
Omdat ik een ijzig eenzame
jeugd had besef ik me nu dat
de fiets hetgeen is wat me een
uitweg bood en een perspectief
en doel om voor te leven. Mijn
motto is nog vaak: ‘Als je het
niet meer weet in het leven,
kun je in ieder geval nog gaan
fietsen!’. Fietsen is vrijheid,
fietsen is geluk.
Ik heb een aantal jaren bij
tourclub De Bataaf gefietst
en met clubjes reden we
dan tochten van vaak 180
kilometer. Erg gezellig. En op
de fiets zie je ook nog wat
van de wereld; in dit geval
van Nederland. Twee keer
heb ik Zwanenburg-NijverdalZwanenburg gereden; een
tocht van 360 km waarbij we
om 4 uur 's nachts vertrokken
met de hele dag een busje als
begeleiding.

Ik heb ook nog wedstrijden
gereden op het parcours
van Sloten bij de W.V.
Amsterdam. Ik reed bij de
liefhebbers en veteranen.
Lager bestond er niet. We
reden meestal iets meer
dan een uur en met een
gemiddelde van vaak 43 km.
per uur. Geen kattenpis!
Ik heb twee keer in een
ontsnapping gezeten, wat
ik dan direct erna moest
bekopen doordat ik het
voorbijrazende peloton
dan direct niet meer bij
kon houden en dus maar
voortijdig afstapte.
Het heeft er helaas nooit in
gezeten, een profcarrière.

fietsvakantie te houden. Van
bergop rijden word ik nog
steeds erg gelukkig. Af en
toe uit het zadel, de wereld
onder je steeds kleiner zien
worden, en dat allemaal op
eigen kracht met bovenop de
beloning van uitzicht en de
voldoening van ‘gehaald!’

Maar geluk is ook
boodschappen doen op de
fiets, naar het strand met de
fiets en kijken naar kleine
kinderen die nét kunnen
fietsen met een blik in hun
ogen die verraad dat ze
het van de wereld willen
schreeuwen wat er is. Ik
zie het meteen en zeg dan
soms : ‘Héé, jij hebt een
mooie nieuwe fiets hè!’ een
Maar goed, ik ben nu 58
jaar en fiets nog steeds, ben antwoord is niet nodig. Ik zie
me zelf, ik zie mijn dromen, ik
vaak met de OAD fiets-bus
zie geluk! Fietsen = geluk
naar Frankrijk gereisd en
later met de auto, om daar
met tent en lief een heerlijke Martin Groenewoud

.

advertenties
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Terrasgesprekken
Door: Sabine Egberts

Jezus wat een bull shit, die
zonsondergang heb je toch
overal?

Ik vind het gewoon leuker met
jou.

“Maar ,

waarom zit jij hier graag
met mij dan?

Nou, niet zoals daar
hoor.

Natuurlijk wel, hij gaat toch
overal onder?
Mijn tante heeft een keer
een boete gekregen voor
in het vliegtuig roken. Ze
ziet er uit als een
Amerikaanse vrouw, en ze
heeft 2 te dikke kinderen.
Die oudste is net 9. Ze
hadden nog een
tussenstop zelfs – altijd als
ze naar Nederland komen.
Mijn vader kan echt niet
goed met ze opschieten,
met haar en haar man. Ze
nemen dan een vlucht,
met een tussenstop nota
bene, als ze naar
Nederland komen. En dan
huren ze geen huis ofzo,
nee, ze gaan bij mensen in
huis zitten, en dan daar
heel veel ruzie maken. En
toen mijn opa en oma nog
leefden gingen ze daar
naar toe, dat kon je die
mensen echt niet áán
doen, zo zielig.

““
Nou, ik ben graag bij je, zoals nu,
lekker op het terras.

In dat dorp waar ik vorige zomer op vakantie was
moest iedereen naar een klein puntje aan de rand
om daar de zonsondergang te bekijken. Zaten we
daar met zijn allen, helemaal krap tegen elkaar
aan.

Die heeft ook overal
een mening over. Ik
zou er niet mee samen
gaan wonen.

Gemberthee

Ja, maar.. Op een
terrasje zitten en
rosé drinken kan
toch met
iedereen?
Waarom met
mij?

Hmmmmmm..

Ja joh, maar ik moest allemaal
oefeningen doen, dus na vijf keer
had ik zoiets van, het gaat wel
weer.
Alsjeblieft: gemberthee

Waarom ben ik
eigenlijk jouw
man?’

Wat is dat dan?
Ja, maar… thee is
een kruid.

Net als muntthee, dat is
ook geen kruid maar
wel thee.
Nee maar dat soort
dingen, ik vind dat..
Net zoals bijvoorbeeld
zalmcapaccio. Dat
bestaat helemaal niet.
Dat kan helemaal niet.

Jij bent alles voor me,
alles waar ik ooit van
heb gedroomd ben jij.
Perfectie.
Jij had toch zo’n last
van een spier, ben je
daar nog voor naar de
dokter geweest?
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Geld

Tekst: Ben Sanders
Illustraties: Jos Bohncke

en de
recht$$taat

Gastredacteur Ben laat zijn licht schijnen over een drietal bekende
rechtsvormen in den lande. Onze rechtsstaat is een waardevol ding maar
hij staat zo af en toe wel onder druk, zo laat hij ons zien aan de hand
van enkele voorbeelden.
Waar mensen samenleven
moet veel geregeld en
afgesproken worden. Dat
doen we middels wetten. Als
wetten niet nageleefd worden
komt rechtspraak om de
hoek kijken, onafhankelijke
rechtspraak.
Het is niet mijn bedoeling hier
een filosofische beschouwing
te wijden aan het fenomeen
rechtsstaat. Wel wil ik
wijzen op mogelijke risico’s
en praktische problemen
bij de uitwerking van de
rechtsstaat. Ik zal dat doen
aan de hand van een drietal
voorbeelden uit totaal
verschillende hoeken van ons
rechtssysteem: het strafrecht,
het fiscaal recht en het
asielrecht.
Geen filosofische
beschouwing dus. Maar ik
ontkom niet aan een soort
duiding van het begrip
rechtsstaat. ‘Een rechtsstaat
is een staat waarin de
burgers worden beschermd
tegen de macht van de staat.

Dit is vastgelegd in wetten
die worden gewaarborgd
door onafhankelijke
rechters. De rechtsstaat
waarborgt rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid.’ (Uit de
encyclopedie Ensie)
Het belangrijkste element
van de rechtsstaat is
de bescherming van
de individuele burger:
zijn bescherming tegen
medeburgers (incl. mogelijke
criminele medeburgers),
tegen bedrijven en
organisaties en vooral
tegen de overheid in al zijn
gedaanten. Die bescherming
is primair gelegen in een
onafhankelijk rechtssysteem,
met onafhankelijke rechters.
Rusland is derhalve geen
rechtsstaat, omdat er een
aanwijsbare relatie bestaat
tussen bestuurders en
rechters. Terecht maken we
ons zorgen om Polen waar de
overheid zich steeds directer
bemoeit met de benoeming
en het ontslag van rechters
(weg onafhankelijkheid).

