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HANNAH
Interview door Sabine Egberts
illustratie: Nike Rijsterborgh

Herfst associeer ik met loslaten van het oude, zoals de blaadjes die
van de bomen vallen. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor nieuw leven.
Daarom moest ik aan Hannah denken, waar ik jaren geleden mee heb
gebokst. Zij liet in 2014 haar oude leven helemaal los.
Hoe ben je op het punt
gekomen om alles achter
je te laten?
Ik had 5 jaar eerder een mooi
huis gekocht, helaas met de
verkeerde man. Ik werkte
freelance als merkenbouwer.
Ik bedenk die zinnetjes
onder een merk. Nadat mijn
relatie uitging en we het
huis verkochten, heb ik in
Amsterdam vijf jaar lang op
tijdelijke plekken gewoond.
Daardoor had ik gaandeweg
steeds minder spullen. Ik had
dus al niet zoveel bezittingen
meer toen ik wegging.
Tijdens een zomervakantie
in Italië ben ik Jennifer
tegengekomen. We raakten
bevriend en zijn na afloop
van die week samen op
pad gegaan. Jennifer is
een voormalig stewardess
van United Airlines en als
onderdeel van haar pensioen
mag ze elk jaar 2 mensen
aanwijzen die een jaar
lang, indien er een plaats
beschikbaar is, gratis mogen
vliegen.
Een half jaar na die vakantie

belde ze me op, omdat ze
dacht dat ik graag naar
Australië wilde. Dat was
helemaal niet het geval,
maar ze dacht dat omdat
ze dat een keer gedroomd
had. Vandaar dat ze mij het
vliegticket van 2014 wilde
geven.
Er was niets dat mij tegen
hield in Nederland: ik had
geen huis, geen relatie en
mijn werk als merkenbouwer
kon ik overal doen. Ik zag
dit aanbod als mijn kans om
nieuwe deuren in het leven
te openen en ik dacht: ‘Wie
maakt dit nou mee, ik heb
een ticket naar de wereld.’
De weinige spullen die ik
nog had heb ik weggegeven,
weggegooid of verkocht
en mijn kat Pommetje kon
ik onderbrengen bij een
vriendin in Noord-Holland.
Op 3 januari 2014 kreeg ik
mijn ticket. Ik kon dan wel
gratis vliegen, maar reizen
kost meer dan alleen de
vlucht. Dus ik ben eerst
een paar maanden keihard
gaan werken en op 6 juni

ben ik op het vliegtuig naar
New York gestapt. Omdat
dit op mijn verjaardag was,
had Jennifer als cadeau een
businessclassplek voor me
geregeld.
New York was dus de eerste
bestemming van mijn reis
om de wereld, een toeristisch
tripje, en daarna ben ik
Jennifer op gaan zoeken in
Pennsylvania. Samen zijn we
naar Hawaii gevlogen. Ik heb
de Niagara Falls gezien en
ben vrienden op gaan zoeken
in New Mexico. Zo kwam ik
ook in Nieuw Zeeland en in
Bali en op 31 december 2014
liep de regeling van het gratis
vliegen af en zat ik daar waar
ik een jaar eerder nog van
zei dat ik er niet wilde zijn:
Australië. Ik woonde in Byron
Bay en alles was daar zo
groot, maar ik had geen auto.
Uit pure verveling ben ik gaan
tekenen.
Als het daar zo saai was,
waarom ben je daar dan
gebleven?
Ik bekijk eigenlijk altijd wat

Ik zag dit aanbod als mijn kans
om nieuwe deuren in het leven te
openen en ik dacht: Wie maakt
dit nou mee, ik heb een ticket
naar de wereld.
de opties zijn en kies dan
het meest logische. Weggaan
behoorde bij mij niet tot de
opties. Of ik nou in Byron Bay
was of ergens anders, dat

Uit pure verveling ben
ik gaan tekenen
maakte niet uit. Er was geen
plek waar ik nou per sé moest
zijn. Dat soort gevoelens van
verveling en eenzaamheid zijn
niet heel tof, maar ook niet
op te lossen door bijvoorbeeld
naar Thailand te reizen. Ik
had immers óók geen reden
om in Thailand te zijn.
Tekenen loste deze
gevoelens wel op?
Verveling zorgt er uiteindelijk
altijd voor dat ik weer in actie
kom. Ik stel gewoon heel
simpel de vraag: wat kan ik
nu doen? Gewoon een leuke
hobby ontwikkelen en mensen
leren kennen. Mijn eerste
poging om de verveling te
verdrijven was paardrijles. En
om naar paardrijles te komen
moest ik wel een auto kopen,
dus dat deed ik. Paardrijden
bleek geen succes. Het paard
was minstens zo verveeld als
ik en kwam niet vooruit.
Daarna gebruikte ik de auto

om naar tekenles te gaan.
Een schot in de roos! Ik heb
daar de essentie van kunst
ontdekt: het gaat er niet
om dat je natekent wat je
ziet, maar dat je op papier
krijgt wat het met je doet.
De tekenlessen die ik volgde
heetten Dynamic Drawing en
die werden gegeven door Ron
Curran. Ron was echt een
geweldige leraar en in Byron
Bay is hij een begrip. Voor
mij bleek hij een sleutelfiguur
op mijn pad. Hij leerde me
om kunst te benaderen
vanuit mijn eigen essentie.
Hij heeft mij los getrokken
van hoe ik dacht dat ik moest

In mijn tekeningen
ontstonden
langzaamaan krabbels
tekenen. Hij zei vaak ‘Let go
off reality, Hannah, it’s just
insecurity’. We hadden elke
les een naaktmodel en mijn
tekeningen werden steeds
abstracter. Op een gegeven
moment zag je dat hele
model niet meer terug.
Ik had Nederlands gestudeerd
en was altijd met taal bezig.
Ik werkte als schrijver,
maar deed dat altijd voor
anderen. In mijn tekeningen

ontstonden langzaamaan
krabbels en ik realiseerde me
dat dit mijn eigen verhaal
was. Door de krabbels heen
kwamen de woorden.
In augustus 2015 verliep mijn
laatste visum en moest ik
echt uit Australië vertrekken.
Ik wist alleen niet waarheen.
Ik had nergens iets om naar
terug te gaan. Het enige
dat ik wist, was dat ik door
moest gaan met tekenen
en schrijven. Een Zeeuwse
vrouw die ik had ontmoet
op Bali, had me verteld dat
ze in Antwerpen zou gaan
wonen en door wat zij daar
over had verteld besloot ik
om daar heen te gaan. Daar
spreken ze mijn taal en daar
is de Kunstacademie. Ik had
toen ik jonger was al eens
bedacht dat als ik ooit een
Kunstacademie zou willen
doen, dat dan in Antwerpen
zou zijn.
Ik had het nooit verwacht
maar eigenlijk heb ik een
omzwerving om de wereld
nodig gehad om 150 kilometer
van Amsterdam uit te komen!
Wat me aansprak in de
Kunstacademie in Antwerpen
was hun visie. Studenten
bootsen de eerste twee jaar
de oude meesters na, om

de techniek te leren. In het
derde jaar ontwikkel je je
eigen stijl. Ik vond dat zo
logisch bedacht.
Maar toen ik aan de
Kunstacademie begon,
stond het me tegen. Ik
wilde helemaal niemand
nabootsen. Ik had al een
eigen stijl! Ik liet mijn werk
zien aan het bestuur van de
Kunstacademie. Zij gaven me
toestemming om direct door
te stromen naar het derde
jaar en ik kreeg al snel een
solo tentoonstelling: ‘Till the
words come’ in de Martin van
Blerk Galerie in Antwerpen.
Het was niet omdat dit
zo’n succes was, al was het
dat wel, maar dat vond ik
allang niet meer belangrijk.
Ik kwam steeds dichter bij
wie ik was, namelijk een
schrijver. In eerste instantie
woordeloos en later kwamen
ook de woorden. Ik heb de
Kunstacademie 2 jaar gevolgd
en ben toen gestopt, omdat ik
er klaar was.
Wat zou je doen als je
nu opnieuw dat ticket
aangeboden kreeg?
Ik ben niet echt een reiziger.
Ik heb niet per sé de behoefte
om van alles te bekijken.
Ik zou geloof ik de mensen

Golf
De stroom doet zijn eeuwige ronde.
Terwijl de golven binnenrollen.

weer opzoeken die ver weg
wonen. Eigenlijk ga ik bijna
altijd ergens heen vanwege
de mensen. Daar komen
uiteindelijk mijn verhalen
vandaan. Of beter gezegd:
mijn poëzie, want volgens mij
ben ik een poëet.
Misschien zou ik ook nog wat
lessen bij Ron Curran volgen,
al weet ik eigenlijk ook dat
het voor mij wel klaar was.
Zelfs bij die lessen, die mij
zoveel hebben gebracht,
raakte ik uiteindelijk verveeld.
Verveling is waarschijnlijk
mijn drijvende kracht.

De lijn trekt zichzelf
en ik volg de lijn
Wat doe je op dit moment?
In mijn werk zie je veel
lijnen. De lijn trekt zichzelf en
ik volg de lijn. Zo leef ik mijn
leven: ik volg mijn levenslijn,
zo leef ik, zo werk ik, zo
schrijf ik.
Wat is je droom?
Dat mijn beeldende kunst
in een galerie hangt en dat
een uitgeverij mijn teksten
uitgeeft.
Benieuwd naar het werk van
Hannah?
Check www.hmdegroot.com
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had. Ik proefde iets van een
Noord-Europese identiteit. Al
moet je me niet vragen wat
die precies inhoudt. Nou ja,
misschien iets met een zekere
bedachtzaamheid.
Verder begon ik alles te
missen waarmee ik vertrouwd
was in Rotterdam. De plekken

Van onze correspondent in Rotterdam

Houd ik van Rotterdam?

Onze nieuwe redacteur Roland Vonk,
Rotterdammer, vertelt in dit verhaal
hoe hij uit Rotterdam vertrok
voor de liefde en tot onverwachte
inzichten kwam. Een zoektocht!
Het jaar was 1987 en ik dacht
ongeveer dit.
Ik dacht: ik woon weliswaar
in Rotterdam, ik ken hier
aardig wat mensen, mede
door mijn werk als journalist,
maar heel veel van de
contacten die ik heb, zijn
tamelijk oppervlakkig en
zulke contacten bouw ik
ergens anders ook wel weer
op. Mijn leven híer kan ik
makkelijk inwisselen voor
een leven ergens ánders.
Bijvoorbeeld in Brazilië, waar
ik een enorm leuke vrouw
heb ontmoet.
In januari van dat jaar was ik
teruggekeerd van een eerste
reis door Brazilië. Tijdens die
reis ontmoette ik in São Paulo
die leuke vrouw bij wie ik
een paar weken bivakkeerde,
zonder al te grote gedachten
over hoe dat verder zou gaan.
Het leek een vakantieliefde.
Maar eenmaal thuis in
Rotterdam werd ik bezocht
door een allesoverheersend
verlangen naar haar.
In augustus stond ik weer
op het vliegveld, met een

jaarretour São
Paulo op zak.
Binnen een jaar
zou ik ófwel
terugkomen
om mijn
Rotterdamse
etage weer te
betrekken na een
verlengd tropisch
avontuur óf ik
zou alleen weerkeren om mijn
spullen op te halen voor een
definitieve emigratie. En dat
alles met in mijn achterhoofd
de gedachte uit het begin van
dit stukje. Dat mijn band met
Rotterdam niet zo sterk was.
Hoe lang heeft het geduurd
voordat ik de fout in deze
gedachte inzag? Ik geloof dat
ik na een maand of drie in
Brazilië begon te twijfelen. Er
kwam wat frictie in de relatie,
ik begon de beperkingen
te zien van een bestaan als
buitenlandcorrespondent
(waar ik feitelijk alleen nog
maar aan had geroken)
en het perspectief van
‘buitenstaander’ begon een
beetje aan me te knagen.

nog. Zo ook het huis waar
een klasgenootje woonde
waar ik 25 jaar later zowaar
verkering mee kreeg. Ik kom
nog geregeld langs de plek
waar ik in een regenplas
het huis-aan-huisblad zag
liggen met mijn allereerste
journalistieke stukje op de
voorpagina. Ik kan de plek

waar ik gewoon was te
komen. Een kop thee in café
Floor. Een concertje in Plan C.
Ontmoetingen op straat. Ja,
die oppervlakkige contacten
waarvan ik dacht dat ze
niet zo belangrijk waren.
Misschien betekenden ze tóch
meer dan ik me had gerealiseerd. Na een klein half jaar
was ik terug. En niet om even
mijn spullen te halen.

