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Op jacht naar het Australische beest

door Mirjam van Kerkwijk

Het begon op een gure avond in januari
2018. Snipverkouden zat ik met een dekentje
en een doos tissues op de bank. Ik struinde
YouTube maar weer eens af. Verzadigd van
de kattenfilmpjes ging ik over op een andere
favoriete categorie: muziekdocumentaires
over synthpop uit de jaren tachtig. Via
Yazoo naar Depeche Mode, dan door naar
The Human League, om uiteindelijk via een
zijpad te belanden bij Peter Gabriel. Ik zag
hoe hij ergens op een berg grofvuil een
afgedankt tv-toestel stuk probeerde te slaan.
Grappig, want dat lukte eerst niet. Maar,

uiteindelijk slaagt-ie er dan toch in en stopt
hij het geluid van de brekende beeldbuis
netjes in - jawel - zijn Fairlight. Aaah... de
legendarische muziekcomputer uit Australië;
hèt geluid van the eighties. Van Peter Gabriel
hopte ik naar Kate Bush: Peter Gabriel had
die Fairlight aan haar geshowd en toen was
ze om. Hiep hoi, Mir-de-Synthesizerfanaat
had weer een nieuw zoekpad aangeboord.
Waren er nog meer Fairlight-filmpjes?
Jaaaa… Was er meer over te lezen? Jaaa…
Waren er nog mensen die de oude beestjes
nog liefhadden en verzorgden? Goeie vraag…

En dit ben ik, tijdens het Synthesized-event in Cambridge

Ziehier: de Series IIx en de Series III, helemaal opgelapt en klaar voor een nieuwe trotse eigenaar.
© Peter Wielk - Horizontal Productions

In 1979 kwam ik ter wereld en ergens midden
jaren tachtig ontdekte ik de popmuziek. Al
die nieuwe geluiden die zo anders klonken
dan de muziek die m’n ouders draaiden:
ik was erdoor betoverd en ik wilde er alles
over weten. Gebiologeerd keek ik naar
programma’s zoals Count Down. Daar zag
ik bijvoorbeeld The Pet Shop Boys; twee
mannen, waarvan er eentje achter een soort
piano stond. Iets met toetsen in ieder geval.
Ik vroeg me af waar de drumgeluiden dan
vandaan kwamen; er stond immers geen
drumstel? En dan die clip van ‘The Art Of
Noise’: een man met een enorm groot hoofd
die heel gek brabbelde, en dan al maffe
geluiden ertussendoor. Hoe deden ze dat? En
zo begon mijn puzzeltocht. Uiteindelijk, met
de komst van Internet, leerde ik over allerlei
type synthesizers, samplers, sequencers
en drumcomputers en kende ik de toppers,
de floppers en de gevalletjes Duur en

Onbereikbaar. Uberklatsers in deze categorie:
de Synclavier en diens concurrent, de
Fairlight Computer Musical Instrument (CMI).
Goed, de geschiedenis. Komt-ie: in 1979 -ik
vind dat zelf een leuk toeval- waren Peter
Vogel en Kim Ryrie klaar om de boer op te
gaan met hun kersverse uitvinding; een
enorme computer met twee floppy drives,
een groot klavier, QUERTY toetsenbord en
een beeldscherm met lichtpen, waarmee je
items op het scherm activeerde en waarmee
je geluidsgolven kon ‘tekenen’: de absolute
Wow-factor. En, je kon geluiden opslaan,
bewerken en bespelen op het klavier. De
Fairlight CMI staat dan ook te boek als de
eerste sampler. Hij dankt z’n naam aan een
boot die toevallig voorbijvoer toen Peter en
Kim discussieerden over een goeie naam
voor hun uitvinding. ‘We might as well call it
Fairlight!’

Voor dit staaltje state-of-the-art moest
je wel een dikke bankrekening hebben:
voor hetzelfde geld kocht je een leuke
eengezinswoning. Stevie Wonder was een
van de eerste enthousiastelingen. Daarna
volgden vele anderen, waaronder JeanMichel Jarre, Trevor Horn (het brein achter
o.a Frankie Goes to Hollywood, ABC,
Propaganda en Art of Noise) en de Pet Shop
Boys. Ook aan de scherpe rand van Platenland
kwam je ‘m tegen: Fad Gadget, Malcolm
mcLaren, Yello, het altijd gezellige Coil…
En dan waren er nog de films en tv-series.
00110011101100110011001010101001001100111001100011001

Phill Collins ging er prat op dat hij wel
zonder kon. In de credits van No Jacket
Required meldt hij: ‘There is no Fairlight
on this Record’.’
00110011100110001100110011001010101001011001001101010