Maar ook in Nederland
is er reden tot zorg. De
constructie waarbij het OM
in een groot aantal gevallen
zelf mag ‘rechtspreken’ heeft
niet alleen tot een groot
aantal onzorgvuldigheden
geleid, maar is in zichzelf
een dreigende aantasting
van het principe van een
onafhankelijke rechtbank
(ervan uitgaande dat het OM
onderdeel van de uitvoerende
macht is).
Interessant vind ik
het fenomeen van de
juryrechtspraak. In
Nederland kennen we dat
niet. Uit enquêtes blijkt
dat wij Nederlanders daar
ook niet veel vertrouwen
in hebben. We moeten
evenwel vaststellen dat in
zeer veel landen (b.v. de
UK, België, Frankrijk en de
Scandinavische landen) er
wel juryrechtspraak bestaat
en men niet van zins is daar
van af te stappen. Wel of
geen juryrechtspraak lijkt een

wereld van verschil (en is het
volgens mij ook) zonder dat
we kunnen zeggen dat een
van beide systemen niet past
bij het begrip rechtsstaat.
Ik wil daar maar mee
aangeven dat het concept
rechtsstaat op verschillende
manieren ingevuld kan
worden. Dat niet iedere
aanpassing van het
rechtssysteem tot paniek
moet leiden. Maar dat we
wel steeds moeten oppassen
voor het uitgangspunt van de
onafhankelijke rechtspraak
als voorwaarde voor de
instandhouding van de
rechtsstaat.
Drie voorbeelden wil ik geven
om praktische problemen
van de instandhouding van
de rechtsstaat aan te duiden.
Drie voorbeelden waarin
de staat optreedt in drie
verschillende rollen: in het
strafrecht, het asielrecht en
het fiscaal recht.
De zaak Holleeder
Voor zover nodig hebben
het boek en de tv-serie
Judas het merendeel van
de Nederlandse bevolking
er wel van overtuigd
dat er een gevaarlijk en
omvangrijk crimineel netwerk
bestaat, waar Holleeder
op een of andere manier
bij is betrokken. Na een
uitglijder van Twan Huys,
waarbij we even dachten
dat Holleeder misschien toch
maar een soort Pietje Bell
was, weten we nu allemaal
beter en begrijpen we dat
we het criminele milieu waar
Holleeder deel van uit maakt
‘met alle middelen’ moeten
bestrijden. Neen, natuurlijk

niet met alle middelen; we
leven in een rechtsstaat die
paal en perk
stelt aan
de

inzet
van
middelen bij de
bestrijding van wat dan
ook en die ook rechten geeft
aan verdachten van zelfs de
meest abjecte misdaden. Zo
hoort dat.
Maar wat betekent dat in de
praktijk? In ieder geval de
inzet van heel veel politieuren en van heel veel tijd
van het OM en de rechterlijke
macht. En als we denken
dat we straks klaar zijn,
dan kunnen we er vergif op
innemen dat of Holleeder of
het OM in beroep gaat.
Over de omvang van de
inzet van de politie heb
ik geen flauw idee. Maar
dat de rechtszaak zelf vele
miljoenen, ja tientallen
miljoenen moet hebben
gekost is wel duidelijk. Kijk
naar het aantal zittingsdagen.
Realiseer je dat de zitting
natuurlijk de top van
de ijsberg is; voor ieder
zichtbaar mensuur op de
zittingsdag (van rechters,
griffiers, OM, bewaking etc.)

moet je waarschijnlijk een
factor 10 hanteren om de
totale inzet te verkrijgen
(kilometers ordners,
ontelbare verslagen,
oefeningen ter
vermijding van
aanslagen).
Is die inzet
redelijk?
Ik weet het
niet, maar
ik zie wel
dat ons
rechterlijk
apparaat
kraakt in
zijn voegen,
dat er enorme
wachttijden zijn,
dat we afbreuk doen
aan de inzet van prodeo advocaten. Er moet een
afweging worden gemaakt en
er is een afweging gemaakt.
Die afweging is echter niet
altijd zichtbaar en expliciet.
Ik denk dat we daarover een
democratisch debat nodig
hebben, dat er op dit moment
niet is.
Stel dat we zouden beslissen
de inzet van middelen bij
dit soort rechtszaken te
beperken. Wat kan dat
betekenen? Dat het een
ietsje minder zorgvuldig
moet. Dat we het aantal
dossiers en getuigen moeten
verminderen. De angst zal
zijn dat het nog moeilijker
wordt om de Holleeders
van deze wereld achter slot
en grendel te krijgen. Is
dat zo? Ik denk het wel als
we dezelfde eisen blijven
stellen aan de bewijslast.
Maar moet dat? Ja, want we
willen geen uitglijders meer
hebben zoals in de Puttense
moordzaak en nog een aantal

andere zaken. Wat opvalt
bij het inventariseren van
rechterlijke dwalingen is dat
het nooit de georganiseerde
misdaad betreft. Het zijn
bijna altijd de losers die
slachtoffer worden van
die dwalingen, niet de
topcriminelen. Maar het
zijn de verdedigers van die
criminelen die eindeloos de
kaart van de zorgvuldigheid
blijven trekken.
Natuurlijk ben ik voor een
zorgvuldige rechtspraak. Maar
niets is absoluut (kijk maar
naar de voorbeelden waar
gezegd wordt dat veiligheid
voor alles gaat. Natuurlijk
niet! Ook daarbij is altijd een
afweging, anders hadden we
al lang alle auto’s verboden).
Als we 100% zeker willen zijn
dat we nooit een onschuldige
veroordelen dan moeten we
niemand veroordelen. Dat kan
natuurlijk niet, we willen dat
de rechtsstaat ons beschermd
tegen de Holleeders. Als dat
niet gebeurt dan schiet onze
rechtsstaat ook tekort. Dat
lijkt nogal aan het gezicht
te worden onttrokken: er
zijn twee soorten fouten
mogelijk in het stafrecht:
de onschuldige veroordelen
of de schuldige laten gaan.
Die fouten wegen we niet
hetzelfde, we weten al
lang dat veel schuldigen
vrijuit gaan en zijn tot op
zekere hoogte bereid dat te
accepteren. Maar er is een
grens aan die acceptatie.
Hoe zeker moet je zijn (en
hoeveel geld ben je bereid
daarin te investeren) voor
je iemand veroordeeld en
hoeveel schuldigen ben je
bereid te laten gaan door
de combinatie van hoge

bewijslast en beperkte
middelen?
Ik heb geen antwoord, maar
ben er wel van overtuigd dat
hierover een publiek debat
noodzakelijk is en dat we dat
niet alleen mogen overlaten
aan strafrechtadvocaten
en hun kapitaalkrachtige
cliënten.
Het kinderpardon
Dankzij de afnemende
populariteit van Buma
kwam het kinderpardon
plots weer hoog op de