Mijn beheersing van het
Braziliaans-Portugees ging
weliswaar met sprongen
vooruit - ik kon moeiteloos de
krant lezen, de tv-journaals
volgen en gesprekken met
mensen voeren, ik begreep
zelfs menige actuele grap
- maar ik voorzag ook dat
ik niet alleen altijd een
‘buitenlánder’ zou blijven,
maar ook een relatieve
‘buitenstáánder’. Ik had een
andere achtergrond dan de
mensen om mij heen, en ik
merkte dat vrij sterk toen
ik een Duitse correspondent
leerde kennen. Ik voelde
met hem meteen een
verbondenheid die ik met
andere mensen in mijn
nieuwe omgeving minder

Sindsdien is deze ervaring
nog heel vaak door mijn
hoofd gegaan. We zijn nu
dertig jaar verder en steeds
meer ben ik gaan inzien
hoezeer Rotterdam voor mij
een soort autobiografisch
landschap vormt. Op enorm
veel plekken in de stad heb
ik dingen meegemaakt die
betekenis voor me hebben.
Ik kan naar het huis fietsen
waar ik ben opgegroeid.
Mijn lagere school staat er

uittekenen waar mijn eerste
vrouw werd neergeschoten –
een verhaal dat ik een andere
keer wel vertel. Er is het
kruispunt waar mijn autootje
in de prak werd gereden door
een dronken hindoestaan die
door rood kwam aanzeilen.
Er is het museumpje waar
ik mijn tweede vrouw leerde
kennen. Ik kan blijven wijzen
naar huizen waarvan ik de
bewoners ken of waar ik wel
eens oude grammofoonplaten
heb opgehaald in mijn functie
van Muzikale Voddenman van
Radio Rijnmond. De plekken
waar ik artiesten voor de
microfoon heb laten vertellen
over een verloren gegaan
theater. Het warenhuis waar
ik als vijfjarige mijn moeder
uit het oog verloor. Het
ziekenhuis waar mijn moeder
vergeefs werd geopereerd. De
vroegere geluidsstudio’s waar
opnames zijn gemaakt die ik
thuis in de kast heb staan. De
lijst is eindeloos.
Ik denk wel eens: ik zou
van mijn huis in RotterdamNoord naar de redactie van
RTV Rijnmond kunnen lopen,
kilometers verderop, en de
hele weg kunnen volpraten
met verhalen over de plekken
waar we langskomen.

Plekken, markeringspunten,
in een autobiografisch
landschap.
Mijn werk heeft veel betekend
voor de vorming van dit
landschap. Sinds 1984 ben
ik actief in de Rotterdamse
journalistiek. Krant,
tijdschrift, radio, tv. En zeker
in de plaatselijke journalistiek
geldt: iemand die je vandaag
spreekt voor een of ander
medium, kom je morgen op
straat tegen als ‘bekende’.
En dan heb ik ook nog eens
de neiging om tijdens het
uitlaten van de hond met Jan
en alleman praatjes aan te
knopen.
Lang geleden had ik een
vriendin uit Den Haag en zij
vond het niet echt gezellig om
in Rotterdam met mij op stap
te gaan. Waar we ook heen
gingen kwam ik bekenden
tegen en loerde het risico dat
ik meer met anderen stond te
praten dan met haar.
Houd ik van Rotterdam?
Ik ben dagelijks met de
stad bezig. Voor de radio
en daarbuiten. Ik zeg wel
eens dat ik bij gebrek aan
concurrentie de grootste
verzamelaar ben van
‘Rotterdamse’ muziek.
Maar houden van? Ondanks
de stemmingswisselingen
waaraan ik onderhevig ben,
zie ik meestal de aardigheid
van mijn leven in. En
Rotterdam is het decor van
dat leven. In die zin houd ik
van de stad, ja.
Maar de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat ik de meeste
liefdesverklaringen aan het
adres van Rotterdam niet
heel serieus kan nemen.

Ik had persoonlijk best
Amsterdammer willen zijn.
Niks tegen Amsterdam.
Nou ja, het toerisme is een
beetje verstikkend. Maar
verder: ik kom er graag.
Mede vanwege het geweldige
culturele aanbod. Wanneer

ik in Amsterdam
was opgegroeid,
in plaats van aan de
rand van Rotterdam, was
ik Amsterdammer geweest –
net als de meeste mensen die
in dit digitale tijdschrift een
verhaal neerpennen. Maar het
is te laat. Op m’n 27e was het
al te laat om nog Braziliaan
met de Brazilianen te worden.
In dat denken over Rotterdam
en over identiteit komt me
ook geregeld een scène voor
ogen van jaren geleden,

										

								

Die lofzangen zijn net zo
inwisselbaar als de liefde voor
‘je’ stad. Je houdt niet van je
stad vanwege de ‘objectieve’
schoonheid, maar
doordat het ‘jouw’
stad is. Doordat
jij daar al die
voetstappen
hebt liggen.
Doordat de
stad jouw
autobiografische
landschap vormt.
En zo’n landschap laat
zich niet verplaatsen. Het is al
gauw te laat om nog ergens
anders wortel te schieten.

Foto: Natasja Graaf

Ja, Rotterdam ligt aan het
water, zoals de meeste
aansprekende steden, en de
Maas is een geweldige rivier,
maar verder? Je zou eens alle
lofzangen op Rotterdam die
ik in de kast heb staan achter
elkaar moeten beluisteren.
Negentig procent volgt het
stramien van: Rotterdam,
wat ben je mooi met je … en
dan volgen, naast de rivier of
de Oude Haven, gebouwen
als Het Witte Huis of de
Laurenstoren of wijken als
Katendrecht en Delfshaven.
Leuk, maar inwisselbaar.
Vervang de Laurenstoren door
de Westertoren, vervang de
Maas door het IJ, en vervang
Delfshaven door de Jordaan
en je hebt een loflied op
Amsterdam.

toen ik de Rotterdamse
dichter Frans Vogel voor
de radiomicrofoon had.
Frans Vogel, bijgenaamd
de Rotterdamse Bukowski,
inmiddels overleden. Nadat
hij een fraai gedicht over de
stad had voorgedragen, vroeg
ik hem op de man af: ‘Je
houdt van Rotterdam, hè?’
Even was het stil. Toen zei hij
minzaam: ‘Genoeg.’

Roland Vonk, Rotterdammer
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BOEKVLOG

Renate Dorresteins Dagelijks werk
Fetsje bespreekt Renate Dorresteins Dagelijks werk, een trefzekere, hilarische en feministische
blik op de laatste 40 jaar. Te zien op het kanaal van De Totem video, op YouTube.
https://youtu.be/IF4Jkd1YKuQ

De glazenwasser
Zijn auto stopt
Onder onze lantaarn.
Ik hoor de bel al gaan
Nog voor t uitstappen.
Onder het eten
Gaat hij naar de deur;
Sigaar, gulle lach, een lieverd.
Ik weet niet of hij deugt,
Maar hij voelt okee.

Hij licht ons altijd
Een klein beetje op.
Wij weten dat.
En hij weet
Dat wij dat weten.
En wij weten
Dat hij weet
Dát wij dat weten.
Want dat is het spel

En zo doen wij
Als hij voorrijdt,
Als hij aanbelt,
Als hij hard lacht,
Een praatje maakt,
Alsof wij nergens van weten.
Dat is het spel
Met de glazenwasser.
Een goeie kerel, hij deugt.
				
Jos Bohncke

Een beeld in het donker

Jos is in Cornwall in Tremenheere Gardens. Deze prachtige tuin
is het decor voor een diversiteit aan kunstwerken. Eén ervan
zit in het landschap verstopt en geeft wel een heel bijzondere
kunstbeleving.

Zomer in Cornwall, de
uiterste zuidwestkust van
Engeland, voorbij Saint Ives
Bay. Mooie wereld; de hemel
ligt op de aarde en het water
van de oceaan ligt er aan
alle kanten omheen. Noord,
west of zuid; je bent in een
mum van tijd aan de kust en
kijkt over het wijde, soms
woeste, water. De uiterste
punt heet toepasselijk ‘Land’s
End’ en wordt in alle folders
en op het net aangeprezen.
Niet heen gaan dus, al was
het maar vanwege het soort
kermisachtige vermaak ter
plekke, voor degenen die zo’n
plek tóch niet zoveel zegt.
Cornwall heeft veel Land’s

Ends. Het land houdt immers
overal op waar de oceaan
begint en zo komen Marieke
(m’n vrouw) en ik terecht
op een prachtige rots hoog
boven het water uittorenend.
Het is vloed en rotspunten
voor de kust verdwijnen in
de woedend slaande golven.
Onder onze voeten klinkt het
donderen van de golven die
niet verder kunnen dan de
harde rotswand ze toelaat.
We staan op Mayon Cliff.
Zoals overal is er ook hier
‘het’ Coastpath over de
cliffen en wij volgen het
een stuk tot aan een bordje
waarop de Coastguard
wandelaars welkom heet.

Een deels uitgehouwen en
deels van beton gemaakte
trap wijkt van het pad en
voert om een grote rots
omhoog naar een post van
de kustwacht. De man die de
post bemant, heeft ons aan
zien komen en wacht ons op
in de deur in een smetteloos
kustwachtuniform, pet onder
de arm, klaar om enthousiast
te vertellen over het werk op
dit voor schepen gevaarlijke
stuk kust. Michael, zoals hij
heet, laat beeldschermen
zien met radarbeelden,
getijdentabellen en
weerberichten en diverse
communicatiemiddelen. Hij
is ‘van hier’ en kent deze
hoek van Cornwall als z’n
broekzak. Als in het gezellige
gesprek dat wij hebben
naar voren komt dat wij niet
alleen belangstelling hebben
voor natuur maar ook voor
cultuur, weet Michael nog
wel een plek waar wij zéker
heen moeten: Tremenheere
Gardens. Het ligt aan de baai
van Saint Michael’s Mount,
die we ook zeker moeten
bezoeken, aan de zuidkant
van Penwith. Voorzien van
nieuwe informatie vervolgen
we onze wandeling.
Twee dagen later parkeren wij
onze auto bij Tremenheere
Sculpture Gardens. Het is

inderdaad een prachtige
plek: hooggelegen en in de
verte uitkijkend over Saint
Michael’s Bay, een baai die
bij laagwater nagenoeg
droogvalt. Deze zuidkust van
Penwith (het meest westelijke
landsdeel van Cornwall) heeft
een heel zacht zeeklimaat,
bijna mediterraan. Dat is aan
de tuin goed te zien, vooral
in de hogere, zonrijke delen.
Door de tuin loopt een route
die de wandelaars langs
kunstwerken leidt.
Eén van de eersten is een
bijzondere, hoewel op geen
enkele manier als kunstwerk
te herkennen. We hadden
erover gelezen: een in de rots
uitgehouwen en ingebouwde
kelder van eind 19e eeuw,
horend bij het landhuis en het
landgoed Tremenheere, die
dienstdeed als watervoorraad.
De ruimte, ongeveer zo groot
als een flinke huiskamer en
nu leeg en aardedonker, slijt
zijn leven nu als een camera
obscura. Vandaar dat de
bedenker en maker, James
Turrell, het in 2013 de naam
‘Aqua Obscura’ meegaf.
De ruimte heeft een kleine

schacht door het plafond
naar boven, naar buiten,
met een ‘pinhole’. Door deze
piepkleine opening valt het
beeld naar binnen. In de
schacht zit een spiegel naar
een opening, waardoor het
beeld dat door de schacht
naar binnen, naar beneden
valt, wordt opgevangen en
gespiegeld als projectie op
de lange wand. Tegenover
deze lange wand staan de
bezoekers. Belevingskunst,
waarvan Michael had
gezegd dat we dat moesten
meemaken.
We zoeken de Aqua Obscura
maar lopen er bijna aan
voorbij als we geroepen
worden. Verbaasd dat iemand
óns híér roept kijken we
om en wie zien we daar
staan?, in korte broek, polo
en op sportschoenen: ‘onze
Michael’, de kustwacht. Hij
heeft ons direct herkend. Hij
is behalve kustwacht, ook
vrijwilliger in het beheren
en onderhouden van de
Tremenheere Gardens, zo
vertelt hij. En als zodanig is
hij vandaag gastheer voor de
Aqua Obscura. Het doet hem

zichtbaar genoegen dat wij
hier zijn en zijn tip hebben
gevolgd. Hij leidt ons met een
zig-zag de donkere ruimte in
en zet ons ergens neer waar
we ook anderen om ons heen
merken.
We staan met een klein
groepje in het aardedonker
en Michael introduceert de
beleving die James Turrell
ons wil geven. We horen zijn
stem uit het donker en kijken
vergeefs zijn kant op. Het
is deels een natuurkundig
verhaal over hoe ogen en
hersenen op donker reageren
en deels een verhaal over de
desoriëntatie die dat geeft
en de hernieuwde oriëntatie
na gewenning aan het
donker. We hebben zo’n 10
minuten nodig, zegt hij. Dan
zwijgt Michael en iedereen
in de ruimte is stil. De tijd
verstrijkt. Het donker en de
stilte zitten als een jas om
ons heen gevouwen. We zijn
met niet veel, hier binnen.
Het is vochtig koel, zoals in
een grot. Langzaam raken
onze ogen gewend aan de
duisternis. We kunnen wat
schimmen ontwaren van de