Miami Vice, bijvoorbeeld: een groot Fairlightfeessie. Ben je van de cult-films? Liquid
Sky uit 1982: aliens, sex, drugs en een
soundtrack tjokvol CMI. In de aftiteling staat
dat ook expliciet vermeld. Sowieso werd
er geestdriftig mee gepronkt: had je een
Fairlight, dan was je de bom. Hij was geliefd,
gewild en gehaat. Phill Collins ging er prat
op dat hij wel zonder kon. In de credits van
No Jacket Required meldt hij: ‘There is no
Fairlight on this Record.’
Tussen 1979 en pakweg 1991 zijn er zo’n
300 geproduceerd. De meeste liefhebbers
prefereren de oudere modellen om dat
speciale imperfecte digitale sausje in de
klanken. Omschrijvingen lopen uiteen van
diep, glasachtig tot ‘clunky’. De latere types
waren strakker, konden meer en je samplede
op cd-kwaliteit. Mooi, maar minder karakter.
Er kwamen goedkopere alternatieven en in
de jaren negentig kon je voor een relatieve
habbekrats een ouwe Fairlight op de kop
tikken. Inmiddels hebben ze de status
Vintage. Als je er eentje vindt betaal je al
snel zo’n 10.000 euro. En dan moet je ‘m
nog zien te fixen...
Enfin, die volgende ochtend was ik zo gaar
als een deur, maar de basis voor mijn plan

stond: ik zou op jacht gaan naar de verhalen
achter deze illustere muziekmachine.
Er bleek een levendige Fairlight
community te huizen op Facebook. Tijd
voor veldonderzoek. in elke groep heb
je de Opperwezens. Zo ook hier: Peter
Vogel (himself!) en J.J. Jeczalik, o.a. de
huisprogrammeur voor Trever Horn en lid
van The Art of Noise. Beiden lezen mee en
reageren zelden. Dan is er nog een groep
Alwetenden: werkten ooit in de fabriek en/
of doen restauratiewerk. Voorts hebben
we de Trotse Bezitters, en dan zijn er nog
de OZF’s: Onderdanen Zonder Fairlight.
Zo’n 85% is man en rond de vijftig.
Langzaamaan verwierf ik me een plekje
in dit internationale herengezelschap. In
maart 2018 plaatste ik een oproep en tot
mijn grote verrassing –ze zijn best een
beetje verlegen– had ik ineens een trosje
‘Fairlighters’ te pakken die wel geïnterviewd
wilden worden door Mir uit Almere. Een week
later zat ik klaar voor mijn eerste interview
met een jonge man uit Columbus. Zijn
machine had-ie gekocht van Carl Marsh, een
topproducer uit de VS. Een week later sprak
ik met een voormalig Product Specialist. Hij
verzorgde destijds de demonstraties aan
potentiële kopers. Zo vertelde hij dat hij een
week lang met de leden van Duran Duran
optrok om alle ins & outs van de CMI uit de
doeken te doen. Een filmmaker uit Kenya
bedankte zijn Fairlight, iedere keer als-ie
00110011100110001100110011001010101001011001110011001

Toen Opperwezen J.J. liet weten dat hij
bereid was tot een uurtje Skypen, ging ik
stuiterend door de kamer. Tralala!
01001100011001100110010101010011111000101010001101010

‘m uitzette. ‘En wist je trouwens dat ze ook
een speciale geur hebben?’ Zoveel fijne
triviaaltjes... Ik was verrukt!
Toen Opperwezen J.J. liet weten dat hij
bereid was tot een uurtje Skypen, ging
ik stuiterend door de kamer. Tralala! Dat
Paranoimia mijn nieuwsgierigheid had
aangewakkerd als kind, vond-ie leuk om
te horen: ‘I always wanted to make music
that kind of tricks your brain.’ Voorts vroeg
ik hem of hij enig idee had hoe vaak zijn

programmeerde ook voor veel artiesten; Hall
& Oats, bijvoorbeeld. Je kunt ‘m horen op
het album Big Bang Boom: ‘They wanted me
to make some noises…’
Begin dit jaar gooide ik mijn website
online. Een mooie gelegenheid, want het
Australische Beest bestaat inmiddels veertig
jaar. Liefhebbers geven leuke reacties en
komen op hun beurt weer met verhalen.
Ik zou er dagen mee kunnen vullen. Maar
ja, ik ben ook echtgenoot, hondenbezitter,
communicatieadviseur, bankhanger,
sportschoolganger, amateurmuzikant… Er
zijn nog wel een paar kandidaten die ik
op mijn wensenlijstje heb staan. Ik zoek
bijvoorbeeld nog een dame-met-Fairlight.
Hm… Zou Kate Bush ‘m nog gebruiken?

www. www.fortheloveofthefairlight.com
Clive Smith, hier in zijn rol als Fairlight Product
Specialist voor de oostkant van de US

toevallige bedenksel Moments In Love is
gesampled door anderen. Vaak, wist hij,
maar 120 keer? Dat vond hij verrassend. Ik
had er een Spotify-lijstje van gemaakt. Of
ik hem het linkje wilde doorsturen. Tuurlijk!
Van een remix van LL Cool J’s Doin’ it tot
Shaggy 2 Dope’s Stretch Nuts: J.J. heeft vast
met z’n oren zitten klapperen….
Joe, CEO van een succesvol softwarebedrijf
in Silicon Valley, besteedt zijn spaarzame
vrije tijd het liefst prutsend aan zijn vier (!)
Fairlights. Voor ik het wist, zat ik verstrikt
in een relaas over ‘a problem with the
opto isolators’. Als een waterval rolde de
technische verhandelingen op Amerikaans
tempo uit z’n mond. Help!
Tim had zijn CMI gekocht van een dame
uit Texas die ‘m ooit had gewonnen. Op
feestjes mocht de Fairlight even blaffen:
ééénig, die gesamplede hond! Via Tim
kwam ik in contact met Clive Smith, de
bijzonder vriendelijke man uit New York.
Hij programmeerde en componeerde
muziek voor de film Liquid Sky. Hij is ook
te zien, samen met Herbie Hancock, in
een aflevering van Sesame Street, waarin
Herbie de Fairlight demonstreert. Clive