politieke agenda. Lubach
was zo moedig zijn eigen
populariteit in de waagschaal
te stellen door te wijzen op
de hypocrisie van politici die
zich door mediahypes over dit
onderwerp laten beïnvloeden.
Wat mij verbaast (en irriteert)
bij de discussie over het
kinderpardon is het gebrek
aan aandacht voor het
achterliggende probleem: ons
falend rechtssysteem als het
gaat om de verwerking van
asielaanvragen. Ik vind het
ook onwenselijk om een kind

van 10 jaar dat de laatste
5 jaar in Nederland heeft
gewoond terug te sturen naar
een onbekend vaderland.
Maar hoe kan het nu toch
iedere keer opnieuw gebeuren
dat er gevallen ontstaan waar
we niet binnen een termijn
van 5 jaar op een ordentelijke
wijze over kunnen beslissen.
Omdat het ingewikkeld is?,
omdat de wereld permanent
veranderd?, omdat
documenten kwijtraken
en weer teruggevonden
worden? Het zal. Maar
een scheidsrechter moet
tijdens een voetbalwedstrijd
toch echt een beslissing
nemen (zelfs na invoering
van de VAR). Ik hoop dat
u de vergelijking niet al te
onethisch vindt, wat ik maar
wil zeggen; je kunt, neen
je moet de procedure aan
termijnen binden. Termijnen
die niet toestaan dat er na vijf
jaar nog geen duidelijkheid
bestaat.
Daarvoor zijn een aantal
dingen nodig. Natuurlijk
hebben we een goed
functionerende IND nodig.
Het gaat mijn verstand
te boven hoe publieke
instanties als de IND jaren
achtereen kunnen blijven
disfunctioneren zonder dat er
doortastend wordt ingegrepen
(nog maar een onethisch
voorbeeld: als ik in een
restaurant meer dan een half
uur op mijn bestelling moet
wachten, ben ik zonder te
betalen voor mijn aperitief
vertrokken).
Maar het betekent ook dat de
procedures zelf op de helling
moeten. Snelle beslissingen
aan de voorkant, beperkingen
van opschortende werking

bij beroep, beperkingen
van beroepsmogelijkheden.
Allemaal ingrepen die
gemakkelijk kunnen worden
beschouwd als een aantasting
van de bescherming en
de rechtszekerheid van
betrokkenen. Maar net als
bij het strafrecht gaat het
ook hier om een afweging:
onterechte afwijzingen
versus onterechte statusverleningen. De ene fout
is zwaarder dan de ander,
maar op enig moment trek
je een lijn en geef je aan
wat je wil investeren en welk
foutenpercentage (verdeeld
over de fouten-categorieën)
je bereid bent te accepteren.
‘En daar moet u het mee
doen’.
Mijn broer en de fiscus
Ik heb een broer die boert
(en daarmee recordhouder
‘appel vér van de boom
vallen’ is). Hij deed dat op
Texel. Daar had ie een oud
landarbeidershuisje en wat
grond. Op enig moment
raakt ie verliefd op een
Poolse, besluit met haar te

trouwen en na verloop van
tijd besluiten zij naar Polen
te verkassen. Dus verkoopt
ie zijn huis en grond op Texel
en vangt daar een aanzienlijk
bedrag voor. Dat mag ook
wel, want zoveel verdient ie
niet en ook in Polen zal ie van
zijn agrarische activiteiten
niet rijk worden. Ik heb het
wel eens met hem besproken
en zijn jaarinkomen zal rond
de 15.000 Euro liggen. Geen
medelijden, hij maakt het
goed en hij leeft als God in
Polen.
Nou was er iets met de
verkoop van zijn huis.
Had dat nu wel of niet een
agrarische bestemming en
hoe zat het met de intenties
op dat vlak bij de koper? Ik
had het niet geweten, maar
dat had nogal wat fiscale
gevolgen. Om precies te zijn
scheelde de ene en de andere
interpretatie 40.000 Euro
(d.i.: 2,5 x het jaarinkomen
van mijn broer).
Fiscus en broer waren het
duidelijk niet eens. Fiscus
legt aanslag op, broer dient
bezwaar in, fiscus honoreert

niet, broer accepteert niet
en besluit de enig mogelijke
volgende stap te zetten: de
rechter. Ik weet niet hoe
goed u bent in fiscaal recht.
Ik heb mij laten vertellen dat
het nogal een mijnenveld
is. Mijn broer is boer, een
slimme boer, maar geen
fiscalist. Gelukkig heeft
ie een (andere) broer die
rentenierend bestuurskundige
is en bereid is hem bij te
staan. Dat bleek een klus,
een gigantische klus. Waren
dat betaalde uren van
een fiscaal jurist geweest
dan was dat opgelopen
tot 10.000 en meer. Maar
broers onder elkaar en
bovendien verwikkeld in een
soort wedstrijdje, dus de
portemonnees bleven dicht
(tussen de broers dan). En de
rechter geeft ze gelijk.
Jippie!! Niets hoor, de
fiscus gaat in beroep. Hele
circus opnieuw. Boerende
broer op en neer vanuit
Polen, meerdere keren.
Rentenierende broer
werkt zich een slag in de
rondte, met aantoonbare
gezondheidsklachten als
gevolg. Weer zou de teller
van een fiscaal jurist zijn
opgelopen tot 10.000 en
meer. Maar opnieuw blijven
portemonnees gesloten.
En weer winnen mijn broers.
Ik ben trots op ze.
Maar hoe waarderen we
zoiets nu? Natuurlijk heeft
de fiscus het recht aanslagen
op te leggen en hoeft ze niet
voor ieder bezwaar te wijken.
Gelukkig is er een rechter
die om een onafhankelijke
uitspraak kan worden
gevraagd.
Maar duur is het wel om je

recht te halen. En deels is
dat onvermijdelijk. Hoe fair
is het dan van de fiscus om
wanneer ze in het ongelijk is
gesteld nog eens in beroep
te gaan. Natuurlijk kan ik
me een situatie indenken
waarbij de fiscus eenduidige
jurisprudentie wil creëren.
Maar was het daarom of was
het gewoon een poging om
een arme boer uit Polen uit
te roken. Niets wijst erop dat
de fiscus een proefproces
wilde voeren, nergens is dat
argument gehanteerd. Dus
ik houd het op een gevalletje
uitroken. Als mijn broer een
advocaat had moeten betalen
had ie echt wel het bijltje
erbij neergegooid (hoewel ie
zelf heeft verklaard desnoods
tot aan het Vaticaan door te
blijven procederen). Nu is
hem recht gedaan, omdat
die andere broer van mij
het zich kon veroorloven en
bereid was het niet al te nauw
te nemen met tijd en eigen
gezondheid.
Kroondomeinen: een
toegift
Kent u de Kroondomeinen bij
Apeldoorn? Erg mooi. Jammer
alleen dat ze tussen half
september en eind december
worden gesloten voor het publiek.