anderen in de ruimte, maar
ook een projectie op de wand
tegenover ons. Heel, heel
langzaam ontvouwt zich een
beeld van de kruinen van
bomen en de lucht met een
enkel wit wolkje. Het beeld
wil maar heel langzaam
duidelijker worden en op een
zeker moment wordt het niet
scherper meer. Het blijft in
een voorstadium van scherp
steken. Voor de fotografen en
natuurkundigen onder ons: de
scherptediepte is oneindig en
overal gelijkmatig onscherp.
Maar ook: het minimaal
aanwezige licht maakt dat
de ogen het projectiebeeld in
grijstinten waarnemen.
Ademloos kijken we voor
ons uit naar een beeld dat
zich buiten de ruimte recht
boven ons bevindt. En wij
staan er hier in de koelte
en duisternis naar te kijken.
Takken bewegen zacht op de
wind. Wolkjes drijven over. Er
landt een vogel in een van de
bomen en vliegt kort daarna
weer op. Het is puur beeld.
Geen geluiden. Het beeld is
verstomd, vreemd, maar niet
alleen door het grijseffect
of het geluidloze. Het is ook
dat het sowieso een soort
wezensvreemdheid heeft,
omdat het niet een beeld is
dat we gewend zijn te zien
en tóch zien we het, op deze
wonderlijke plek.
Als Michael ons na een
kwartier weer meeneemt
naar buiten, staan we opeens
weer in een zomerwarme,
kleurrijke wereld met
geluiden. Het blijft nog even
stil in het groepje en wie
praat, praat zacht. Opnieuw
moeten we wennen, maar nu

aan buiten. Ieder wandelt de
tuin weer in.
Wij zoeken een bankje in de
schaduw en mijmeren wat na
over wat we net meegemaakt
hebben; Als kunst gaat over
verbeelding, dan heeft James
Turrell er hier wel een heel
originele draai aan gegeven.
We hebben even een heel
puur beeldbeleven gehad dat
van zo een andere orde is
dan we in onze ‘schermentijd’
gewend zijn, dat we ons

even buiten onze tijd
geplaatst hebben gevoeld.
Het was even alleen wij en
de beeldprojectie, zonder
tussenkomst van elektronica
of digitale middelen. En
ondanks dat of juist daardoor
méér betoverend. We hebben
even het wonder geraakt
dat mensen in 19e eeuw
zullen hebben ervaren bij de
opkomst van de fotografie.
Jos Bohncke
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Van twee walletjes
Over de drukte in de Amsterdamse binnenstad wordt graag en veel
geklaagd. Toch zijn er ook heel rustige plekken, oases van rust en natuur.
Slechts weinig bewoners weten deze te vinden. Niet al deze ‘stille tuinen’
zijn namelijk algemeen toegankelijk en waarschijnlijk is dat maar goed ook.
Het behoud van deze tuinen is van groot belang in dit drukke gedeelte
van de binnenstad.
Een goed voorbeeld is de
Hoogkamersgang, voor
bewoners en sommige anderen
toegankelijk via Koestraat
15. Ter hoogte van Oudezijds
Achterburgwal 117 bevond
zich vroeger de hoofdingang
van het voormalige
Bethaniënklooster. Nog
steeds is via een poortje de
Hoogkamersgang bereikbaar.
Tussen de kriskras door elkaar
staande panden heerst hier
een middeleeuws aandoende
sfeer. Oorspronkelijk stonden
er de kruidenpakhuizen van
de drogisterij Jacob Hooy,

later ook een drukkerij en een
timmerwerkplaats. Geleidelijk
raakte een groot deel van de
panden ernstig in verval.
Het initiatief om de
woonfunctie in dit
verwaarloosde deel van de
Bethaniënbuurt te herstellen
kwam van stichting Diogenes.
De gemeente nam het idee
weliswaar over, maar stuurde
aan op grootschalige sloop
van de dichtbebouwde
binnenterreinen.
Na veel protest werd het
aangepaste restauratieplan
in 1974 uitgevoerd en bleven

de achterhuizen grotendeels
gespaard. De meeste bedrijven
maakten plaats voor woningen.
In de jaren zestig vestigde zich
op nummer 99 de bekende
horecagelegenheid Cul de Sac.
Nu zit daar kwaliteitsrestaurant
Blauw aan de Wal en worden
de bovenetages regulier
bewoond.
Groene vingers
Enkele bewoners van de
Koestraat kregen van de
gemeente toestemming
om het achterste deel
van de Hoogkamersgang
als gezamenlijke tuin te
gebruiken en deze zelf
te beheren. In 1995 werd
daarom de vereniging Van
Twee Walletjes opgericht.
Ter bevordering van de
veiligheid en om het
ongewenste gedrag
in te perken, werd de
binnentuin met een traliehek
afgesloten van de Oudezijds
Achterburgwal. De tuin is te
bereiken via Koestraat 15,
mits in het bezit van een
sleutel of de juiste contacten.
Marian Jeuken is de
drijvende kracht achter
de tuinactiviteiten: ‘We

zouden graag willen dat alle
omwonenden lid worden van
onze tuinenvereniging. Ook
al heb je het te druk om
gebruik te maken van de tuin,
toch draag je zo bij aan het
voortbestaan van deze oase
van rust en gezonde lucht.’
Bewoners van de aan de
binnentuin gelegen woningen
kunnen lid worden, maar ook
anderen die de binnentuinen
weten te waarderen zijn
welkom. Voor een beperkt
bedrag per jaar kunnen
leden gebruikmaken van de
tuin, om er rustig een boek
te lezen, met elkaar iets te
drinken en gezellig bij te
praten – en kinderen kunnen
hier veilig spelen.
Mensen met groene vingers
kunnen zich hier uitleven. Het
onderhoud wordt in overleg

met elkaar uitgevoerd en
bekostigd uit de contributie
van de tuinvereniging.
Zingende merels
George Suurmondt woont in
een pakhuis dat hij in over vele
jaren geleidelijk naar eigen
smaak heeft verbouwd. Het
pand bevindt zich volledig in
het huizenblok en grenst aan
de binnentuin, waar hij vanaf
zijn terras graag op uitkijkt.
Een andere bewoner vertelt:
‘Mijn slaapkamer grenst aan
de tuin. In de zomer is er het
gezellige geroezemoes van de
mensen in de tuin, ’s avonds
hoor ik de mensen van het
restaurant nog wat opruimen
en daarna is er doodse stilte.
Het is toch ongelofelijk dat
je hier, in het hart van het

Amsterdam, gewekt wordt
door zingende merels in het
voorjaar? De binnentuin is me
heel dierbaar.’
Afgelopen najaar werd in deze
binnentuin voor het eerst een
buurtfeest georganiseerd voor
bewoners van de Koestraat.
Mensen die elkaar vroeger
slechts groetten op straat,
maakten nu beter kennis
tijdens het feest. Zo zorgt de
tuin ook voor een hechtere,
in deze buurt zo belangrijke
samenhang.
Meer informatie over het
behoud en onderhoud van de
tuin? Mail Marian Jeuken,
jeukenmar@hotmail.com.

Mirjam Boelaars
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Ongeveer een jaar geleden
kwam ik op Youtube een
video tegen van een interview
met Jordan Peterson. Hij
was toen nog hoogleraar
psychologie aan een
universiteit in Canada, maar
de reden voor het interview
was een controverse waar hij
het middelpunt van vormde.
Er was in Canada een wet
aangenomen, waarin het
strafbaar wordt gesteld
als je weigert iemand aan

omdat ik wat hij zei op zijn
minst interessant vond, ben
ik alle video’s gaan bekijken
die ik kon vinden. Dat bleken
er heel wat. Ik heb een paar
honderd uur naar hem zitten
luisteren. En naar mensen
die over hem praten. Al
snel werd mij duidelijk dat
Jordan Peterson een van de
zeer weinige mensen is die
de psyche kan beschrijven
op een manier zoals ik niet
eens mijn eigen woning kan

video’s van mensen die
hem als een seksist, racist
en fascist beschrijven. Zijn
uitspraken worden niet
zelden volkomen uit hun
verband gerukt en vaak lijkt
het alsof mensen zich niet
of nauwelijks in zijn ideeën
hebben verdiept. Maar dat
is het niet alleen: kennelijk
vinden sommige mensen zijn
ideeën echt verwerpelijk. Ik
snap daar niks van. Ik ben in
mijn enthousiasme een paar

Voor mij is Jordan
Peterson een geschenk
uit de hemel

JORDAN
PETERSON

te spreken met het woord
dat die persoon voor zijn
geaardheid heeft gekozen. In
de wet zijn veertig woorden
opgenomen die het hele
spectrum tussen “man” en
“vrouw” zouden moeten
bestrijken. Jordan Peterson
zei in het openbaar dat hij
weigerde te accepteren dat
een wet hem oplegt wat hij
zou moeten zeggen. Het ging
niet om de gender-discussie,
maar om die wet. Dat heeft
hij geweten: hij werd door
de universiteit op non-actief
gesteld, zijn lezingen werden
verstoord door hordes
mensen die hem uitmaakten
voor seksist, racist en fascist
en in de media werd hij
veelvuldig volkomen verkeerd
geportretteerd.
Omdat de man me niet
onredelijk voorkwam en

beschrijven. Hij heeft een
zeer helder en compleet beeld
van de psyche en de werking
ervan en hij kan dit beeld
extreem helder en bondig
verwoorden. Bovendien biedt
hij mij praktische handvaten
om beter om te gaan met
mijzelf en mijn omgeving.
Een samenvatting daarvan
beschrijft hij in zijn boek “12
rules for life”. Dat boek staat
in tientallen landen hoog in de
bestsellerlijsten, dus ik ben
niet de enige die waarde in de
ideeën van Jordan Peterson
herkent. Zijn video’s worden
door miljoenen mensen
bekeken en het lijkt alsof
hij een ontwikkeling in gang
heeft gezet die ik nog niet
eerder heb meegemaakt. Tot
zover het goede nieuws.
Jordan Peterson maakt niet
alleen positieve reacties los.
Dat kunt u zien in talloze

keer een gesprek begonnen
met vrienden over de ideeën
van Jordan Peterson die
voor mij belangrijk zijn.
Dat mondde meer dan de
helft van de keren uit in een
vervelend en verwarrend
gesprek, waarin ik niet alleen
Jordan Peterson maar ook
mezelf probeerde vrij te
pleiten van seksisme, racisme
en fascisme. Die discussies
duurden kort, want ik vind dit
onzinnig en zinloos. Ik zeg
wat ik denk, ik hoor graag
wat een ander denkt en
daarmee houdt het voor mij
op. Ik wil niemand overtuigen
van mijn mening. Ik wil de
waarheid weten. Ik wil ook
geïnspireerd worden en als
ik een ander kan inspireren
doe ik dat graag. Maar mijn
eigen mening vind ik net zo
oninteressant als die van een
ander.
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Het is lang geleden dat ik
wakker heb gelegen van de
manier waarop mensen in mijn
directe omgeving reageren op
ideeën die ik inspirerend en
fascinerend vind. Ik vind het
leven moeilijk en ingewikkeld
en ik snap niet dat mensen
het leven bewust moeilijker en
ingewikkelder maken. Voor mij
is Jordan Peterson een geschenk
uit de hemel. Mijn leven is niet
op orde en er zijn dagen dat ik
amper weet waar ik de moed
en de zin vandaan moet halen
om te proberen er toch maar
weer het beste van te maken.
Jordan Peterson geeft adviezen
die voor mij werken. Misschien
kent u zijn boek “12 rules for
life” al, maar hier zijn de twaalf
adviezen zonder enige verdere
toelichting.
Frits Jonker

1. Sta rechtop met je schouders naar
achteren
2. Behandel jezelf als iemand voor
wiens zorg je verantwoordelijk bent
3. Sluit vriendschap met mensen die
het beste met je voor hebben
4. Vergelijk jezelf met hoe je
gisteren was, niet met wie iemand
anders vandaag is
5. Laat je kinderen geen dingen doen
waardoor je een hekel aan ze krijgt
6. Ruim eerst je woning helemaal op
voordat je de wereld bekritiseert
7. Streef na wat betekenis heeft
8. Spreek de waarheid - of, tenminste,
lieg in ieder geval niet
9. Ga ervan uit dat degene naar wie je
luistert iets weet wat jij niet weet
10. Kies je woorden zorgvuldig
11. Val kinderen niet lastig als ze
skateboarden
12. Aai een kat als je er eentje tegen
komt op straat.

advertentie

www.detotem.nl
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ANNEKDOTE
uit het leven van Anne

Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?