Luister en huiver...
Bij de prijs ingegrepen: een
goedgevulde geluidenbibliotheek.
Sommige sounds waren super
populair. Neem bijvoorbeeld Orch2,
ofwel: de Orchestra hit. Als onkruid in
je tuintje duikt-ie overal op: van U2’S
Unforgettable Fire tot Bruno Mars’
Finesse. Het prachtigste voorbeeld
van Orch2-terreur komt van onze
Oosterburen: Mixed Emotions met You
Want Love (Maria, Maria). Whhrromp!
Het meest geliefde geluid heet ARR1,
ook wel Sarrar. Niet te missen in
Moments In Love. Je komt ‘m ook
tegen in Shout van Tears for Fears,
The Big Hush - Shriekback en in
Give A Girl A Break van onze eigen
Dolly Dots. Deze, en nog veel meer
lichtende voorbeelden vind je in mijn
Spotify-lijst: ‘For the love of the
Fairlight’.
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BOEKVLOG

Arita Baaijens
Paradijs in de polder II

In BoekVlog7 voor TIJDschrift gaat het voor de tweede keer over Paradijs in de
polder van Arita Baaijens. Bekijk de video op YouTube, kanaal De Totem Video.

Wat is bezielde natuur, en:
hoe beïnvloeden landschap
en geest elkaar? En welke
waarde heeft dit fenomeen
voor ons in Nederland? Met
een heel aantal oefeningen
zet Baaijens ons aan het
werk om ons bewuster te zijn
van het landschap, om met al
onze zintuigen te ervaren wat
er om ons heen is.
Deze zomer zwierf ik samen
met Arthur in De Barca door
het Vechtse plassengebied.
We voeren door het gebied
wat ik normaliter met de auto
en de trein doorkruis. Wat
er in de verte lag werd van

dichtbij bekeken. Wat op en
vanaf de wal werd gezien,
wordt nu vanaf het water
benaderd. We werpen een
andere blik op onze omgeving.
Afgezien van de gebruikelijke
botenstress (aanleggen,
een sluis binnenvaren en
delen met andere boten) een
rustgevende ervaring.
Van deze ervaring heb ik
een zogenaamde Deep map
gemaakt: het toont wat we
daar aangetroffen hebben,
het verbind onze ervaring aan
die plek. Of eigenlijk moet
je zeggen dat we een begin
maken van een Deep map

van de Vechtse plassen, waar
anderen hun ervaringen aan
toe kunnen voegen. Met welk
doel? Onze ervaringen en
plezier met het gebied te delen
en zo de waarde te vergroten.
Fetsje Luimstra

STRAATPRAAT
‘Ik heb mezelf allang
geaccepteerd zoals ik ben.
Als jij dat nou ook gewoon
doet dan is er niets aan
de hand.’
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DE WAARHEID IN
EEN ROTTERDAMS
SPORTFONDSENBAD
door Roland Vonk

Rotterdammer Roland Vonk maakt programma’s voor Radio Rijnmond. Programma’s
over muziek. En hij schrijft. In 2017 verscheen van zijn hand het boek Dat moet nog
blijken, voor dit najaar staat zijn tweede boek gepland, De Muzikale Voddenman,
waarin hij vertelt over ontmoetingen in de muziek. Roland verkeert vooral onder
mede-Rotterdammers.

Het is alweer jaren
geleden dat ik een dag ben
opgetrokken met een heel
stel Amsterdammers. Anders
dan sommige Rotterdammers
heb ik niks tegen Amsterdam
of tegen Amsterdammers,
maar aan het eind van die
dag tussen hoofdstedelingen
had ik werkelijk kramp in
mijn bek, alleen maar van
het luisteren naar mijn
gezelschap.
Als je dat accent hoort gaat
er ergens van binnen iets
meedoen. En dan spreek je
als Rotterdammer spieren aan
die normaliter niet worden
aangesproken. Aan het eind
van de dag dacht ik: hoe hou
je dat vol, om zó te praten?
Want zo praten die gasten
natuurlijk niet alleen als ík
een dagje met ze optrek. Zo
praten ze a l t i j d.
Maar ja, dan ga je nadenken.
Voor hen is dat gewoon.
Zoals het voor mij gewoon
is om ‘Rotterdams’ te horen.
En te spreken. Ik weet van
mezelf dat ik een beetje een
Rotterdams accent heb.
Ik werk af en aan al meer
dan dertig jaar voor Radio
Rijnmond. En er is een tijd
geweest dat ik dacht: als ik
voor een landelijke omroep

aan de slag wil, moet ik
misschien wel wat doen aan
dat Rotterdamse accent van
me.
Toen ben ik naar een
logopediste gegaan. Ik wilde
weten wat ik nou precies doe
waardoor ik ‘Rotterdams’
klink. En ik wilde weten wat
ik kon doen om dat een
beetje te verminderen. Ja,
en bij het inspreken van van
alles en nog wat was mij ook
een keiharde ‘g’ bij mezelf
opgevallen. Ook niet zonder
meer fraai. En een ‘rollende r’
zeggen was me ook nog nooit
gelukt.
Ze zeggen weleens dat
iemand te stom is om zijn
eigen naam te schrijven,
maar ik kon mijn eigen naam
eigenlijk niet eens goed
zeggen. ‘Roland’ kwam – en
komt – er bij mij bijna uit als
‘Goland’.
Waar had ik dat ‘Rotterdamse
accent’ van me opgedaan?
Ik ben geboren in Indonesië,
waar mijn ouders lang hebben
gewoond. Daarna opgegroeid
in Berkel en Rodenrijs,
Warnsveld (in de Achterhoek)
en Schiedam. Pas toen ik op
mezelf ging wonen ben ik in
Rotterdam neergestreken.
Ik heb drie oudere zussen
en geen van hen heeft een
Rotterdams accent. Het zal
wel zijn toegeslagen in de
Schiedamse jaren, toen mijn
zussen al het huis uit waren.
Misschien praat ik eigenlijk
wel Schiedams, wat dat ook
moge zijn.
Van de logopediste leerde
ik dat mijn accent vooral
in de klinkers zat. In de ‘a’