Nu ben ik een kind van de
jaren 60 van de vorige eeuw,
dus verboden zijn aan mij
niet erg besteed. Inmiddels
tweeënhalf jaar geleden liep
ik op een mooie zondag in de
tweede helft van september
dus toch de kroondomeinen
in. En ja hoor: de boswachter
betrapt mij en maakt
proces-verbaal op. Veertien
dagen later ontvang ik de
bon: 90 euro en 7,50 aan
administratiekosten. Ik denk:
mooi niet; die man kan 100
keer mijn koning zijn, ik
weiger me omwille van het
jachtplezier van WillemAlexander uit een van de
mooiste natuurgebieden van
Nederland te laten verjagen.
Dat zeg ik overigens helemaal
niet. Ik schrijf gewoon een
briefje dat ik niet bereid ben
te betalen en dat ze het maar
netjes moeten voorleggen
aan de rechter. Binnen een
week krijg ik de mededeling
dat mijn brief in goede orde
is ontvangen en wordt mij
gemeld welke officier hiermee
verder aan de slag zal gaan.
Nooit meer wat van gehoord.
Soms kan je ook wel
eens gniffelen om ons
rechtssysteem

.

advertentie

Stel doelen. Bereik ze. Wees trots.

www.sabine-egberts.nl
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10 GRATIS SURVIVAL
TIPS VOOR OP KANTOOR

Met
bonus

Tip 7: Ga op excursie, in je eigen pand.
Misschien ontdek je wel een dakterras, fitness
studio of voetbaltafel… Wellicht vind je wel de
hoofdprijs: een Fatboy voor je powernap.

weken een BBQ bij diegene thuis is, onder
het motto: ‘Omdat de afdeling het verdiend
heeft’.
Bonus tip: Upgrade je relatie met je
collega’s. Plaats een snoeppot op je bureau
en je zult nog nooit zo veel contact
maken met je collega’s als tevoren.
Mocht dit vervelen, kun je er af
en toe een zuur of zout snoepje in
verstoppen.

Of je al jaren in hetzelfde team werkt, of dat je net nieuw
bent, deze tips geven een andere draai aan je dag.

Veel plezier. Heb je ook leuke tips?
Laat het weten op de TIJDschrift
facebookpagina.

Tip 1: Stel een originele vraag aan je
collega. Zoals welke schoenmaat heb je, leg
twee dilemma’s voor (op dilemma Tuesday)
of heb je een huisdier en hoe heet-ie?

Sanne Visser
Anne Schneider

Tip 2: Doe de groetjes aan het huisdier
van je collega. Bijvoorbeeld: ‘Fijn weekend,
groetjes aan Hummer’ (is naam van hond).
Tip 3: Trek je kersttrui aan, in april of
september. Grote kans op gratis leuke
gesprekken enzo.

Tip 4: Geef een serenade. Gewoon,
van achter je bureau. Levensliederen of
kerstliedjes doen het vaak goed.
Tip 5: Sluit je vergadering af met een
raar dansje.. ‘Jej jej woew (optioneel
geluidseffect), bedankt allemaal’. Ter
inspiratie kun je googlen op ‘dab’ of
‘Fortnite dansjes’.
Tip 6: Hang een whiteboard op bij
de koffiehoek. Dan kunnen mensen
hier leuke vragen en stellingen en hun
reacties opschrijven. Zoals: ‘Wat is je
lievelings-film?’, ‘Wat is je favoriete
vakantiebestemming?’ of ‘Wat vind jij van
de nieuwe kantoorinrichting?’

Tip 8: Toon verfrissende
interesse. Vraag eens op vrijdag aan
je collega wat hij of zij na het weekend
gaat doen. Gegarandeerd opgetrokken
wenkbrauwen.
Tip 9: Creëer een spontaan
bedrijfsuitje. Sluit je collega’s op in
jullie kantoorruimte en schuif een briefje
onder de deur met de uitleg dat ze zojuist
zijn beland in een escape room. Verstop
wel een aantal tips en de sleutel in de
kamer voordat je ze opsluit.
Tip 10: Ontdek de gratis BBQ. Mocht je
collega zijn of haar computer niet hebben
vergrendeld en toch al een tijdje weg zijn,
dan heb jij de gratis BBQ ontdekt. Verstuur
een mail vanuit diens inbox naar de hele
afdeling met de mededeling dat er over twee
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van wat maanden later
gebeurde. Ik zat op mijn
balkon en politiemannen en
rechercheurs liepen in en uit
ons gebouw. Tenslotte kwam
een brancard naar buiten,
waarop een afgedekt lichaam
werd afgevoerd. Een van de
drie jongens was vermoord.
Hoe, waarom en wie wist ik
niet. Na een aantal weken zag
ik een van de drie bij ons het
pand ingaan. Weer een tijd
later een tweede. Nu wist ik
dat de derde vermoord was.
Ik had geen enkel contact met
die jongens en durfde ook niet
te vragen wat er gebeurd was.
Dat heb ik nooit vernomen.
Uiteindelijk zijn ze verhuisd.

Ook het verdwijnen van dieren
kan je flink bezighouden.
Mijn vader Theo ging op zijn
57e al met de VUT. Hij was
veel thuis en kreeg een kleine
vriend. Of liever gezegd een
vriendin. Het was een musje:
Stompie. Stompie had maar
één pootje. Ze was een
schooier. Theo was helemaal
weg van haar. Ze at uit zijn
hand. Hij gaf haar rijst en
brood en toen hij ontdekte
dat ze appeltaartdeeg erg
lekker vond maakte hij
speciaal voor haar wat deeg.
Sindsdien lag altijd in de
ijskast een plasticzakje met
appeltaartdeeg. Een aantal
seizoenen lang kwam Stompie

VOETBAL IS ...
Dingen, mensen, dieren, ze verdwijnen soms zomaar uit je leven, zonder dat
je weet wat er is gebeurd. Het is iets wat je maanden-, zo niet jarenlang kan
bezighouden. Je verzint de meest mogelijke zin en onzin wat er gebeurd kan
zijn. Vaak kom je er niet achter. Het overkwam mij en mijn familie ook een
aantal keren.
Ik heb een klein huis en heel
veel spullen en ben altijd wel
iets kwijt. Dat is dus niet het
vermelden waard, alhoewel ik
me dagelijks afvraag hoe ik
dat voor elkaar krijgt. Meestal
vind ik het weer terug, of
liever gezegd, mijn vriend
vindt het terug. Mijn moeder
daarentegen was laatst haar
sleutel en portemonnee kwijt.
Mijn zus en ik hebben het
hele huis overhoop gehaald,
wekenlang trokken we keer
op keer dezelfde laatjes open
op zoek naar de sleutels en
portemonnee: nada.