S

tel je hebt
een afspraak
op vrijdag in
Düsseldorf, werkt
in Arnhem en
bent in bezit van een NSkortingskaart. Dus wat doe je
dan? Juist, dan ga je niet van
Arnhem naar Venlo met de
trein om vervolgens de grens
over te steken…. Nee, dan ga
je liften. Althans, ik had nog
nooit gelift en wilde dat wel
eens proberen. Gewoon iets
eerder op vrijdag in Arnhem
van mijn werk weg, met de
trein naar Venlo en dan liften
naar Düsseldorf, om te kijken
hoe het is om te liften en of
het in de 21e eeuw nog steeds
gemakkelijk kan. Nu is mij
verteld dat men nooit moet
gaan liften met een tijdlimiet
(17 uur @ station Düsseldorf),
maar voor die kleine 60 km
voorzag ik geen problemen.
Het veranderde allemaal
toen ik dit plan vertelde

aan mijn collega’s en zij
mij enthousiasmeerden om
voor ‘the full experience’
van het liften te gaan
en te vertrekken vanuit
Amsterdam. Wat de rit
opeens 226 km maakte.
‘The proof of the pudding is in
the eating’, dus ik besloot de
hele vrijdag vrij te nemen en
te gaan liften van Amsterdam
naar Düsseldorf. Met nog in
het achterhoofd de deadline
van 17 uur op het station van
Düsseldorf.
Met enkele stukken karton
en een stift dacht ik een
heel eind te komen. Nu nog
ervaren of mijn niet typische
liftkleding roet in het eten
ging gooien. Lekker vroeg,
tijdens de spits, op de liftopstapplaats bij station
Amstel staan om de kans te
vergroten dat ik opgepikt
zou worden, was een goed
idee van me. Maar dan had ik
niet om 11 uur pas m’n huis

moeten verlaten.
Het is hartje zomer 2010 en
om 11:30 uur sta ik op die
befaamde lift-opstapplaats en
kon het avontuur beginnen.
Ik was niet de enige, nog
3 anderen stonden naast
mij gedurende het eerste
kwartier. Gezellig. Binnen
een kwartier stond ik weer
alleen, de rest was opgepikt,
behalve ik. Hmm… wat gaat
hier niet goed? Werkelijk
geen idee. Moet ik stukken
uit m’n kleding knippen? Zal
ik dan toch maar met de
trein naar Arnhem en daar
verder proberen? Nee Anne,
volhouden. Dat ga je niet
doen. Liften zul je. Dit hoort
bij ‘the full experience’. Na
totaal 45 minuten stond ik
er nog steeds. Dan begint
het wel te knagen hoor, met
nog minder dan 5 uur op de
teller om op mijn plaats van
bestemming te komen en met
een treinabonnement in je

broekzak.
En ja hoor, daar was ie, na
driekwartier waren er twee
jongens die me wel een lift
wilden geven. ‘Yes, op naar
de A. Nou niet echt, zo’n twee
kilometer verder – nog steeds
op de ring van Amsterdam,
werd ik weer afgezet bij een
stoplicht op de A9, want
de heren gingen toch niet
de juiste richting op. Maar
eerlijk is eerlijk, elke meter
was mooi meegenomen en
het avontuur is begonnen,
want terug liften naar het
Amstelstation was een
absolute no-go.
Daar sta je dan… tussen
het riet, aan de zijkant van
een ringweg, buiten de

Na totaal 45 minuten
stond ik er nog steeds.
Dan begint het wel te
knagen hoor
spits waar zelden auto’s
langskomen, laat staan dat ze
daadwerkelijk stilstaan voor
het stoplicht, omdat rechtsaf
bijna altijd direct op groen
springt. Later bleek dat ik
direct beet had, maar mijn
rit kon niet voor me stoppen
omdat er andere auto’s
achter haar reden. Ze heeft
vervolgens 6 km omgereden
om weer bij hetzelfde
stoplicht uit te komen en
me alsnog een lift aan te
bieden. Blijkbaar werkte mijn
tactiek dus toch om op mijn
karton ’Pomp A2’ te schrijven.
Weliswaar dacht ze dat ik
autopech had, maar zolang
het werkt, werkt het. Ging
het dan toch allemaal goed
komen? Het was nog te vroeg
om daar volmondig “ja” op te

antwoorden, maar het schoot
in ieder geval al flink op. Om
te voorkomen dat ze helemaal
te laat op haar afspraak zou
aankomen, werd de oprit
bij Breukelen mijn volgende
plek om te liften. Ideaal,
want iedereen die daar langs
kwam zou hoe dan ook langs
de pomp op A2 komen en
wellicht zelfs verder op mijn
route.
Het is inmiddels iets meer
dan anderhalf uur na mijn
starttijd (13:05) en ik sta
daadwerkelijk bij een van de
grootste benzinepompen van
Nederland en ook nog aan de
juiste kant van de snelweg.
Prima score.
Ik wilde aan de juiste kant
van Nijmegen komen om
zo de grens over te kunnen
steken richting Düsseldorf.
Hop, ‘NIJMEGEN’ op
mijn karton geschreven,
strategische plek uitkiezen
bij de pomp en binnen 10
minuten zat ik bij Merlijn
in de auto. Merlijn had zijn
eigen onderneming die events
organiseert voor voornamelijk
vrijgezellenfeesten in
Amsterdam, waar hij ook
woonde. Hij was op weg
naar Nijmegen - voor de
vierdaagse feesten, waar
zijn vriendin Lobke destijds
woonde. ‘Wat? Zijn de
vierdaagse nu?’ Slik, dat
had ik moeten weten met
al die jaren ervaring. Gelijk
schoten mij al die jaren
feesten in Nijmegen door
mijn hoofd en wist ik dat heel
Nijmegen ontregeld is rond
die vierdaagse en dat ik mijn
vooringenomen liftplek wel
kon vergeten. Gelukkig zagen
hij en de TomTom dat ook in
en konden we zonder vast

te zitten voor Nijmegen de
snelweg op naar het zuiden.

Ze heeft vervolgens
6 km omgereden om
weer bij hetzelfde
stoplicht uit te komen
en me alsnog een lift
aan te bieden.
Dat kwam mij ook niet zo
slecht uit. In ieder geval
verspil ik zo geen kostbare
minuten door stil te komen
staan in een file.
Het was erg aangenaam met
Merlijn, relaxte kerel met
veel mooie ideeën. Google
maar eens op de inmiddels
breed gelanceerde ‘LimoBike’,
de gepimpte versie van
de bierfiets. Na een uurtje
gezellig kletsen, schoten de
kilometers al behoorlijk op
en kwam Nijmegen in zicht.
De file rondom Nijmegen
begon zich al te vormen en
dus schakelden we over naar
‘langzaam rijdend verkeer’.
Tijd om mijn plan B te gaan
smeden. Hoe ging ik aan mijn
volgende rit naar Duitsland
komen…? Al snel zagen we
dat ook auto’s met een Duits
kenteken zich mengden in
de stoet rondom Nijmegen.
Laten die kentekenplaten
nou net letter(s) bevatten
van de plaats waar ze
geregistreerd staan, zoals de
D van Düsseldorf en de K van
Keulen. Bingo! Dus schreef
ik snel op een nieuw stuk
karton ‘Düsseldorf’ en gingen
we samen op jacht naar
deze letters in de inmiddels
gevormde file.
Merlijns volgende afslag
kwam in beeld op de
TomTom; nog 2km en hij

zou van mijn ideale route
afwijken. De hoogste tijd
om over te stappen. Ook
vrachtwagens bombardeerde
ik maar tot mijn potentiële
helden die een lift gingen
aanbieden. Veel kentekens
met een D, maar hoe haal je
nou auto’s in middenin een
file? Tja, niet eigenlijk. We
zagen een busje in de verte
met een D, maar die kwam
maar niet dichterbij en de
kilometers tikten weg. De
adrenaline ging omhoog en
dus zaten we beiden op het
puntje van onze stoel om zo
snel mogelijk van baan te
verwisselen en wat auto’s te
sprokkelen. Het busje ging
ook naar de linkerbaan, dus
het was nu alleen nog maar
hopen dat die langzamer zou
gaan dan onze middelste
baan.
Nog 1,5 kilometer te gaan.
Yes ze gingen ook switchen
van baan en zaten nu op
de rechterbaan. Maar het
verkeer ging weer sneller
rijden. Nog een kilometer
voordat Merlijn moest
afslaan. Nog 800 meter. Yes
we zaten naast het busje.
Het kenteken bevatte naast
de D ook een U, dus dat
zat wel snor. Snel in de
auto mijn duim en het bord
Düsseldorf omhoog. De afslag
van Merlijn was inmiddels
bijna begonnen en tevens
kreeg ik een duim terug uit
het busje. YES gelukt! Maar
midden op de snelweg mag
je eigenlijk zonder pech niet
zomaar stilstaan. Met een
beetje aandringen, had ik
zowel het busje en Merlijn zo
gek gekregen om stil te gaan
staan op de vluchtstrook met
steeds sneller rijdend verkeer

naast ons. Ik bedankte
Merlijn snel, niet wetende
dat we een half jaar later
samen op een improvisatie
festival in Amsterdam nog
vele biertjes gingen drinken.
Dat ontvouwde zich als een
memorabel weerzien.
Uit de auto gesprongen op
de vluchtstrook, rende ik met
mijn karton en tas onder m’n
arm naar het busje. Daar ging
de schuifdeur aan de zijkant
open en sprong ik er letterlijk
van blijdschap in. ’Düsseldorf
there we come’. Ik keek om
me heen en telde zeven forse
mannen van Turkse komaf.
Slik. Kijk, ik ben erg open
ingesteld en heb niets tegen
Turken, maar ik voelde me
toch eventjes ongemakkelijk
in hun busje op weg naar
het buitenland:ze zaten
achter, naast en voor me en
we konden maar moeilijk

Ze hadden honger
en boden mij zelfs
ook avondeten aan
communiceren door mijn
gebrekkig Duits en hun
idem Engels. Ze bleken in
Nederland te werken in de
bouw en in Duitsland te
wonen, ze hebben dit busje
om te carpoolen om kosten te
besparen, dus ik besloot maar
zo weinig mogelijk mijn luxe
mobieltje te gebruiken. Na
wat handen- en voetenwerk
kwam ik er achter dat de
‘DU’ op hun kenteken niet
voor Düsseldorf stond maar
Duisburg. ‘Wat??? Waar
ligt dat dan? Ze zeiden
toch duimpje omhoog voor
Düsseldorf?’ Helaas moest
ik nu mijn mobiel er echt

even bij pakken - met wat
gene, omdat ik met zo’n
duur apparaat gratis zat mee
te liften met onderbetaalde
arbeiders uit het buitenland.
Nog voor de Duitse grens
pakte ik Google Maps
tevoorschijn en zag dat
Duisburg wel in de buurt lag,
maar toch nog behoorlijk
een stukje uit de richting.
We gingen de grens over
dus mijn mobiele internet
voor het buitenland ging uit.
Ik kon mijn achterban via
updates op Facebook niet
meer op de hoogte houden,
typisch een gevalletje van:
#opgoedgeluk.
Oh jee. Met inmiddels 15 uur
op de klok, ging die deadline
van 17 uur toch nog spannend
worden als we niet de juiste
kant op zouden gaan. Al ruim
een uur hield ik mijn vingers
gekruist. We gaan het zien.

Na wat grappen en grollen
leek ik te begrijpen dat er vijf
inzittenden in Duisburg er uit
gingen. Oke, dat is in ieder

geweest en informeerden ze
mij dat ze nu naar Keulen
gingen. Eindelijk nieuws.
Een kleine glimlach kon
er weer vanaf. Nu nog
proberen te achterhalen of
ze via Düsseldorf gingen.
Keulen ligt weliswaar vlak
naast Düsseldorf, maar op
vrijdagmiddag betekent dat
voor hun ook extra kans
op file. Toch deden ze het
voor mij en zetten ze me,
tot mijn verbazing, af voor
het centraal station
van Düsseldorf. Ik

heb ze nog overtuigd dat ze
me ook op de ring mochten
afzetten, maar het was voor
hun geen enkel probleem.
Wat een toppers! Ik stap uit,
bedank ze vriendelijk en kijk
naar de grote klok boven het
station: 16u45. Mijn mond
viel open van verbazing.
Wat een avontuur. En nog
voor de afgesproken tijd
aankomen op mijn plaats van
bestemming. Dit had mijn
afspraak ook niet verwacht,
dus die kwam pas 45 minuten
later dan afgesproken op het
station.
Het deed mij deugd om te
zien hoe hulpbehoevend
mensen zijn voor anderen,
dat je tevens een hoop geduld
en doorzettingsvermogen

dient mee te nemen als je
gaat liften en dat je prima
met een tijdslimiet op
pad kunt gaan – dat geeft
immers een extra element
aan je avontuur. Mijn
dank aan iedereen die me
heeft geholpen, want niet
alleen begon mijn weekend
legendarisch, het heeft
ook vele jaren lang mij de
inspiratie gegeven om ‘het
gewoon te doen’ ook al is het
niet de gemakkelijkste weg.