en vooral in de ‘o’. Bij het
uitspreken van die klinkers
deed ik wat heel veel
Rotterdammers doen: je
onderkaak omhoog bewegen.
Het leidt ertoe dat een ‘a’
klinkt als een ‘aai’ en een ‘o’
als een ‘au’.
De lezer mag dat proberen na
te doen, maar goede kans dat
u daar al inwendig mee bezig
bent, net zoals ik tijdens dat
dagje met Amsterdammers
dat Amsterdams van
binnen zat mee te voelen.
Of de logopedie iets heeft
geholpen, weet ik niet. Het
maakt me ook niet meer
zo uit. Aspiraties om iets in
de media in Amsterdam of
Hilversum te gaan doen ben
ik lang geleden verloren. Niet
omdat ik daarop neerkijk,
of er niks mee heb. Maar
het is wel zo prettig als je
werkterrein samenvalt met
je eigen leefomgeving. En
steeds dat pokke-end rijden
naar het Gooi of naar de
grachtengordel. Nu hoef
ik alleen de trap af als ik
naar mijn ‘werk’ ga. Ik werk
vooral thuis. En van huis naar
Rijnmond is minder dan een
kwartier fietsen.
Dankzij de logopedie ben
ik me wel iets bewuster
geworden van de manier
waarop ik praat. En als
ik er goed op let, kan ik
de ‘o’s’ en de ‘a’s’ ook
‘netter’ uitspreken. Wat niet
wegneemt dat ik bezoek in
het volgestouwde huis waar ik
met mijn vrouw woon graag
welkom mag heten in de
‘teringzooi’. Een formulering
die buiten Rotterdam al gauw
als grof wordt opgevat, maar
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die hier, met onze voorliefde
voor het gebruik van ziektes
als bijvoeglijk naamwoord,
als ‘gewoon’ of misschien
wel ‘gezellig’ wordt ervaren.
Ik werk me ook geregeld de
‘pleuris’ of de ‘kolere’ in de
‘teringzooi’ thuis.
Op de een of andere manier
vormt zo’n manier van praten
op zich ook al een soort
huis. Tot op zekere hoogte
wonen mensen in de taal die
ze spreken. In hun hoofd en
daarbuiten. Ik denk ook altijd
dat mensen die emigratiefantasieën koesteren
onderschatten wat het met
hen doet als ze zichzelf
afsnijden van de taal waarin
ze zijn opgegroeid.
Hoe hartverwarmend dat

‘Rotterdams’ kan klinken
heb ik eens ervaren in het
sportfondsenbad bij mij in de
buurt, het Van Maanenbad.
In een poging om iets aan
mijn gewicht en conditie te
doen heb ik daar een tijd
gezwommen. Ik woog 120
en daar moest echt wat van
af. Tijd om baantjes te gaan
trekken op uren van ‘vrij
zwemmen’.
Dat soort uren zit niet
zelden ingeklemd tussen
het schoolzwemmen en dan
kan het gebeuren dat je
tegen het eind van een uur
je laatste baantjes trekt met
uitzicht op een hele menigte
ongeduldige en kleumende
jochies en meisjes. Het is mij
bij herhaling overkomen.

VOETBAL IS ...

Jong geleerd is oud gedaan.

Eén keer was ik zo’n beetje
de laatste die het bad nog
uit moest. Ik zwom naar het
laddertje in de buurt van
de kleedkamers, waar ook
een schoolklas wachtende
kinderen zich had verzameld,
en stapte druipend en wel in
mijn zwembroek de kant op,
gadeslagen door het jeugdige
volkje. Een van de jongetjes
keek lichtelijk ontzet
mijn kant op, en uit zijn
openvallende mond hoorde
ik: ‘Ssoooow.’
Een reactie die bij een
ander misschien het ego zou
krenken. Ik moest er vooral
om lachen. Ik wist: veel
Rotterdamser ga je het niet
krijgen

.
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ANNEKDOTE
uit het leven van Anne

Een verre reis is als een goede griep
Annekdote, de rubriek waar Anne echt gebeurde verhalen deelt ter vermaak
en/of inspiratie.