Met mensen is het een ander
verhaal. Zoals bijvoorbeeld
die leuke oude man die je
dagelijks voorbij zag lopen
met zijn hond, waarvan je
je op een dag realiseert dat
je hem al een tijd lang niet
gezien hebt. Je sprak hem
feitelijk nooit, maar het was
een vertrouwd beeld in de
straat en dat is weg, een
stil gemis. Is hij dood, ziek,
geëmigreerd of misschien
naar een bejaardenhuis
vertrokken? Je weet het niet.
Een extremere verdwijning
heeft mij een tijdlang

beziggehouden. Twee huizen
verder, aan het eind van de
galerij woonden drie jongens.
Op een dag stond er een
arsenaal aan politiewagens
in mijn straat. Ik was me
daar niet echt bewust van,
maar had ze wel gezien.
Toen ik naar buiten liep
om een boodschap te doen
werd ik opzij geduwd door
een van de buurjongens,
die via de achterdeur er
vandoor ging. Politie wist
niet van de achterdeur en
stond in zijn hemd. Het was
wellicht een kleine voorbode

Tot het gaatje gaan.

schooien. Ze heeft flink wat
nestjes grootgebracht met de
rijst, het brood en deeg van
Theo. Als mijn ouders van
een vakantie terugkwamen
zat ze binnen een mum van
tijd op de deurklink voor het
keukenraam. Theo in zijn
nopjes. Op een dag kwam ze
niet meer. Nooit meer zat ze
op de deurklink. Mijn vader
vond het verschrikkelijk. Hij
bleef maar herhalen dat hij
een tijdje terug een dood
musje in het laantje gezien
had en niet had gekeken
of zij maar een pootje had.
Gemiste kans.
Marian Hanou
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Volg de maan
tekst en krijttekeningen: Jos Bohncke
foto: Gijs Weehuizen

Dit keer neemt Jos jullie mee naar de maan. Niet echt
natuurlijk, maar vanaf waar we zijn, omhoogkijkend, naar
die stille begeleider van onze planeet.

In een vorig leven, toen
ik net met Marieke ging
samenwonen, kwamen er
een aantal zaken zó bij
elkaar dat ik een interesse
ontwikkelde voor de maan.
Eén van die zaken was het
feit dat we in Ouderkerk
aan de Amstel woonruimte
kregen in een dijkhuis langs
de Amstel. In een tijd van

woningnood (begin jaren
’80), was dat boffen. Over het
wonen in de achterwoning
van dat dijkhuis zou ik nog
een aardig tijdschrift vol
kunnen schrijven. Zeker over
onze hospita waar we elke 1e
vrijdag van de maand onze
avond kwijt waren aan het
betalen van de huur aan haar
keukentafel en waarvandaan

we, als dat klaar was, overvol
leverworst, kaas en mosterd
snel nog even naar Piet
Krijger gingen. Dat was onze
stamkroeg die bij naam van
de gastheer werd aangeduid.
Dat dijkhuis dus was een van
de redenen dat ik geboeid
raakte door de maan en de
sterren.
Het huis was het één-nalaatste van een rij vóór het
viaduct van de A9 over de
Amstel. Je hoefde vanuit het
huis maar een klein stukje te
lopen onder het viaduct door
en je stond aan de noordpunt
van het Groene Hart. Zeker
toen nog, keek je met de
A9 in de rug eindeloos ver
over de polder het donker
in richting het zuiden waar
plaatsjes als Mijdrecht en
Wilnis in de verte lagen. Laat
dat nou precies de richting
zijn waarin je ’s nacht de
maan (en de planeten)
voorbij kunt zien gaan langs
de sterren.
Het was niet alleen deze
gunstige locatie, maar ook
een boekje over biologischdynamische landbouw dat
ik van Marieke kreeg en
een sterrengids van een
Nederlandse Sterrenwacht
(die nog steeds wordt
uitgegeven) die ik voor
mijn verjaardag kreeg. Met
betrekking tot het eerste
boekje: we waren in de tuin
van het dijkhuis een moestuin
begonnen en in het onderzoek
naar hoe je groenten het
best kunt laten groeien
stuitten wij op een idee dat
de maan kan helpen om jouw
gewassen gezond te laten
groeien. Jong en openstaand
voor nieuwe ideeën kwam
dat boekje in huis en las ik

over de gang van de maan
langs hemel. Het andere
boekje, de sterrengids met
hemelkaarten per maand en
uitleg over hemelfenomenen
en planetenlopen, gaf veel
hulp bij het leren kijken
naar de nachthemel. Wat is
waar en wanneer te zien;
sterrenbeelden, planeten en
dus de maan.
Aan de hand van de
sterrengids en de
moestuinkalender ontdekte
ik dat er aan de maan een
hoop te beleven was. Dat
wil zeggen: voor wie dat
boeit, want voor velen is de
maan gewoon de maan die
je regelmatig aan de avonden nachthemel kunt vinden
en soms, tot verbazing van
menigeen, ook overdag bij
helder weer. Dat er, voor wie
de maan lange tijd volgt,

meer te zien is dan alleen
maanfasen, is voor lang niet
iedereen bekend.
Ik raakte dus helemaal
enthousiast voor het kijken
naar de nachthemel,
maar ook de ochtend- en
avondhemel. Als het maar
donker of op z’n minst
schemerig was. Ik volgde
de maan en de loop van de
planeten aan de hemel en
niet door ze toevallig te zien,

bij een voorstelling van het
Nederlands Ballet in een
theater zag dat de grote
volle maan in het decor
ondersteboven hing. Zo zag ik
ook eens in een prentenboek
het avondsikkeltje getekend
aan de ochtendhemel.

maar door ze te op te zoeken
en vanaf de aarde naar de
hemel kijkend hun reis langs
de sterren mee te maken.
Maanfasen
Zowel in de moestuinkalender
als in de sterrengids vond ik
dat de maan meerdere ritmes
heeft die je kunt volgen.
Ritmes spelen zich af in de
tijd. Het zijn terugkerende,
herhalende fenomenen.

maanfases

1 jonge maansikkel
2 eerste kwartier
3 wassende maan
4 volle maan

5 afnemende maan
6 laatste kwartier
7 asgrauwe maan

Ritme kenmerkt zich door een
regelmaat in het waarnemen
ervan.
Het ritme van de maanfasen,
de schijngestalten van het
verlichte deel van de maan, is
het bekendst. Elke (afgerond)
29½ste dag is het weer Volle
Maan of zo je wilt Nieuwe
Maan, net waar je bent
begonnen met tellen. Onze
kalendermaand ligt dicht bij
deze tijdsmaat en is daar ook
in oude tijden van afgeleid.
Ik vind het altijd weer
bijzonder als ik na nieuwe
maan de eerste maansikkel
als een flinterdun afgeknipt
nageltje aan de avondhemel

zie. In het schemerlicht van
de ondergaande zon en de
invallende avond. En de
mooisten zijn in maart en
november, wanneer je vaak
de hele donkere maan in het
lichtende sikkeltje kunt zien
liggen.
Maar net zo mooi en
indrukwekkend vind ik
de volle maan, die met
zijn vlekkenpatroon aan
de nachthemel staat en
zoveel licht geeft dat je
zelfs schaduwen ziet in de
maanverlichte nachtwereld.
Ik kende de maan al snel
goed. Zó goed dat het mij
direct opviel toen ik ooit