Anne Schneider

geval al iets.

Aangekomen in Duisburg
ontstond er paniek, althans
bij mij. Ze kregen onenigheid
en schreeuwden over en
weer. Een tweede, luxere
auto kwam in het spel. Ze
wezen naar een zilveren
Mercedes vanuit het busje.
En ik begreep er nog steeds
geen klap van. Er naar vragen
bleek ook geen goed idee in
het heetst van de strijd. Twee
stapten uit en bleven weg.
We reden verder. Verderop
in het dorp stapten er nog
twee het busje uit en gingen
een kababzaak in. Ze hadden
honger en boden mij zelfs ook
avondeten aan.
Inmiddels is het 16 uur

A

Amsterdam

Breukelen

Nijmegen

Duisburg
B

Dusseldorf

Zo dat was
de zomer,
nu wordt het
tijd voor de stoere
jaargetijden.
(Loesje)
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DE STRAATBENDE
fantasieverhalen achter grofvuil
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WAAR ZIT JIJ GRAAG?

TOON

Achter mijn tekentafel

Jarenlang staat het in huis en op een dag is het klaar, de spullen worden grofvuil.
Wat is het verhaal achter deze spullen? En wat zegt dit over de eigenaars? Deze
keer: de muziekinstrumentkoffer in de Spaarndammerstraat, Amsterdam.
Eddy is een bastaard. Een
bastard. Het was een lul. Een
eikel. Een zoon van een man
van adel en een vrouw uit een
volkswijk. Hij mocht er niet
zijn, maar hij was er toch.
Hij werd niet erkend. Was
meer op straat dan thuis. Wat
moet je met zo’n leven? Door
een vergissing kwam het tot
stand. Zo ook zijn muziek.
Toen hij 10 jaar was ging hij
voor het eerst zelf spelen. Op
een geleende saxofoon. Van
zijn oom. Als een bezetene
speelde hij het leed van een
verscheurd leven van zich
af. Zwetend, tot diep in de

nacht. In een roes, noot voor
noot. Eddy gaf alleen om zijn
muziek, de rest kon hem niet
schelen. Hij heeft altijd een
voorliefde voor rauwe muziek
gehad. Blues. Jazz. Op zijn
15e stopte hij met school en
ging hij in een band. Van
zijn eerste geld kocht hij zelf
een sax. En een koffer. Een
schild tegen kwade invloeden
van buiten. Bescherming. De
band speelde aardig, maar
echt doorbreken lukte niet.
De recensenten schreven
steeds dat de muziek niet
echt binnen kwam. Op een
dag besloot Eddy het roer om

te gooien en op reis te gaan.
Hij wilde alles achter zich
laten en opnieuw zijn eigen
weg vinden. De sax bleef
thuis. Na twee jaar zwerven
kwam hij terug. Hij had
zijn leed definitief een plek
kunnen geven en was tot rust
gekomen. Eenmaal thuis bij
zijn moeder wachtte zijn sax
op hem. Hij pakte het muziek
maken langzaamaan weer
op. Zijn nummers waren veel
puurder nu. Het pantser was
weggevallen. Zonder schild
ging hij nu door het leven.
Tekst en foto: Sanne Visser

Gijs fotografeert een van
de redactieleden op een
locatie waar hij of zij
graag is. Hiermee legt hij
mooie plekken vast met
een verhaal.
Het liefst zit ik achter mijn
tekentafel. Ik ben illustrator
en op werkdagen zit ik hier
streepjes te zetten op een

vel papier (dat is trouwens
een stuk leuker dan dat het
waarschijnlijk klinkt).
Het is een fijne plek om
te werken omdat de grote
ramen ervoor zorgen dat het
hier altijd licht is, bovendien
heb ik een mooi uitzicht op
wat daken en torentjes maar
vooral op heel veel lucht.
Tegenover mijn huis staat
een school en wanneer ik
hoor dat de kinderen op
het schoolplein zijn, is dat
een goede herinnering voor
mezelf om ook pauze te
nemen. De beste manier om
dat te doen is door gewoon
heel erg lang naar de wolken
te kijken, die vervelen me

nooit. Ik heb vriendjes
gemaakt met een merel die
af en toe hier in de goot komt
zitten om een liedje voor me
te zingen, dus voor muziek
wordt ook gezorgd.
En wanneer ik ‘s avonds werk,
geeft de zonsondergang me
een gratis kleurvoorstelling.
Zolang je maar een raam
hebt met uitzicht op
lucht, heb je een eeuwig
veranderend schilderij aan
de muur om naar te kijken.
Stiekem kan geen enkel echt
schilderij daar tegenop.

foto’s Gijs Weehuizen
tekst: Nike Rijsterborgh
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Een fragment uit het dagboek van een puber

Bizar. Het hele leven is gewoon bizar.
Weet je dat?
Geniaal. Het leven is ook geniaal.
Soms.
En lief. Soms.
En stom. Soms.
Ik ga slapen..

Pandora Visser

advertentie

Stel doelen. Bereik ze. Wees trots.

www.sabine-egberts.nl

SLAAP ZACHT
Ik kon er nog net op het
laatste moment overheen
stappen. Volle tassen in
mijn handen en een kind
onder mijn arm. De andere
vooruitduwend met mijn
knie om snel de straat over
te steken. Vlak voor mijn
buitentrap naar de voordeur
lag hij. De gevleugelde arme
ziel. Zo jong. Nog zonder
veren, maar inmiddels wel
een goed doorvoed rond
buikje. Dood.
Ik schrok ervan en stapte er
snel overheen met een rare
zwengel. Daarna proberend
het beestje snel een beetje
aan de kant te moffelen
zodat mijn bijna
driejarige
peuter het
niet zou zien. Uiteraard had
hij het gelijk haarfijn door
dat ik iets aan het verbergen
was. Zijn nieuwsgierigheid
was dan ook gelijk gewekt.
‘Mam, wat doe je?’, was
het gelijk. Tja, toen zag hij
het vogeltje. En ik zag zijn
beteuterde gezichtje.
Ik besefte mij dat het te laat
was hem voor het aanzicht te
behoeden. Mijn mond begon
gelijk te praten. ‘Lieverd, dit
vogeltje is dood. Hij woonde
in het nestje daar boven je in
de hijsbalk. Hij wilde kruipen
en dacht waarschijnlijk dat
hij al kon vliegen. En toen
is hij gevallen en keihard op
straat gekomen’, vertelde
ik. ‘BAM!’, illustreerde ik er

met mijn vuisten nog even
achteraan. Spijt. Ik had
gelijk spijt. Dat beteuterde
gezichtje werd rood en de
tranen waren niet meer te
stoppen. Mijn lompheid had
mij weer volledig in de greep.
Hoe doen andere ouders dat
toch vraag ik mijzelf wel eens
af?
Wat volgde was een
begrafenis. Bij de boom,
naast de gracht. Toevallig
lag er een oud aftands kistje
waar we het vogeltje in
konden leggen. We vonden
ook een blaadje en een
steentje. We legden het er
bovenop. Plechtig zei ik:
‘Dag vogeltje, je was een fijn
vogeltje’. En samen zwaaiden
we nog eventjes. Zachtjes
hoorde ik nog een klein
snikje.
We liepen terug naar het
trappetje waar het vogeltje
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had gelegen en stapten
voorzichtig over de plek
heen. We gingen de deur
binnen en de drie hoge steile
trappen op die ons huis
kent. De avond riedel ging
in. Geen woord meer over
het vogeltje. Toen we op de
zolder kwamen waar zijn
slaapkamer is keek hij uit
het raam. Hij zag de hijsbalk
en zei; ‘Nu is het vogeltje
weer terug bij zijn mama,
heh mam?’. En tevreden liep
hij naar zijn bed. Op dat
moment besefte ik mij dat
we als ouder het toch altijd
gewoon goed doen. We zijn
er, we troosten, we leggen
uit en ze gaan gewoon
tevreden naar dromenland.
Case closed.
tekst en illustratie:
Stephanie Blokzijl
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HET BIERPANEL

Jos, Gijs en Martin testen bier

OP ZOEK NAAR HET ULTIEME BIER
De derde van het Bierpanel gaat natuurlijk
over... Jos, Gijs en Martin testen 9 tripels uit
de streek en iets verder weg.
Het is een van de vele bloedhete zomerdagen van 2018.
De mussen vallen dood van het dak en Gijs en Martin
rijden op de fiets op het meest hete moment van de dag
vanuit Haarlem en Amsterdam naar Ouderkerk aan de
Amstel. Aldaar worden zij opgewacht in het gezellige
nieuwbouwstulpje van Jos. Uitgeput en drijfnat van het
zweet komen Martin en Gijs aan.
We verlaten gauw de bloemrijke tuin omdat het binnen
-On-Nederlands- veel aangenamer is dan buiten.
Het is eigenlijk helemaal geen dag voor bier. Meer een
dag voor koud water, ijs, zwembad en muntthee. En als
het bier zou moeten zijn vandaag dan zeker een door hun
zelf verkozen fris zomerbiertje: De lowlander pale ale,
Weihenstephaner Hefe Weisse of Mort subite Geuze Lambic
zouden perfect passen. Maar neen; niets van dit alles. We
moeten proeven voor het koude, winderige en regenachtige
herfstnummer van TIJDschrift. En dat zouden bokbieren
natuurlijk moeten worden, want herfst en bok, dat is pas een
goed huwelijk. Maar neen, die zijn nog lang niet verkrijgbaar.
En zo, en zo, en zo maken we ons dus op voor een proeverij
van ... tripels; wie dit verzonnen heeft?!?
Tripels zijn veelmoutige bieren van hoge gisting met een
alcoholpercentage van tussen de 7,5 en 9,5%.
En terwijl het wielerpeleton in de tour de france op dit
moment vele bergen neemt met ditzelfde percentage,
maar dan kwa stijging, hebben wij afgesproken dat wij
vandaag 8 tripels gaan proeven met deze percentages. Je
zou dus kunnen zeggen dat ook het bierpanel vandaag zijn
konniginnerit, niet verrijdt, maar verdegusteert.

Jos heeft maar liefst 20
(!?!) tripels in de koeling
staan. Mijn god, dat ziet
er indrukwekkend uit zeg!
Té indrukwekkend. Na veel
wikken en wegen maken we
gedrieën een selectie van 8
tripels.
We kiezen voor streektripels
van kleine brouwerijen en
een paar wat minder bekende
tripels van grotere brouwers.
Martin had nog Haarlems
trots, Jopen Trinitas tripel,
meegenomen.
Omdat die zo’n end op de
fiets heeft afgelegd mag
deze, als negende, ook mee
doen met de proeverij: Martin
blij, iedereen blij!
Waar we ook blij van worden
vandaag, is van Jos. Hij is
vandaag jarig, en dus starten
we eerst met taart en....koud
water; dat gaat er goed in!
Na het uitwisselen van
beleefdheden, kado’s,
toespraken (“vrienden, ik
ben sprakeloos bij het zien
van.....etc.etc...(Vrij naar
Abraracourcix!)) moet het er
rond vijf uur ‘s middags dan
toch maar van komen; de
proeverij. Voor het eerst in
historie proeft het bierpanel
allemaal biersoorten van het
zelfde type.
Jos heeft reeds wat
wetenswaardigheden
opgezocht.
Sinds 1930 leren we de
term tripel kennen bij de
trappistenbrouwers van
Westmalle. Meestal bevatten
ze tot drie keer meer mout
dan andere bieren wat het
bier een enorme volheid in
smaak en een hoger
alcoholpercentage geeft. Ze
zijn altijd bovengistend (van

hogere temperatuur!) en
hergistend. Vaak vindt dat
laatste plaats door toevoeging
van suiker (glucose) in de
fles bij bottelen waardoor het
bier een extra gisting beleeft.
Dit zou de naam tripel kunnen
verklaren, maar sommigen
zeggen dat het gewoon
aangeeft dat het om een zeer
krachtig bier gaat.
Maar wat maakt het uit zeg.
Hadden we vorige keren vele
IPA’s en een stout te proeven,
nu zijn we bij onze echte
bierliefde aangekomen. Van
tripels lusten we alle drie wel
pap!
Nog meer “dingetjes”:
Daar waar een lager pilsner
bier echt niet meer drinkbaar
is na bepaalde tijd is er bij
een type bier als een tripel
sprake van een smaakevolutie
en kan zich, net als bij
goede wijn, in latere jaren
ontwikkelen tot iets mooiers.
Door Europese regelgeving
moet er verplicht een THT
datum op, maar dat is bij
tripels in feite onzin. Ooit een
fles wijn gezien met een THTdatum?!?
Van 2020 tot en met 2028 zal
het bierpanel jaarlijks een