I

k ben er deze zomer
achter gekomen
dat het maken van
verre reizen veel
overeenkomsten heeft
met het krijgen van
de griep... Oké misschien
moet ik dat even uitleggen.
Het kan zijn dat het komt
doordat ik al 8,5 jaar geen
griep heb gehad <ruimte voor
een klein applausje>. Het is
eigenaardig. Je denkt je nog
te herinneren hoe het was om
echt ziek te zijn, de koppijn,
de druk op je voorhoofd, het
rennen naar de wc. Maar na
8,5 jaar weet je het gewoon
niet meer. Ik hoorde anderen
elk jaar weer opnieuw er over
praten en het klinkt irritant,
maar met de jaren ebde mijn
inlevingsvermogen gewoon
weg en waren het alleen
nog maar woorden. Ik kon
gewoon niet meer beseffen
hoe het voelt, tot het moment
dat ik zelf opeens de griep
kreeg…
Het begint met de fysieke
fases;
1) Loopneus, 2) Loopneus
+ hoofdpijn, 3) Loopneus +
hoofdpijn + rillingen,
4) + zweten,
5) + ontploffingsgevaar van
je hoofd, 6) + abonnement
bij de zakdoekjesfabriek
en onbeperkt toegang
tot de badkamer, 7) +

massaproductie geel/groen
slijm, 8) + 24/7 kramp in je
ledenmaten.
Dan zijn er naast de fysieke
fases ook nog de mentale
fases. Mijn hersenen gingen
in modus ‘overdrive’, wat
inhoudt dat ze zich begonnen
te vervelen en dus volledig
eigen dingen gingen
bedenken. Na dag 4 kwam
ook opeens mijn moeder
langs, in mijn hoofd, met
van die wijze tips en trucs
die zij vroeger ook altijd
deed. “Genoeg water blijven
drinken”, iets wat ik al dagen
lang tegen mezelf zei, maar
opeens kwamen de woorden
van mijn moeder. En op het
moment dat mijn hersenen
rond dag 6 of 7 dingen gingen
verzinnen die er niet waren
of de dag ervoor niet eens
zijn gebeurd, dan ben je echt
even goed door de mangel
gehaald. Zo pakte ik in
complete paniek mijn mobiel,
om er achter te komen dat ik
helemaal niet het berichtje
naar mijn ex gestuurd had.
Plots wist ik weer wat het
was om geveld te zijn door de
griep.
Tja, dat heb ik dus ook met
reizen. Niet het ziek worden,
of die bijverschijnselen,
maar wel het inzicht erna. Ik
ben nu enkele keren buiten
Europa op reis geweest en bij

terugkomst kom je toch weer
tot bezinning. Op zo een verre
reis kom je arm en rijk tegen,
kom je nieuwe gewoontes en
je eigen gewoontes tegen en
je ziet verschillende levels
van gezondheid, hygiëne
en betrouwbaarheid om je
heen. Dit alles, samen met
nieuwe herinneringen en
vriendschappen ga ik elke
keer weer met een glimlach
naar huis. Elke bestemming
heeft weer haar eigen
charme. Ik kan er dagen
over schrijven. Laatst heb
ik Martine nog 14 dagen
lang verhalen verteld over
mijn reis door Nepal — die
op zichzelf maar 14 dagen
duurde. Als je jezelf openstelt
voor nieuwe invalshoeken,
culturen en waarden, dan
kan het voor mooie inzichten
zorgen. Hoe overleven
en genieten anderen ten
opzichte van jezelf? Wat
maakt ons hier zo gestrest?
Is het misschien wel terecht?
Welk moois hier nemen we
hier voor lief, maar zouden
anderen een moord voor
doen? Hoe is het om gezond
te zijn? Welke belangen
stellen we voorop?
Inzichten, zowel tijdens de
griep als op reis. Ze zijn goud
waard en ik wens je ze beide
met alle liefde toe!
Anne Schneider
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Flipje en zijn
vergeten
vriendjes

Nederlandse merkpoppetjes
Als kind van de jaren zestig
groeide ik op temidden
van de dingen die je in
de supermarkt cadeau
kreeg bij aanschaf van
een product. Soms moest
je er eerst zegeltjes voor
sparen en soms moest je
er zelfs voor betalen, maar
dan kreeg je ook wat:
stickers, verzamelkaartjes,
poppetjes, sleutelhangers,
speldjes, boekjes,
grammofoonplaatjes,
enzovoort. Mijn
ouders hadden een
kruidenierswinkel, dat hielp,
maar ik ben bovendien een
spullenmagneet dus ik bracht
mijn jeugd door met zo’n
beetje alles wat er op dit
gebied te vinden was.
Bijna alles wat ik destijds
heb verzameld ben ik later in
mijn leven weer kwijtgeraakt.
Dat is maar goed ook, want
ik zou een pakhuis nodig
hebben als ik alles wat ik ooit
heb verzameld bewaard zou
hebben. Maar een paar jaar
geleden ben ik een project
begonnen om mijn fascinatie
voor deze rafelrand van
onze cultuur vorm te geven.
Ik ben bezig om een boek
te maken over de honderd

mooiste merkpoppetjes.
Maar ik heb me daar flink op
verkeken.
Ik dacht dat dit boek binnen
een jaar klaar zou zijn,
maar er zitten behoorlijk
wat haken en ogen aan dit
project en daar wilde ik u bij
deze gelegenheid eens over
doorzagen.
Om te beginnen bestaan er
eigenlijk geen honderd mooie
Nederlandse merkpoppetjes.
Als je Flipje van Tiel als norm
neemt, kom je nog niet tot
vijf. En als je heel hard zoekt
en de lat flink wat lager
legt, zoals ik de afgelopen
jaren heb gedaan, haal je de
honderd wel, maar wordt het
niet het spectaculaire boek
waar ik van droomde toen
ik aan dit project begon. In
America zijn er veel meer en
mooiere merkpoppetjes,
maar in Nederland gebruikte
men liever reeds bestaande
figuurtjes om de verkoop van
een product te vergroten.
Pipo, de Fabeltjeskrant, Ollie
B. Bommel, dat zijn allemaal
geweldige figuurtjes maar ze
hadden al een eigen leven
voordat ze aan een product
werden gekoppeld. En dan