Nadering en verwijdering
Er is nog een ander ritme van
de maan dat minder bekend
is, maar waarvan menigeen
weet dat hij het gezien heeft
of ziet als hij erop gewezen
wordt. Omdat de maan in
haar baan om de aarde niet
altijd dezelfde afstand heeft
tot de aarde kan zij er groter
en kleiner uitzien. De baan
van de maan is namelijk
ellipsvormig en niet rond,
waardoor de afstand van de
maan tot de aarde varieert.
De grootste afstand is ruim
405.000 km en de kleinste
afstand ruim 360.000 km.
Dit verschil van bijna 50.000
km is echt wel te zien vanaf
de aarde en dus is de maan
als ze nabij de aarde staat
zichtbaar groter dan wanneer
ze veraf staat. De meest
nabije stand wordt in de
astronomie aangeduid met
perigeum en de verste stand
met apogeum.
Klimmen en dalen
Het derde ritme van de maan
is het klimmen en dalen
van de baan. Dit vraagt
enige inspanning van de
voorstelling. Het gaat hierom:
de ellipsvormige baan van
de maan ligt als hellend vlak
dóór de schijnbare zonnebaan
om de aarde heen. Op deze
hellende baan gaat de maan
de helft van de tijd omhoog
en de andere helft van de

de uitdaging het te volgen
aan de hemel. Als je op één
bepaald moment de volle
maan bijv. aan de hemel in
beeld neemt, dan staat zij
voor de achtergrond van
een sterrenbeeld ver achter
haar. Zij staat bijvoorbeeld
voor het sterrenbeeld Leeuw.
Wanneer de maan haar baan
om de aarde aflegt met de
sterren ver achter haar als
achtergrond, passeert zij
alle 12 sterrenbeelden van
de dierenriem. Op een zeker
moment staat zij weer op dat
punt voor de Leeuw. Echter,
doordat de aarde zelf ook
langs de hemel voortbeweegt
is de maan bij wijze van
spreken achterop geraakt.
In tijd heeft zij 27 ½ dag
afgelegd van het punt in een
sterrenbeeld naar weer op
dat punt terug. Zij heeft dan
nog 2 dagen nodig om tot,
bijvoorbeeld, weer volle maan
te komen (29 ½ dag).

De Maan van Maart

Een tekst als song geschreven, geïnspireerd op het net-na-nieuwemaan-sikkeltje. Het nummer is hier te vinden.

Op helder frisse avond,

Geen maan door ’t jaar zo mooi,

Loop ik over straat.

Als ’t sikkeltje in maart dat

Mijn blik glijdt naar het westen,

Op een koude maartse avond,

Ik zie hoe zij daar staat.

Haar mysterie openbaart.

Laag boven de huizen,

Kijk, in dat zilveren schaaltje,

Als een zilveren schaal.

Zweeft een helder donkere bol.

En weet je als ik goed kijk,

Dat mooie maartse maantje,

Zie ik haar helemaal.

Dat is nog lang niet vol.

Refr.

Refr.

De maan van maart
-als een bedel zonder ketting.

Ik neem je mee naar buiten,

De maan van maart

We kijken naar de maan.

-als een nagel van god.

We staan in schemer duister,

De maan van maart

En wijzen haar daar aan.

-als zilver aan de hemel.

Haar contouren licht en donker;

De maan van maart

Het schaaltje en de bol.

-een schitterende spot.

En terwijl ’t langzaam donker
wordt,
Raken wij van ’t maantje vol

Door: Jos Bohncke
Refr.

tijd weer naar beneden.
In de opgaande beweging
doorsnijdt de maan de
zonnebaan omhooggaand
(de ‘drakenkop’) en in
de neergaande beweging
doorsnijdt de maan de
zonnebaan omlaaggaand
(de ‘drakenstaart’). Als we
er op letten, maar daarvoor
moet je de maan lange
tijd volgen (liefst een jaar
lang), dan kunnen we zien
dat de maan hoger en
lager dan de zon langs de
hemel gaat. De winter volle
maan bijvoorbeeld zien we
’s nachts met ons hoofd
in onze nek, terwijl we de
zomer volle maan recht
voor ons uit aan de hemel
zien. Zouden de banen van

zon en maan aan de hemel
zichtbaar zijn, als lichtlijnen
(’s nachts bijvoorbeeld),
dan zouden we dus 2
kruispunten zien van zon- en
maanbaan aan de hemel.
Op deze kruispunten vinden
de zonsverduisteringen
plaatsdoor de nieuwe maan.

Omloop voor de
sterrenachtergrond
Het vierde ritme is ook een
ritme waarbij je langere
tijd de maan moet volgen
om het te zien. Ik ga het
jullie nog moeilijker maken
met een beroep op de
voorstelling, maar ook met

Totale maansverduistering en bloedmaan
op 21 januari 2019
Komende maandag vindt een complete maansverduistering plaats, die bij
helder weer goed te zien is boven Nederland (en België). De verduistering
is te zien vanaf ongeveer 03:45 uur tot 8:50 uur. Wil je de totale
maansverduistering zien? Zet dan vroeg je wekker en kijk tussen 05:41 uur
en 06:44 uur naar buiten.

Astronomisch nieuwsbericht

De superbloedmaansverduistering
Soms vallen bepaalde
ritmes samen, zoals op 21
januari jl. toen de maan
vol was, het dichtst bij de
aarde stond (perigeum)
én de aarde precies tussen
zon en maan door bewoog,
waardoor er sprake was van
een maansverduistering
(de aardschaduw valt over
de volle maan). Bij deze
in Nederland zichtbare
volledige maansverduistering
was er sprake van een
supermaan. Daardoor was
er een immense, roestrode,
verduisterde volle maan
te zien in het westen,
die vanwege zijn kleur
‘bloedmaan’ werd genoemd.

Stel je voor . . .
Ter afsluiting van dit verhaal
over onze kosmische
gezel nog een aardig
voorstellingsexperiment:
zou je op de maan leven
en vanaf de maan naar de
hemel kijken, dan zou je
daar de aarde zien aan de
hemel. Weliswaar 6 x groter
dan wij de maan vanaf de
aarde zien, maar verder
met dezelfde fenomenen.
Je zou aardefasen zien,
schijngestalten van het
verlichte deel. Je zou de
aarde zien klimmen en dalen
aan de hemel. Je zou de
aarde voor de sterrenbeelden

van de derenriem zien staan
(de aarde in Tweelingen bijv.)
en je zou de aarde dichterbij
en verder weg aan de hemel
zien staan. Stel je voor!
Voorlopig is dat echter nog
fantasie en kijken wij vanaf
onze aarde naar de maan

.