smaakbelevingsevaluatie
publiceren van een Westmalle
gebrouwen in 2018. Wij zijn
zeer benieuwd!
Tegenwoordig schijnen ze
de hergisting echter niet in
de fles, maar in de ketel te
doen. De laatste jaren zie
je steeds minder bieren met
suikergistvlokjes in de fles en
kun je zelfs tripels
van de tap drinken. Eigenlijk
is dit een beetje vloeken in de
kerk, maar misschien moeten
we de evolutie ook in het
brouwproces als iets positiefs
zien. Het brouwproces is
tegenwoordig
iets wat steeds meer digitaal
gemonitord plaatsvindt.
Bieren zijn hierdoor steeds
constanter van smaak.
Onze hedendaagse welvaart
bestaat vooral bij de gratie
van voorspelbaarheid van
smaak en kwaliteit. (Met dank
aan de firma’s Heineken en
Coca Cola).
Verder kan gemeld
worden dat tripels meestal
koolzuurrijk zijn (mede door
de suiker) wat een romige
schuimkraag oplevert. Dat
is dan weer de reden dat
een tripel eigenlijk altijd
geserveerd wordt in zo’n

mooie bokaal die van boven
vaak zo wijd uitloopt wat een
tripel drinken een nog rijker
gevoel geeft.
Een pilsje blijft een
dorstlesser; een tripel is een
culinaire belevenis!
Omdat alle bieren ongeveer
dezelfde brouwwijze hanteren
hebben ze ook -en dat zal
tijdens de avond alleen maar
bevestigd worden- heel veel
overeenkomsten in kleur,
geur, alcoholpercentage,
smaak, mondgevoel,
bitterzoetheid en volheid. Alle
tripels zijn meest troebel,
lichtgelig van kleur. Kleur
wordt tegenwoordig vaak
aangegeven met een EBCwaarde (european breweries
convention) die bij tripels
neerkomt op 10-25 (en bij
guinness, stout op 120 bv.)
De bitterheid zit meestal
tussen de 20-40 EBU
(european bitterness units)
op een schaal van 0-60+.
De meest tripels hebben
iets frissigs/citrusachtigs
dat naast de kenmerkende
bitterzoetheid soms een klein
zuurtje geeft.
Volheid, mooi romig bier, met
goede bitterzoet balans en
wat frisheid; dat is wat het
bierpanel zoekt.
En zo starten wij in Ouderkerk
rond de klok van half zes met
de degustatie van de eerste
drie van negen tripels.
Voor de eerste tripel blijven
we in de buurt met een
Wispe tripel uit Weesp van
7,6% alc. We zijn er niet heel
enthousiast over. Te weinig
bitterzoet, teveel zuren en
voor een tripel te weinig
volheid.
Misschien een friszuur

zomertripeltje, maar zeker
niet voor een koude herfst of
winterdag.
De tweede tripel is van
De Naeckte Brouwers uit
Amstelveen en luistert naar
de veelbelovende naam Nimf.
Het alc.percentage is 8,5%.
Het bier is goed in balans,
redelijk vol. Gijs en Jos zijn
enthousiast, Martin proeft iets
dat hij niet kan duiden, maar
vindt hem echt niet lekker.
Misschien moet het bierpanel
eens een bezoek afleggen in
de Annakerk in Amstelveen
om dit uitgezocht te krijgen.
Over het strakke herkenbare
etiket op de fles zijn alle drie
wel zeer te spreken.
De derde tripel is er een met
8,0% alc.perc. en luistert
naar de naam Blauwe Tram
en wordt gebrouwen bij Klein
Duimpje in Hillegom. De
naam Blauwe Tram verwijst
naar de tramlijn die vroeger
van Haarlem naar Den Haag,
en ook door Hillegom, liep.
Het etiket vinden we mooi, de
kleur ervan (blauw) dan weer
minder. Maar ja, met zo’n
naam......
Het bier ruikt zoeter dan
het smaakt. In de afdronk
zit veel bitter. het bier heeft
een wat champagneachtige
droogheid. Gijs ontdekt een
soort sinaasappeltoon als bij
marmelade (de bittere jam).
Het bierpanel vindt het bier
aardig, maar niet meer dan
dat. Het is tijd voor een break
met water.
De break gebruiken we voor
een hapje, watertje en een
potje schaak in de tuin van
Jos. Hij heeft een mat van 2
bij 2 meter liggen met 30 cm.
grote schaakstukken. In de
schaduw van de parasols

blijft het echter toch flink
heet, we voelen het bier al
enigszins en waarschijnlijk
daardoor gebeurt er iets
bijzonders. Voor het eerst in
31 (!?!) jaar verslaat Martin
Jos op het schaakbord.
Allebei zijn ze hierdoor wat in
verwarring. Bier, warmte, ook
nog jarig; het doet wat met
een mens. Maar gauw weer
naar het koelere binnen voor
de volgende drie tripels.
Nummer 4 is de Zeezuiper
van brouwerij De Schelde uit
het Belgische Meer. Het is een
tripel met 8,0% alc., hij is
prima in balans, mooi vol van
smaak en heeft lekker veel
frisse citrus.
Het etiket op de fles is ook
nog eens vrolijk en gezellig
en wat opvalt: in no time
zijn onze glaasjes leeg. Dit is
zeker weten een top 3 tripel!
De vijfde is de Tricky Tripel
van het Amsterdamse
Gebrouwen door Vrouwen.
Een elegant, herkenbaar
etiket siert de fles. Hij (of zij)
heeft een alc. percentage van
7,8%. Het bier is ook weer
zeer goed in balans, smaakt
vol en fris en ....ja hoor.
ook hiervan zijn de glaasjes
snel leeg. We vinden deze
misschien zelfs nog wel een
ietsiepietsie lekkerder dan de
Zeezuiper. Gauw door naar:
bier nummer 6. Dat is de
Duvel tripel Hop Citrus van
brouwerij Moortgat, uiteraard
uit Belgie. Deze minder
bekende Duvel heeft een alc.
percentage van maar liefst
9,5%.
We zijn heel benieuwd. We
ruiken inderdaad citrus,
maar ook veel grapefruit.
De hoeveelheid koolzuur en
schuim zijn enorm, maar dan

die smaak......Hij is wel vol,
heeft veel bitters, veel zuur
maar geen zoet. Dit is
een bier dat het predikaat
“Winnaar categorie RAAR”
krijgt. Eigenlijk zou dit bier
Radler grapefruit 9,5%
moeten heten. Dat dekt
helemaal de lading. Alleen
haal je met deze radler
nooit de eindstreep! Geen
van ons drieën heeft het
gevoel hier een tripel te
drinken. Voor de hele aparte
liefhebber dus, maar zeker
voor ons een NOTGB (zie het
zomernummer).
Het is wederom tijd voor een
break en even bijkomen van
deze schrik. Ondertussen
is Jos’ lief Marieke
thuisgekomen en dat is niet
alleen erg gezellig, maar ook
heel noodzakelijk voor de te
maken overzichtsfoto.
Onze huisfotograaf bleek
vandaag vele kilometers in

de brandende zon gereden te
hebben met een loodzwaar
statief achterop, maar.....was
één essentieel onderdeeltje
vergeten. Soms zit het leven
onverwacht tegen. Ook nog
dat rare radlerbier. Jos oppert
om tijdens de break een
mooie pan kaasfondue te
bereiden en even afstand te
nemen.
Nu zetten Martin en Gijs zich
achter de schaakstukken.
Kijken hoe het met de bier/
schaakinzicht-coëfficiënt
verloopt. Martin lijkt boven
zichzelf uit te stijgen,
krijgt snel een numeriek
overwicht, maar maakt dan
een onbegrijpelijke blunder
en zo gaat Gijs aan de haal
met de winst. Op dat moment
komt Jos net naar buiten
met een grote pan heerlijke
kaasfondue.
Een goede ondergrond voor
de laatste bieren. De fondue

gaat er goed in en als we
niet meer zouden hoeven
proeven zou het ook mooi
zijn, Het gaat al naar de
klok van 10 uur en dus maar
direct naar het zevende bier.
Dat is de Straffe Hendrik
tripel van brouwerij de
Halve Maan. Deze brouwerij
staat in Brugge en aan
de naam zit een verhaal
vast. Martin weet zich te
herinneren dat de eerste
bieren van Jopen gebrouwen
werden bij de Halve Maan
in.......Hulst. Hulst?! Ja,
Hulst! Dankzij dr. Google
is er snel duidelijkheid.
Tweehonderd jaar lang
waren er twee brouwerijen
met de zelfde naam. Maar
met de globalisering en
marktuitbreiding van beide
brouwerijen kwam er
steeds vaker verwarring
over welke Halve Maan er
nu bedoeld werd. In 2016

zijn beiden in goed overleg
overeengekomen dat de
grootste brouwerij, die uit
Brugge, de naam Halve Maan
zou behouden en die van
Hulst heet nu -naar de naam
van de huidige eigenaarbrouwerij Vermeersen. Het
voelt toch als een beetje zuur
voor de brouwers uit Hulst.
Maar goed; wij proeven dus
nu de Straffe Hendrik van
de Halve Maan uit Brugge.
Een tripel met 9,0% alc.
percentage. Het flesje heeft
een stijlvol etiket, het bier
kleurt wat afwijkend oranje
en geurt vrij bitter. Dat
proeven we ook terug. Veel
bitter, wat zoet, geen zuren,
hij is wat houtig. Martin
vindt hem wat stroef. Jos, de
man die van ons het meeste
heeft met de bitters, vindt
hem mooi harmonisch en
misschien wel zijn lekkerste
tripel ooit gedronken. Het
panel zit dus niet op één lijn.
Tripel 8 is van Haarlemse
brouwerij Jopen. het is een
tripel van, wederom, 9,0%
alc.percentage luisterend
naar de naam Trinitas. Het
uiterlijk van etiket spreekt
ons alle drie niet zo aan.
Te trendy! Over de smaak
van het bier hebben we
alle drie een ander idee.
Bitterzoet: ja. Weinig zuren,
wat stroef, wel vol. Zo iets.
Eigenlijk zijn we best wel
moe. het bier en de warmte
eisen hun tol. Dus snel naar
de negende en laatste tripel
en dat is de Texelse tripel
van de Texelse brouwerij.
De fles wordt gesierd met
een mooi, duidelijk etiket.
Helder en herkenbaar in de
serie van Texelse. Het is een
wat meer zoet dan bitter bier

met een klein beetje zuur,
stevig van smaak en heel
veel schuim. dat laatste zal
wel -broehabroeha- door de
brouwlocatie komen.
Alweer is het panel verdeeld.
Martin vindt hem erg lekker,
Gijs wel lekker, en Jos -onze
bitter, maar niet VERbitterde
man- vindt hem wat minder.
Het is 11 uur geweest, buiten
is het nu donker, minder heet
en misschien moeten we de
proeverij nog eens overdoen
in de herfst of winter. Het
bierpanel heeft zichzelf
vandaag bijna verslagen.
Maar voor deze herfst kunnen
we toch een mooie selectie
van harte aanbevelen. De
winnaars zijn de Tricky
tripel en de Zeezuiper, met
vlak daar achter de Straffe
Hendrik, De Texelse en de
Jopen Trinitas. Jos heeft een
nieuwe favoriet ontdekt: De
Straffe Hendrik tripel van de

Halve Maan. Die uit Brugge
dus weten we nu. Gijs houdt
het bij de Zeeburg tripel uit
zijn eigen Amsterdam. En
Martin blijft zweren bij de
oermoeder aller tripels: de
Westmalle tripel. In die unieke
fles met verdikking in de hals
en waar vroeger, voor de
Europese bemoeienis nooit
een etiket op zat. Je had een
witte dop voor de tripel en een
rood-bruine voor de dubbel.
Mooi van eenvoud. Maar
genoeg hierover. Het bierpanel
is op. Jos mag rechtstreeks
zijn bed in duiken en Martin
en Gijs mogen proberen
ergens op de fiets in de nacht
in Haarlem en Amsterdam te
geraken. Het was mooi, maar
zwaar. Negen tripels!?! Amei
met een grote oef.
Tekst: Martin Groenewoud
Foto’s: Gijs Weehuizen /
Marieke Sanders
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IN CONCLAAF