mogen ze niet in mijn boek.
Het gaat mij echt om de
karakters die speciaal voor
reclamedoeleinden zijn
bedacht.
Een tweede probleem
is dat veel merkpoppetjes
alleen bestaan als een
sleutelhanger of als een
slechte reproductie in een
krant. Als je ze in die vorm
zou afbeelden in een boek,
zou het een oerlelijk boek
worden. De oplossing is
om alle merkpoppetjes zelf
opnieuw te tekenen. Nou
is dat op zich leuk werk
en ook werk dat ik redelijk
goed beheers, maar het is
vaak niet een kwestie van
gewoon natekenen: veel
merkpoppetjes moeten
gereconstrueerd worden.
En de verleiding is om er
hier en daar een beetje
aan te sleutelen om ze
mooier te maken. Bij een
hoop merkpoppetjes valt
er iets te verbeteren: de
lijndikte, de lijnvoering, de
anatomie, enzovoort. Maar
op een gegeven moment is
de charme van het originele
figuurtje verdwenen en dat
kan natuurlijk niet. Van
sommige merkpoppetjes heb
ik al vele versies getekend
maar ben ik er nog steeds
niet uit hoe ze er uiteindelijk
uit moeten gaan zien.
Ik noemde Flipje van
Tiel al, het uit frambozen
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opgebouwde neefje van
het Michelinmannetje.
Wat mij betreft is Flipje
twijfelloos het beste
merkpoppetje dat Nederland
rijk is. En waarschijnlijk
ook het bekendste. Van
Flipje bestaan tientallen
stripboekjes en ontelbare
andere afbeeldingen. Helaas
zijn de meeste andere
Nederlandse merkpoppetjes
een stuk obscuurder. Soms
is er alleen een halve
afbeelding op een verpakking
zodat ik er de andere helft bij
moet verzinnen. Soms is er
alleen een slechte fotokopie
uit een krant waarop ik niet
kan zien hoeveel vingers
het figuurtje heeft of hoe
zijn scheiding zit. En wie de

makers zijn van deze
vergeten merkpoppetjes
valt al helemaal niet meer
te achterhalen. Die illusie
had ik aan het begin van dit
project namelijk ook nog: dat
ik van alle merkpoppetjes
kon vertellen wie ze wanneer
gemaakt heeft. Maar de
werkelijkheid is dat ik zelfs
een aantal merkpoppetjes
heb waarvan ik niet eens
weet voor welk merk ze
reclame maakten.
De laatste noot van deze
klaagzang is dat er geen
uitgevers in de rij staan
om zich over dit project te
ontfermen. Ik had van te
voren gedacht dat er meer
animo zou

zijn voor dit boek omdat het
toch een niet onbelangrijk
gat in het culturele erfgoed
dicht. Maar het ziet er naar
uit dat ik het boek zelf zal
moeten gaan uitgeven. Op
zich geen ramp, dat kan
tegenwoordig vrij makkelijk.
Maar ik snap het gebrek
aan enthousiasme van de
uitgevers niet: ik raak echt
enthousiast over dit project,
ook al is het niet geworden
wat ik hoopte dat het zou
worden. Dit is veel meer dan
een poging om de jeugd te
reconstrueren die ik nooit
gehad heb. Dit is echt een
expositiewaardig aspect
van onze samenleving dat
tot nu toe volledig over het
hoofd is gezien. Wat u op
deze bladzijdes ziet maakt u
hopelijk nieuwsgierig naar
de rest. Maar u zult nog
even geduld moeten
hebben. Ik hoop
dat het boek
in 2020 gaat
verschijnen!

Frits Jonker
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HERFSTTRIP
door Sabine Egberts
illustratie: Lion Illustrations

Soms probeer je weleens iets waarvan je je later
afvraagt: waarom? In dit geval is het antwoord:
omdat het een leuk verhaal voor het herfstnummer
van TIJDschrift oplevert.

R

uim 10 jaar
geleden
heb ik
Ayahuasca
gedronken.
Van
oorsprong
is dit een
drankje van bladeren en
boomschors dat al honderden
jaren gebruikt wordt voor
rituele reinigingen door
sommige Indianenstammen
in het Amazonegebied. Mijn
avontuur was ruim voordat dit
drankje de trip van burgerlijk
Nederland en uiteindelijk
verboden zou gaan worden.
Een eerlijker antwoord op
de vraag wat mij destijds
bezielde is eigenlijk dat ik
gewoon nieuwsgierig was. Ik
besloot om de hele ervaring
goed voor te bereiden en ben
een week van tevoren gestopt
met giftige stoffen, zoals
koffie, alcohol, rood vlees,
brood, suiker, en verder alles
wat lekker is. Eigenlijk heb ik
een week lang alleen maar
groente, fruit en rijstwafels
gegeten. Op deze manier
was de lichamelijke reiniging
alvast begonnen, want ik
had niet zoveel zin om op de
dag zelf al kotsend en aan de

diarree mijn eerste spirituele
ervaring in te gaan. In het
begin van de vast week had
ik een enorme koppijn en
veel minder energie dan
normaal, maar na een paar
dagen voelde ik me topfit,
echt veel en veel fitter dan
dat ik me in tijden had
gevoeld.
Het drankje kon je niet
zomaar bestellen, maar moest
op locatie worden gedronken.
Ik kreeg een uitnodiging om
naar Den Haag te komen
om het drankje te drinken,
dresscode wit. Ook moest
ik iets mee nemen uit mijn
jeugd. Ik had een paar
fotootjes mee en een kaal
geknuffeld Snoopy hondje.