STRAATPRAAT
Trein naar H’sum Mediapark
Niet scherp zijn
‘Dan hoef je dus helemaal
niet scherp te zijn. Alleen
maar wakker.’
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HET BIERPANEL
Jos, Gijs en Martin testen bier

Bierpanel gaat alcoholvrij
en test bierpanelvrij bier
Tekst: Martin Groenewoud
Foto's: Gijs Weehuizen
Coördinatie: Jos Bohncke

Het bierpanel testte op 1 april -nee, nee, geen grapuiteenlopende alcoholvrije bieren voor het geval het
deze zomer in Nederland weer drie maanden boven de
dertig graden Celsius wordt.

Het zou zomaar net zo'n
lange hete zomer kunnen
worden in Nederland als vorig
jaar. Toen zat het bierpanel
-Jos, Gijs en Martin- in hartje
zomer op Jos' verjaardag
bij 35ºC een negental tripels
weg te werken. Een typisch
gevalletje van ‘bad timing’.
Goed, we hebben het alle
drie overleefd, maar de
les is dat het zomers beter
een onsje minder mag met
de alcoholinname. Laten
we de warme tripels en
bockjes maar bewaren voor
de koude gure herfst en
winter en, vooruit, de frisse
lenteavonden.
Het blijkt dat we de wind mee
hebben met de keuze voor
een alcoholvrije proeverij.
Steeds meer brouwers
hebben een alcoholvrije
variant. De tijd van Youp van
't Hek en Buckler hebben we
nu wel ver achter ons liggen.
En sinds de grote brouwerij
met het groene flesje een 0%
pils heeft waar veel mensen
enthousiast over zijn komt
het steeds vaker voor dat aan

de bar er net zoveel mensen
aan de 0% als aan de 5%
zitten.
Bier genieten is echter
voor ons een soort van
religieuze beleving en bier
zonder alcohol voelt dan
ook een beetje als vloeken
in de kerk. Ook binnen het
bierpanel werd het idee
van Martin om alcoholvrij
bier te testen niet zonder
slag of stoot goedgekeurd.
Met een door hem beloofde
wiedergutmachungs-tripel
in het vooruitzicht na
afloop kwam er een kleine
meerderheid en was de
keuring van 0% een feit.
En zo gebeurde het dat Jos en
Gijs naar Martin in Haarlem
kwamen. Lekker samen
met de auto, want dat is
het praktische voordeel van
alcoholvrij bier. Geen gedoe
wie de Bob is: ‘all you can
drink is no problem!’ Dat
het 1 april is, is puur toeval,
maar grappig blijft het dat
uitgerekend vandaag wij,

als speciaalbierliefhebbers,
alcoholvrij gaan.
We proeven 3 pilsachtige
bieren, 3 Weizen/wit-bieren
en 3 speciaalbieren.
In no-time proeven we 3
pilsachtigen: een Heineken,
Amstel en een Erdinger.
Wat opvalt is dat we alle drie
moeilijk de aandacht kunnen
vasthouden bij het te proeven
bier. Het lijkt toch een beetje
op een verplicht nummer.
Een door Gijs meegenomen
Japanse anemoon krijgt meer
aandacht. Alsof we hier 3
soorten anemonen zitten te
testen.
Het moet niet gekker
worden. Goed: de bieren.
Alcoholvrij bier bevat meer
suiker dan alcoholisch bier.
Het is dan ook logisch dat
alle drie zoeter smaken. De
Heineken smaakt ‘granig’, de
Amstel Rivella-achtig en de
Erdinger appelciderachtig.
Alle drie niet heel slecht,
maar echt lekker,....mwah!?!
De Erdinger heeft de meeste
eigenheid en als we dan

toch moeten kiezen wordt
het de laatste. Deze blijkt
<0,5% alcohol te bevatten,
want.... volgens de Duitste
norm is dat ook alcoholfrei
(In Nederland moet dat
<0,1% zijn). Doen ze slim,
die Duitsers. 1-0 voor hun!
Gelukkig hebben wij aan tafel
wel Hollandse bitterballen
erbij.
Na de pilsen volgen 3 Weizen/
wit-bieren: een Bavaria-wit,
een Brand-Weizen en een
Franziskaner Weiss. Weer 2
Nederlanders en een Duitser.
Zowaar krijgen we een
biergerelateerde discussie.

Een door Gijs
meegenomen
Japanse anemoon
krijgt meer aandacht.
Alsof we hier 3
soorten anemonen
zitten te testen.
Wat is het verschil tussen
Weizen en witbier? Martin
zegt dat het hetzelfde is, Jos
zegt dat het zeer verschillend
is. Google brengt zoals altijd
helderheid in deze troebele
zaak. Jos wint op punten
van Martin. Het is allebei
tarwebier, alleen is het
Duitse Weizen (tarwe) van
gemoute tarwe en Belgisch
wit(wheat) van ongemout
en zitten daar toevoegingen
in die in Duitsland niet
mogen in verband met het
Rheinheitsgebot aldaar. Klare
sache! Wel familie dus, maar
meer (achter)neef en nicht
dan broer en zus, nou ja zo
iets dan. Genoeg hierover.
Hoe smaken de bieren?
De Bavaria vinden we naar
ananas ruiken en smaken en

de Brand heeft ook zoiets.
Beiden blijken extract te
verwerken van de Acaciastruik of boom. Waarom geen
vlier?!? Wel fris dus, maar
ook erg zoet. Tegelijk met de
Franziskaner Weiss komt lief
Clara met het eten op tafel.
Een lekker pannenkoekje met
groentekaasvulling. Als dit op
is, is de Franziskaner ook op,
maar kunnen we niet goed
benoemen hoe die nu precies
smaakt, maar dat we wel
weten dat deze -wederomDuitser echt beter is dan de
Nederlanders: DuitslandNederland 2-0!
Hierna zou dan de derde
helft moeten komen,
maar we hebben nog 3
speciaalbieren ohne alcohol:
de Amsterdamse Braxzz
tripel, de Sportzot uit Brugge
en de NON IPA van Jopen uit
Haarlem. Martin had ook nog
een Playground 0% IPA van
vandeStreek uit Utrecht, maar
die is onvindbaar. Dat heb
je dus met dat alcoholvrije
bier: De Playground is dus
buiten mededinging wel een
aanrader volgens Martin.
Dan de Sportzot, familie van

de Brugse Zot en we zijn zeer
hoopvol.
Hij is absoluut voller met
wel veel bitterhop, maar de
verwachtingen waren bij alle
drie toch hoger. Wel aardig,
maar echt veel minder lekker
dan zijn sportloze grote broer
Zot.
Door naar de Braxzz Tripel.
Braxzz is een Amsterdamse
brouwer die al zijn
-uitsluitend- alcoholvrije
bieren in Duitsland laat
brouwen Ze hebben grote
ambitie en wel 7 soorten
alcoholvrij bier. Martin had
al een Barreled bock en een
Rebel IPA geprobeerd, maar
vond dat geen succes. Het
bierpanel is het unaniem
eens over de tripel: een
dieptepunt in bierbeleving,
een acetonachtige smaak die
waarschijnlijk bedoeld is als
smoked whiskey, maar na 2
kleine slokjes gaat deze door
de gootsteen. Goedbedoeld
maar jammer!
De laatste alcoholvrije is
een NON IPA van Haarlemse
brouwer Jopen.
Deze IPA 0% doet ons
denken aan de aromatische
hopsmaak van de IPA's van