Ja, je kent het wel. Je wil die
kilo’s eraf, maar je doet er
niets voor. Blijft lekker eten
en snoepen en borrelen.
En sporten ho maar. Ok,
misschien ken je het niet,
misschien ben jij zo iemand
die elke avond kookt:
koolhydratenvrij, veel groente
en fruit, geen vlees. Die
bovendien elke dag die 10.000
stappen zet en dan ook nog
eens drie keer in de week naar
de sportschool gaat. Hulde
aan jou.
Ik kan er alleen maar jaloers
op zijn, want ik ben dus niet
zo iemand. Toen ik voetbalde
dacht ik altijd dat ik sportief
was. Ik ging elke week
trainen, kwam altijd naar
de wedstrijd en er was niets
leuker dan dat. Daarnaast
hield ik (hou ik nog steeds)
van fietsen en wandelen. Nu

ik niet meer voetbal doe ik
vrijwel niets sportiefs meer. Ik
fiets en loop wel, maar haal
de 10.000 stappen hooguit
twee keer per week. En dan
ben ik al blij. Geen structureel
moment waarop ik eens een
uur flink ga sporten.
Er moet iets gebeuren, anders
loopt het uit de hand.
En daarover ben ik in conclaaf
met mezelf. Ik neem me
elke ochtend voor niet te
snoepen, matig te eten, veel
water te drinken, elke dag
een ochtendwandeling te
maken en ga zo maar door.
Ik maak lijstjes met wat ik
allemaal moet en die moet
ik dan ook elke dag invullen.
Op het lijstje staat dus ook
als actie: lijstje invullen.
Ik hou van lijstjes maken,
maar bijhouden is een ander

verhaal. Als ik het maanden
later weer eens tegenkom
denk ik vaak: ‘goed lijstje, zou
ik weer op moeten pakken’.
In de ochtend dus goede
voornemens, ’s middags
daarentegen zijn de trek
en tegenzin groter dan die
wens om wat fitter door het
leven te gaan. Dan komt het
gesprek: ik voer argumenten
aan waarom ik het toch
wel ga eten en toch niet ga
sporten. Ik heb voldoende
excuses voorhanden, en
die winnen het altijd van de
goede voornemens. Donald
Duck heeft in soortgelijke
situaties op zijn ene schouder
een duiveltje en op de
andere een engeltje. Die
vechten het samen uit. Bij
Donald wint het duiveltje het
natuurlijk ook altijd. Anders
heb je geen verhaal. Ik ben
gek op Donald, ik voel een
verwantschap.
Maar hoe gaat het me nou
lukken dan? Zal ik net als
Linda in haar blad deed in dit
blad een challenge aangaan?
Nou nee dus, daar ben ik
te laf voor. Geen challenge,
Ik modder nog ff aan. Ga
vanmiddag weer een lijstje
maken en morgenochtend
zwemmen. Een excuus om
misschien toch niet te gaan
heb ik al: dit TIJDschrift moet
over drie dagen af zijn. Geen
TIJD.
MH

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.

houtje, zodat hij nu met vernieuwd
elan de achterkinderen van de
schepper van Piet kan laten
hobbelen op zijn rug.
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De tekenares en historica Clara

Brinkgreve maakte een boekje
met daarin de waargebeurde
geschiedenis van een
speelgoedpaard.

Een beeldbouwer maakte het hoofd en
liet er een paard met wielen van maken
zodat zijn kinderen erop konden rijden. De
kinderen noemden het paard Piet. Toen na
jaren Piet’s lijf wormstekig werd en kwam
te vervallen, bleef Piet als hoofd bewaard,
men was van hem gaan houden. Het
paardenhoofd verhuisde mee binnen de
familie.
Met de komst van kleinkinderen kwam
bij de beeldhouwer het idee voor
een nieuwe leven voor Piet:
het paardenhoofd kwam nu op
het lijf van een hobbelpaard en
Piet was weer in functie. Nu als
hobbelpaard maakte Piet weer veel
omzwervingen, maar na jaren sloeg
het verval wederom toe en Piet
werd een object in de keuken van
de beeldhouwer. De kleinkinderen
kregen inmiddels zelf kinderen, zodat
Piet weer van stal werd gehaald. Dit
keer werd hij - heel deftig- bij het
atelier van het Amsterdam Museum
nagelopen en voorzien van een nieuw

Clara schreef de
geschiedenis van Piet het
Hobbelpaard voor
haar kleinkinderen
en maakte er
illustraties bij in haar
eigen stijl. Ik verzorgde
de vormgeving.
Het prentenboek zal dit najaar in
een beperkte oplage worden gedrukt
en in eigen beheer worden uitgegeven. We
vonden een betaalbare drukker: dezelfde
die de fysieke uitgaven van dit TIJDschrift
drukt. Vanwege de lage kosten ben je aan
bepaalde beperkingen gebonden: maat,
papiersoort, maar ook aantal pagina’s.
Het Hobbelpaard boekje zou prima passen
in een boekje met 26 pagina’s, maar
we moesten minimaal 40 bladzijdes
gebruiken. Dat hebben we opgelost door
de lezers uit te nodigen op de resterende
pagina’s verder te gaan met de avonturen
van Piet, echt of fantasie, samen met hun
eigen lievelingspop of knuffel.

Mirjam Boelaars

LEKKERE DIKKE BILLEN
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Lekkere dikke billen.
En dik zijn ze. Lekker
sappig en mals. Je
zou er zo je tanden
in willen zetten.
Gewoon ff die tanden
op elkaar met dat
spek ertussen. Niet
doorbijten natuurlijk.
Of er een klap tegen
aan geven. Pats, Die
leuke, lieve, vrolijke,
nieuwsgierige koeien,
met hun lekkere dikke
billen.
What a shame we eat
them.

Marian Hanou
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Vanonder de boom gezeten
Er zat een gat in de tijd.
Zomaar. En ik zat erin. De
werkweek was nog niet om,
maar het werk was klaar. Wij,
leraren, waren 4 dagen met
onze klassen op schoolreis
geweest en nu was er een
dag over. De vrijdag, een
vrije dag. Kinderen thuis, wij
thuis. Ik zat in de keuken
aan de koffie, alleen, en
keek naar buiten naar de
lege parkeerplaatsen in mijn
straat; Men was aan het
werk.
Zo kende ik mijn buurt niet.
Ik heb een volle baan en ben

dus altijd aan het werk als
zij ook werken en thuis als
zij ook thuis zijn. Behalve
dan diegene die werkvrij zijn
of onregelmatig werken. En
degenen, die in onze wijk
werken voor degenen die aan
het werk zijn.
Ik nam mijn koffie mee naar
buiten en zette me op ‘t
bankje voor ‘t huis, onder
dé boom. Onze voortuin
is namelijk de enige in de
straat met een boom, dus die
is daarmee dé boom. Veel
mensen weten door die boom
ons huis makkelijk te vinden.

Onder die boom zat ik nu en
keek naar het verloop van
een door-de-weekse dag.
Ik zag de eerste van de drie
dagelijkse postdiensten met
haar postbuggie door de
straat gaan. Oortjes in; haar
eigen wereld in een andere.
Het huis met de boom ging
ze voorbij. Er kwamen af
en toe scholieren langs. Dat
wil zeggen: jongelui die ik
in gedachten voor scholier
uitmaakte. Verslapen?
Gewoon te laat? Eerste 2 uur
vrij? Of misschien helemaal
geen scholier meer. . . .
Tweede bakkie, zelfde plek,
zonnetje door de kruin van
dé boom. Af en toe reed er
een autootje door de straat.
Meestal met een oud mens
erin. Voor mij betekent dat
ongeveer 70+. Van alle
dingen die je ziet, maak je
je verhaal. Zo werden deze
ouderen voor mij oppasoma’s
en -opa’s. Ik controleerde dit
vermoeden niet.
Onontkoombaar kwam daar
ook de Poolse bus de straat
inrijden. Deze stopte voor ‘t
laatste huis aan de overkant.
De chauffeur stapte uit en
ging naar binnen, zonder
spullen. Even later kwam hij
terug met een plastic tas. ‘Oh
ja, hij woont daar met een
aantal landgenoten. Vast iets
vergeten’, dacht ik, terwijl hij
weer wegreed. Binnen een
minuut kwam precies zo’n

bus de straat in, maar dan
mét opschrift en Nederlands
nummerbord. Deze keer de
pakketdienst.
Hij belde aan bij de
overburen. Niemand thuis.
Ik wist wat nu ging komen.
Bij het binnenrijden van de
straat had hij mij al gespot.
Hij stak de straat over en
kwam zonder weifeling mijn
kant op. Ik ging al staan om
het pakketje aan te nemen.
De jongeman noemde het
nummer en bedankte mij.
Even een digikrabbel en een
gemeenplaats. Ik wenste
hem nog een fijne dag. Ik
had nog nooit een pakketje
aangenomen, maar wist dat
‘t zo ongeveer moest gaan.
Er waren weleens pakjes van
ons bij anderen bezorgd.
Iemand neemt aan voor een

ander en die komt later langs
en dan bedankt diegene, met
of zonder toelichting bij de
inhoud. De afzender is, uit
nieuwsgierigheid, al bekeken.
Opeens dacht ik: ‘en de
inbrekers dan? Ga ik nu ook
een inbreker zien? Zit er een
tussen al die mensen die hier
door de straat komen? Ga
ik hem zien zonder hem te
herkennen?’ Er is bij ons ook
ooit een fiets uit de schuur
gehaald, toen deze overdag
niet was afgesloten geweest.
Vast door iemand die niet
opviel.
Ik schrok op door het geluid
van een korte droge claxon.
De glazenwasser kwam door
de straat in z’n oude Opel
Combi. Duimpie op door ‘t
open raam. Duimpie terug.
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We kennen elkaar. De
glazenwasser en ons gezin
hebben een soort band. Hij
komt al jaren langs en als hij
de ruiten gedaan heeft, komt
hij ’s avonds, onder het eten,
afrekenen. Hij moet dan altijd
even nadenken hoeveel het
kost. Maar hij is niet bij ons
geweest, want dan zou het
bankje waar ik nu zat van z’n
plaats zijn geschoven om bij
de ramen te kunnen. Andere
keer weer.
Laatste slok. Ik ging naar
binnen, liet de straat de
straat en pakte de krant om
eens te kijken wat er in de
grote straat was gebeurd.

Jos Bohncke

44

De vogelapp waar ik onderdeel van ben geworden had na mijn
ruim één jarig lidmaatschap nog geen enkele actie opgeleverd.
Tot de lente van dit jaar. Er werd een datum gepland waarop
we eindelijk gezamenlijk op pad zou gaan. Onder leiding van
Ko K., een FB-vriend van L., zouden we de Noordeinderplassen
bezoeken. Er werd ons minimaal een blauwborst beloofd.

Ik verheugde me op het uitje
en herinnerde me dat het niet
de eerste vogelexcursie was
die ik zou gaan doen. Naast
het vliegenbos waarvan ik
vorige keer meldde, ben ik
ook eens op excursie geweest
naar de Ronde Hoep, in
Ouderkerk aan de Amstel.
We zouden daar weidevogels
spotten en nesten. Achteraf
raar, omdat je nesten juist
met rust moet laten, en
er dus niet met een groep
mensen omheen moet gaan
staan. We gingen met een
huifkar de polder in en
verder te voet op zoek naar
nesten. De boer en wij waren
teleurgesteld. We hebben
geen enkele weidevogel
gezien, laat staan een nest.
Het was totaal absurd, maar
het geeft wel aan hoe het met
de weidevogels in Nederland
gesteld is. Wat me van die
dag vooral is bijgebleven
is een Iranese man die ook
aan de excursie deelnam
en klompen en Ajax-sokken
droeg. Hoe ingeburgerd kun
je zijn?

Al met al waren de excursies
waar ik aan meegedaan
had niet erg vruchtbaar
geweest en hoopvol keek ik
uit naar de eerste afspraak
met de vogel-app meiden,
die zich inmiddels de wilde
vogelwijven noemen. Die
naam heeft vreemd genoeg
een leuke connectie met een
eerder voetbalteam waar ik
in voetbalde. Daar droegen
we shirts met een afbeelding
erop: het was een tekst die
in een vreemd alfabet wilde
wijven betekende. We waren
toen wel iets wilder, maar die
wilde inborst is er nog steeds.
Op een zaterdagochtend
gingen de wilde vogelwijven
op pad. Het was een
prachtige ochtend. Op
de weilanden lag dauw
en daarboven kwam een
schitterende rode zon op.
Onderweg werd er flink
gespot: oh, een valkje, of
een zilverreiger of sperwer,
of andersoortige roofvogels.
Ik bleek bij de vedettes uit
ons vogelteam in de auto te
zitten en ook nog eens aan

de verkeerde kant, de vogels
hielden zich voornamelijk
op voor of links van de auto
en ik zat rechtsachter. Er
bleef desalniettemin genoeg
moois over om wel te zien.
De opkomende zon, dauw en
weilanden waren om koud
van te worden zo mooi.
Het gesprek in de auto ging
voornamelijk over vogels
en ieders frustratie nog
maar zo weinig te weten.
B. vertelde dat ze uren
hadden gedetermineerd
om een blauwe spreeuw te
herkennen. Toen ze eenmaal
wisten dat het door hun
gespotte vogeltje een blauwe
spreeuw was realiseerden
zij een jaar geleden ook
al eens uren in boekjes te
hebben gebladerd om die
zelfde blauwe spreeuw te
vinden. Het beklijft dus ook
bij de vedettes niet allemaal.
Daarop kwam het gesprek
over geheelonthouders: mensen
die wél alles onthouden, maar
dan vaak ook wel weer geheelonthouders (blauwe knoop) zijn.
Ieder zijn meug.