Eigenlijk heb ik een week lang
alleen maar groente, fruit en
rijstwafels gegeten. Op deze

Bij binnenkomst zag ik de
anderen en er heerste een
beetje een typisch sfeertje,
mede door die witte kleding,
maar ook wel gezellig omdat
er overal kussentjes waren
neergelegd en kaarsjes
brandden. Iedereen die
mee deed, 5 mannen en 3
vrouwen, deden het ritueel
voor het eerst, behalve een
Belg, die had het al vaker
gedaan. Toen de inleiding

manier was de lichamelijke
reiniging alvast begonnen,
want ik had niet zoveel zin
om op de dag zelf al kotsend
en aan de diarree mijn eerste
spirituele ervaring in te gaan.

achter de rug was werd aan
de Belg gevraagd of hij een
zwaardere drank wilde. Dat
wilde hij wel. Wij mochten
dat ook, maar ja, dat deed
natuurlijk niemand. Er werd
bezworen dat Ayahuasca niet
overgedoseerd kan worden:
wat je te veel drinkt kots
je er gewoon weer uit. De
teiltjes stonden al klaar. Maar
ik had geen zin om ze te
moeten gebruiken. Sommigen
waren heel nerveus, anderen
gewoon nieuwsgierig. Ik was
vol verwachting.
We gingen in een cirkel
zitten en dronken ons eerste
drankje. Ik voelde me direct
al misselijk, maar het was
dan ook een behoorlijk smerig
drankje. Er werd verteld dat
het drankje smaakte naar je
ziel, maar zo verdorven is
die van mij echt niet. Toen
het tweede drankje. Twee
drankjes is een normale
dosering voor Ayahuasca.
Daarna was het rustig
afwachten op wat er ging
komen aan verhelderende
inzichten. Ik ging gewoon
maar liggen op een matje
met een dekentje over me
heen. De man rechts naast
mij was een hele leuke frisse
man, hij deed mij een beetje
denken aan een turnleraar
ofzo. Hij ging op dezelfde
manier liggen als ik en toen
lagen we elkaar aan te kijken.
Tja.
Net toen ik besloot om me
dan maar om te draaien,
fluisterde hij: ‘welterusten’,
en deed zijn ogen dicht. Ik
kroop helemaal onder de
dekens.
Voel ik al wat?
Ja, ik ben een beetje misselijk.

Hmmm… en verder, reinigt
mijn lichaam zich al?
Eerlijk gezegd voelde ik nog
niets, en af en toe hoorde
ik geluiden van anderen of
van de buren elders in het
pand en dan lag ik daar weer
even naar te luisteren. Zo
lag ik een tijdje te wachten,
af toen even zoeken waar
mijn Snoopy hondje was voor
de afwisseling, tot de man
links van mij, een dunne
bleke veganist, ontzettend
begon te giechelen. Echt
heel irritant: ‘hihihihi…..
ieuw…oooh…hihihi…. Ik kon
me nu helemaal niet meer
concentreren en had echt de
neiging om te roepen: ‘Man!
Houd je KOP toch eens, met
je achterlijke gegiechel!!’
En als ie nou nog een
aanstekelijke lach had…
Op een gegeven moment
bevond ik mij in golvende
bewegingen, en ging grotten
in waar het heel kleurig
en mooi was, het leken
onderwatergrotten want alles
golfde, heel mooi. Het was
heel vredig met felgekleurde
inktvistentakels die heen en
weer golfden. Ik bleef niet
mezelf maar ging op in de
omgeving. Ook sprong ik van
hoge rotsen, maar landde
nooit. Tja heel lief allemaal,
maar was dit nou alles? Ik
vroeg of ik een extra drankje
mocht, of dat ik gewoon
meer geduld moest hebben.
Iedereen om me heen was
duidelijk al in een hele andere
fase dan ik. Ik mocht wel een
extra drankje. Toen ik dat
op had, kwam het er gelijk
weer uit, dus ik heb even
het teiltje naast de irritante
giechelaar vol gekotst.

Ik voelde een straaltje kwijl
uit mijn mondhoeklopen
dacht ik, tot ik merkte dat
die straal zich over mijn hele
gezicht verspreidde, een soort
tinteling. Toen ik het weg
wilde vegen zat er helemaal
niets. De tinteling verspreidde
zich steeds weer opnieuw over
mijn hele gezicht, wat heel
prettig was.