We waren het gauw eens over onze
volgende biermeeting: een mooie
fietstocht langs de vele Amsterdamse
brouwers met terras op jacht naar
juweeltjes.
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Mijn muurtje

De Prael.
Hij is licht bitter en heeft
tonen van -eindelijk- vlier!
Zowaar een bier dat we
alle drie wel enigszins
kunnen waarderen. Goed
gedaan Jopen! En zo pakt
Nederland nog een puntje
in de NederDuitsVlaamse
competitie.
Het bierpanel is klaar voor
vandaag. We zijn alle drie blij
dat het eropzit. Alcoholvrij
kunnen we afvinken en
hoeft dus nooit meer getest.
Alcoholvrij is vooral praktisch
en past prima in de lifestyle
van lightproducten, minder
vlees en lekker verantwoord.
Maar het grote Bourgondische
genieten kunnen wij er niet
in ontdekken. Gijs doopt
deze sessie om als de
bierpanelvrije bierproeverij.
Het was de minst inspirerende
meeting ever. We doen het
omdat het moet, maar dat
is nu voorbij dus. Gijs drinkt
nog tot besluit -als beloningeen tricky tripel en Jos en
Martin een bakkie koffie.
Om 21.00 uur kunnen Jos en

Gijs weer keurig met de auto
terug. Martin doet de afwas
en ziet dat hij 0% afwasmidel
gebruikt van Klok....
Ook dat nog; houdt het dan
nooit meer op?!? Rare avond.
Winnaars Erdinger,
Franziskaner en Jopen
tenslotte gefeliciteerd. We
zullen aan jullie denken als
het boven de 35ºC is, dat
beloven we: proost!
We waren het gauw eens over
onze volgende biermeeting:
advertenties

www.detotem.nl

een mooie fietstocht langs
de vele Amsterdamse
brouwers met terras op jacht
naar juweeltjes. Vroeg in
de middag weg en laat in
de avond proberen thuis te
komen. We hebben er nu al
zin in!
Op het terras willen we dan
een enquête opstellen over
ach.....lekker belangrijk,
dat zien we dan wel weer.
Het bierpanel wenst ieder
een fijne zomer met veel
terrasgenot en bierplezier

!

Een van de muren in mijn huis, een schuin,
smal muurtje, is bedekt met lijstjes. Van
groot tot klein. Ze hangen schots en scheef,
want op de een of andere manier blijven ze
nooit recht hangen.
Voor mij zijn het stuk voor stuk juweeltjes.
Ik kijk er met plezier naar. Een paar maanden
geleden is het geheel van het muurtje boven
de bank naar dit schuine muurtje verplaatst.
Het heeft weer nieuw elan. Helaas is de oude
PTT-klok van mijn vader daarbij gesneuveld.
Die hing ergens in het midden.
Ze komen overal vandaan. Ik kocht ze,
kreeg ze en de merklap is zelfs speciaal
voor mij gemaakt. Ik zal er een paar
uitlichten, allemaal afkomstig van TIJDschriftredacteuren.
In het midden als een soort blikvanger hangt
een stilleven van mijn vriend Gijs. Ik vind dit
één van de mooiste foto’s die hij gemaakt
heeft en kijk er met plezier naar. Er staat een
varkensrib op, en mensen vinden het soms
aanstootgevend, maar dat is de hele opzet.
In het tweede lijstje dat ik heb gekozen zit
een prachtige foto van Dorien. Een detail
van een logeerkamer. Dorien maakte ooit
een serie foto’s van logeerkamers. Prachtige
sfeerfoto’s, waarbij de geur van zo’n verlaten
kamer je tegemoet komt.
Mijn derde keuze is een tweetal prentjes van
Frits. Twee wulpse dames met kanten rokjes,
in een echte Frits Jonker stijl. Ongetwijfeld op
een stuk gevonden karton getekend of een
Senseo-verpakking. Ik word er vrolijk van.
.
Nummer vier is een heel klein teamfotootje
dat ik zelf gemaakt heb van Heren 3 van
Wartburgia (anno ca. 2000). Ik maakte toen
van alle teams van de club een foto en stopte
die in fotolijstjes van de rommelmarkt. Het
werd een wilde muur op de club. Het is ca.
6 cm. breed, dat komt omdat dit team heel
vervelend deed tijdens het maken van de

foto. Een ervan zat me zelfs te filmen, heel
grappig, maar dat vond ik toen niet. Een
afrekening dus, dat kleine fotootje, maar het
was eigenlijk de leukste. Ik heb het later,
toen de muur in verval raakte stiekem mee
naar huis genomen. Het was namelijk wel
mijn favoriete team.
Marian Hanou
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ONS FAVORIETE
ZOMERDRANKJE

FRITS: koffie! Het
is niet alleen mijn

Probeer ze allemaal

favoriete drank, het is
mijn favoriete alles.
Ik denk dat ik
liever nooit meer
zou eten dan
nooit meer koffie mogen
drinken. Gelukkig is koffie
heel gezond, vooral als
je er dagelijks enorme
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JOS: in mijn tuin, in de zon. Nu nog kiezen...

ie
GIJS; mijn zomergevoel

SABINE: Flor de Caña! Ontdekt
op vakantie in Nicaragua, toen
het er nog vredig. De vriend
waar wij toen op bezoek
gingen heeft inmiddels het
land
moeten
ontvluchten
vanwege
represailles
van
de Nicaraguaanse regering
aan
iedereen
met
een
andere mening. Flor de
Caña herinnert me aan de
relaxte sfeer van voor die tijd.

MIRJAM:
mijn zomerdrankje voor deze zomer:
Basis: Royal Club Tonic Light, daaraan
toegevoegd een scheutje verse jus
d’orange en eventueel ’n scheutje Gin
:-). Blaadje gekneusde mint erbij en

MARTIN: mijn ultieme
zomervakantiegevoel

een paar drupjes citroen maakt het
extra lekker.

MARIAN: coconut groove met mangosap

En nog een koffie, hoe eer hoe beter

SANNE: Vlierbloesemlimonade
met frutsels, heerlijk!

Kom deze zomer
eens uit je
bubbel.