Kortom, de stemming zat
er goed in. Op tijd (zeven
uur) kwamen we bij de
Noordeinderplassen aan. A.
was er al, op de motor. Ze
was de dag ervoor pas om elf
uur op Schiphol aangekomen
en stond alweer fruitig in de
zon, gewapend met muts
en winterjack, op ons te
wachten, samen met
Ko.
De zon stond al
iets hoger en de
dauw begon wat
op te lossen.
Maar wat een
verademing was
dit voor mij. Die
woensdag waren
mijn vriend en ik
wezen fietsen bij
Lisse en omgeving
om de bollen te
bekijken en ruiken.
Tjonge, daar werd ik
hyper nerveus van. Wat
een fietsers en auto’s. Het
was een gekkenhuis. De
treinen ook nog eens vol:
proppen met de fietsen. Bij
Overveen stond een halve
school te wachten om in de
trein te stappen. Ik vond
Amsterdam bijna rustig toen
ik terug was. Nee, dan de
Noordeinderplassen om zeven
uur ‘s morgens: zalig.
Toen we vertrokken vloog er
boven ons al een purperreiger
en later een sperwer. Deze
tocht leverde nu al meer op
dan de excursies die ik tot nu
toe had gemaakt.
Na een paar meter hoorde Ko
de rietzanger en even later
zag een van ons het beestje
in het riet zitten: ‘kijk daar,
in deze rechte lijn zie je een
heel hoge rietstengel, rechts

daarvan een vrij kleine en als
je daar langs kijkt kun je hem
zien’, dat soort aanwijzingen.
Rietzangers kunnen heel
plotseling uit het riet
opduiken om ook weer snel
naar beneden te zakken, als

je dan goed blijft kijken kun
je ze vaak vinden. Het is een
klein, bruinig, slank vogeltje
dat aardig kan zingen.
De beloofde blauwborst
interesseerde me eigenlijk
nog maar weinig. Op een
Facebookpagina waar ik lid
van ben, werden dagelijks
meerdere foto’s geplaatst van
het beestje. Het is ook een
mooi vogeltje, met rood, wit,
blauwe kleuren. Maar deze
over kill had mijn interesse
doen afnemen. Maar toch, we
zagen de ene rietzanger na
de andere en geen blauwborst
te bekennen. Het begon
te wringen. Af en toe een
rietgorsje voor de afwisseling,
maar de blauwborst played
hard to get.

Ondertussen kwamen we wel
steeds twee mannen tegen,
van middelbare leeftijd met
hun schaapjes flink op het
droge. Ze hadden apparatuur
waar ik alleen maar van kan
dromen. We hadden ze aan
de start al ontmoet. Het was
meteen dikke mik. Net als
eigenaars van oldtimers,
of hondeigenaren of
buschauffeurs: ze
groeten elkaar
en hebben
onmiddellijk een
band. Zij zagen
dus wel al de
blauwborst.
‘Ja, we wilden
jullie nog wel
roepen, maar
jullie waren zo ver
weg’. Dat steekt en
we wilden het niet
op ons laten zitten,
maar afdwingen kun
je zoiets natuurlijk niet.
De snor hadden we wel al
in het oog gekregen. Een
mooi rank beestje dat een
wonderlijk geluidje maakt
en zich ook niet altijd
makkelijk laat zien. Ook
zagen we veel watervogels.
Diverse eenden, ganzen,
kemphanen, kluten, noem
maar op. Maar ja, de
blauwborst, waar was hij?
Uiteindelijk werd onze
zoektocht beloond en liet
ook de blauwborst zich zien.
In het grauwe riet dook
plotseling dat prachtige
rood-wit-blauw op. Een veel
te exotisch vogeltje voor
ons landje en dat maakt het
zo uitzonderlijk. Ik maakte
wat foto’s en ook al haalde
de foto’s het bij niet het
niveau van de FB-pagina, ik
was er heel blij mee.

Wegens het grote succes
prikten we meteen een
nieuwe datum. Twee weken
later zagen we elkaar in
de IJdoorn Polder onder de
rook van Amsterdam. De
dag ervoor had ik in het
Diemerbos een koekoek
gehoord, maar had hem niet
kunnen ontdekken. Op de
fiets, op weg naar de IJdoorn
Polder hoorde ik hem ook
weer. Hij vloog rakelings over
me heen. Ik stapte af en
volgde hem om te kijken of
ik me niet vergiste en hoe hij
er nou eigenlijk uit zag. Een
paar honderd meter verderop
ging hij op de top van een
boom zitten. Ik nam een foto
en na inzoomen zag ik dat
het wel degelijk een koekoek
was. Wat een snelle klapper

was dat. Ik vertelde het de
meiden en een ervan was niet
overtuigd en vroeg me of het
niet een duif geweest was.
Wat fijn dat ik die foto had.
Het was er vergeven van de
ganzen, maar verder lieten
de vogels zich niet erg zien.
Wellicht door het gekwek van
de wilde wijven zelf. Maar
toch, we zagen een lepelaar
overvliegen, kluten en zelfs
de blauwborst liet zich weer
zien. Een mooie dag.
Helaas werden we later
afgetroefd door het neefje
van B. Hij is zeven jaar en

vroeg wat voor blauwborst we
gezien hadden. Tja geen idee,
zijn er dan soorten?
Al met al vond ik de excursies
met de wilde vogelwijven zeer
geslaagd. Ik vergelijk het een
beetje met naar concertjes
gaan. Ik geniet van de
concertjes, maar weet echt
niet wie de bas speelt en hoe
goed de gitarist wel niet is.
Muziekliefhebbers delen graag
hun kennis. Ze weten alles
en horen elke wanklank en
bluffen elkaar af. Dat is ook
leuk. Hetzelfde is het gesteld
met vogelaars. Het is fijn
als je ze herkent, de namen
kent, een hele lijst gespotte
vogels hebt en er over kunt
praten samen. Ik ben geen
geheelonthouder, dus die
kennis ontbreekt, maar het
genieten van de vogeltjes
is er niet minder om en ik
luister naar de verhalen.

Marian Hanou

Het moment
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dat mijn leven voorgoed veranderde,
deel 2: het vervolg
leven

Opnieuw een verhaal over
zo’n moment. Zo’n moment
dat je leven voorgoed
veranderde, maar waar
zelden over verteld wordt
en dat zeker niet vaak
beschreven wordt zoals het
écht was.
‘Auw, aaaauw’. Ik lig in bed
met mijn ogen dicht. Ik
probeer me om te draaien,
maar het lukt niet. Mijn
lichaam doet overal pijn. Ik
krijg mijn hoofd niet eens
opgetild. Ik voel me vies,
het zweet loopt over m’n
voorhoofd. En dat bloed dat
maar blijft komen helpt ook
niet echt mee. Een paar
uur geleden ben ik al twee
keer flauwgevallen. Ik was
opgestaan, maar nog geen
stap van mijn bed verwijderd
ging ik hoppa, tegen de
vlakte. Mijn moeder kon me
nog net opvangen. Toen ik
weer bijkwam, zat ik ineens
op de grond. Er werd een
zeiltje onder me gelegd. Daar
zat ik dan, naast mijn bed,
in mijn eigen bloed. Met vier
handen werd ik ondersteund,
om weer in bed te kruipen.
Maar bij het opstaan, ging ik
onmiddellijk weer onderuit.
Gelukkig hadden de handen
me dit keer terug in bed
gelegd. Ik moet voorlopig in
bed blijven, werd me daarna

medegedeeld. Daar lig ik nu
dus… sindsdien. Slapen lukt
niet, want jeetje wat een dag
was dit! Bewegen lukt dus
ook al nauwelijks. ‘Ik ga me
nog een keer proberen om te
draaien’, bedenk ik. ‘Het moet
toch lukken…’ Met mijn ene
hand houd ik de luier vast
die ik om heb, zodat die niet
verschuift. Met mijn andere
hand trek ik het kleedje
waar ik op lig recht. Oké, nu
afzetten met mijn voet en
nog eens proberen. En hop,
ik rol een stukje om. ‘Auw’,
nu lig ik op mijn buik, en
oh, dat vinden mijn borsten
niet fijn. Jeetje man, ze
lijken wel gevuld met harde
knikkers. ‘Ik wist niet dat dit
zo’n pijn kon doen!’ mompel
ik. Met veel moeite, rol ik
nog een stukje verder. ‘Hè,
hè, gelukt…’ Even uitrusten.
Opnieuw pijnscheuten in mijn
onderlijf. En dat plakkerige
bloed toch overal. ‘Rustig
blijven ademen’, zeg ik
tegen mezelf. ‘Je hebt deze
middag overleefd, dus dit
moet ook wel lukken!’ Ik doe
mijn ogen eindelijk open.
Eerst zie ik niet zo veel, mijn
ogen moeten even aan het
schemerdonker wennen. Dan
begin ik langzaam contouren
te onderscheiden. Als eerst
zie ik de contouren van het
wiegje, dat vlak naast mijn

bed staat. En, daarna, van
het piep-piep-kleine baby’tje,
dat daar in dat wiegje ligt.
‘Wow!’ Mijn hart maakt even
een sprongetje: die is van
mij!! ‘Die heb ik vanmiddag
uit mijn buik weten te
persen. Jeetje!’ Ik kan het
nog totaal niet geloven. Na
al die weken fantaseren,
heb ik nu eindelijk een beeld
van dat kleine mini mensje.
Een piepklein meisje, met
donkere donzige haartjes.
Ze heeft een mutsje op, dat
ik zelf gebreid heb, vorige
week nog. ‘Wat een schatje!’
Fluister ik tegen mezelf. ‘Wat
hou ik veel van jou, nu al!’
zeg ik zachtjes tegen haar.
Voor heel even vergeet ik de
pijn en de vermoeidheid. Ik
luister naar de ademhaling
van mijn kersverse
dochtertje, en ik staar naar
haar slapende gezichtje. Wat
een wonder! Dan schieten er
ineens weer allerlei gedachten
door mijn hoofd: het zal toch
wel goed gaan met haar hè?
Als haar maar niks overkomt
vannacht… De zorgen
stapelen zich op en de tijd
kruipt voorbij. Mijn lichaam is
compleet afgepeigerd, maar
ik durf maar niet te gaan
slapen. Ik blijf staren… staren
en luisteren. Mijn hoofd zit
vol, en mijn hart zit vol. En
oja, ‘shit…!’ piep ik ineens,
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mijn borsten zitten ook vol!
Er is plotseling een grote
natte vlek in mijn t-shirt
ontstaan. ‘Help! Ik lek!’ Het
kleine mensje naast me wordt
wakker van mijn gerommel.
Oh, wat moet ik nu doen?
Ik kan me nauwelijks
omdraaien, hoe krijg ik dit
nou weer voor elkaar? Ik zet
twee handen naast me op het
matras en duw uit alle macht.
Langzaam schuif ik een klein
stukje omhoog tegen de muur
op. Auw, pijn, even negeren.
‘Mweeh, mweehhh’ klinkt
het ondertussen naast me.
‘Oh liefje, liefje, liefje toch,
ik kom, wacht even’, fluister
ik. Als ik eindelijk recht op
zit trek ik mijn shirt omhoog

en daarna strek ik mijn
armen uit. Gelukkig kan ik
nu nét bij het baby’tje, en ik
pak het kleine meisje op en
leg haar op mijn blote buik.
Haar mond maakt kleine hap
beweginkjes. ‘Ojee, hoe doe
ik dit ook alweer?’ vraag ik
me af. De verloskundige heeft
het me net nog uitgelegd,
maar ik weet het al niet
meer. De gedachten in mijn
hoofd buitelen over elkaar.
‘Oké, je kunt het!’ Stamel
ik aarzelend. Een kussen
onder mijn arm, kindje er
op, hoofdje een beetje opzij,
tepel richting haar mondje…
en ja, ze pakt hem en begint
meteen te zuigen. Het
lukt! Een gevoel van trots

verspreid zich door mijn
lichaam. Het borstvoeding
geven lijkt nu goed te gaan,
maar dan... ‘Auw, aarghh, dit
voelt best wel ongemakkelijk!’
Ik stop mijn pink in de mond
van het meisje en floep, ik
ben weer bevrijd. Gelukkig,
het kindje is alweer in slaap
gevallen. Ze ligt nog steeds
op mijn borst. Wauw, wat een
uitzicht, denk ik, zo’n ukkie
tegen me aan. ‘Mooi meisje
klein’, fluister ik in haar
oortje. En dan vallen ook mijn
ogen dicht. Met dat kleine
wondertje op mijn buik,
dommel ik eindelijk, eindelijk,
toch even in slaap…
Pandora Visser

Een
onstuimige
herfst