Door al het vasten in de
week vooraf was de inhoud
van het teiltje alleen maar
doorzichtig, maar toen ik er
in bleef staren zag ik een
duiveltje met een zonnebril
verschijnen.
Ik kroop weer onder mijn
dekens en zag weer die
vredige onderwatergrotten.
Ik voelde een straaltje kwijl
uit mijn mondhoeklopen
dacht ik, tot ik merkte dat
die straal zich over mijn
hele gezicht verspreidde,
een soort tinteling. Toen ik
het weg wilde vegen zat er
helemaal niets. De tinteling
verspreidde zich steeds
weer opnieuw over mijn hele
gezicht, wat heel prettig was.
In de hoek van de kamer
begon een deelneemster
opeens ontzettend te huilen.
Die vrouw had vooraf verteld
dat ze al 17 jaar last had van
slapeloze nachten omdat ze
heel veel verdriet in zich had.
Haar gehuil klonk zo lekker,
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het klonk enorm opgelucht en
ik was zelfs een beetje jaloers
dat ik het niet zo ontzettend
op een janken ging zetten.
Plotseling kwam mijn
nuchtere kant weer naar
boven:
Waarom zie ik deze beelden?
Wat zou dit betekenen?
Komt dit nou door de
Ayahuasca of door de
zweverige muziek die ze op
hebben gezet?
Verzin ik dit misschien
gewoon zelf?
Is dat mijn maag die knort of
die van mijn buurman?
Opeens voelde ik een grote
spin op mijn arm, en schrok.
Ik trok mijn deken van mijn
hoofd af en keek in de ogen
van iemand met een karaf
Ayahuasca: ‘Laatste ronde?’
Aangezien ik de vorige ronde
uit had gekotst bedankte ik,
maar ik was er ook gelijk
helemaal uit. Ik ging even
naar de wc, en toen ik mijn
handen stond te wassen en
in de spiegel keek was ik
even heel verbaasd: mijn
haar stond alle kanten op
en mijn mascara zat overal,
behalve waar het hoorde. Het
leek wel alsof ik 12 uur had
geslapen en een ongelooflijke
nachtmerrie had gehad. Niet

dat ik weet hoe ik er dan uit
zie, maar ik denk zo dus. Ik
zag er trouwens niet beroerd
uit, eerder grappig.
Toen ik weer op mijn matje
lag gebeurde er weer niets. Ik
had spijt dat ik geen gebruik
had gemaakt van de laatste
ronde, ik had dat er natuurlijk
ook gewoon weer uit kunnen
kotsen. Ik besloot om er mee
te stoppen en wachtte tot de
rest ook weer was geland. Ik
zat alvast te denken aan het
heerlijke pistoletje oude kaas
wat in mijn tas op me lag te
wachten. Toen iedereen was
geland zei de dunne bleke
giechelende veganist: ‘ik
heb een hele leuke ervaring
gehad!’
Ik reageerde: ‘Goh???!!!’
Volgens mij viel het hem niet
eens op. Iedereen had weer
andere ervaringen, bij de
vrouw met de huilbui was nóg
meer verdriet losgekomen en
de turnleraar had eigenlijk
een soortgelijke ervaring als
ik. Wachten en ronddobberen.
Ayahuasca heeft me geen
ander mens gemaakt en
ook geen diepere inzichten
gegeven, maar al met al vond
ik het wel een ervaring die
ik niet had willen missen.

Ayahuasca heeft me geen
ander mens gemaakt
en ook en geen diepere
inzichten gegeven, maar
al met al vond ik het wel
een ervaring die ik niet
had willen missen. Alleen
al de week vasten als
voorbereiding, die gaf me
echt het gevoel dat ik heel
goed bezig was. Ik wil
trouwens ook geen ander
mens worden, waarom zou
ik?
Alleen al de week vasten
als voorbereiding, die gaf
me echt het gevoel dat ik
heel goed bezig was. Ik wil
trouwens ook geen ander
mens worden, waarom zou
ik?
Sinds 2018 is Ayahuasca
illegaal in Nederland. Maar
je kunt ook gewoon een
week vasten en/of lekker op
vakantie gaan. Knap je ook
van op

.

advertentie

Stel doelen. Bereik ze. Wees trots.

www.sabine-egberts.nl

Anne Schneider
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Olly_the wonderdog
Door Sanne Visser
2_ favo slaapplek.

Ik ben Olly en dit is mijn
fotoalbum. #doglife
#eten #slapen #bijten
#ontdekken #genieten

8_mijn nieuwe hobby is
dingen in de tuin slopen.

1_Ik ben nu 8 weken oud. De 1e
dag in mijn nieuwe huis. Best
oké hier. Voer enzo.

4_9 weken. ik ben
schattig ik bijt noooooit.

9_11 weken. Mijn
eerste selfie.
5_karton is tof.

10_MINE
11_als het 35 graden is en
je zoekt me.. hier ben ik.

3_Mijn hobby
is tennis.

12_12 weken.
mag ik op de
bank?
14_13 weken,
vloerkleed
lifestyle.

6_ff in bad spelen.

7_10 weken.
wetlook.

13_een kant van mijn
oogplukjes geknipt en een
kant niet. yolo.
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Je moet het maar zien
Het herfstnummer van TIJDschrift wordt vóór de herfst al gemaakt. Kan
natuurlijk niet anders. Daarom greep ik even terug op vorig jaar herfst voor
2 opmerkelijke foto’s die nu prima van pas komen en aan verbeeldingskracht
niets hebben ingeboet.
Ik ben leraar en geef op mijn school verschillende vakken, waaronder
beeldende vorming en koken. En zoals in het hele leven, komen in mijn
lessen ook van die momenten voor dat leerlingen iets opmerken wat ook
zomaar ónopgemerkt had kunnen blijven. Dat zijn van die hele kleine
pareltjes die je dag glans geven.
In de bevo-les werkten de kinderen met pen en
inkt of Ecoline om te schrijven of te tekenen.
Het was zo’n winderige herfstdag met grijs aan
de hemel en af en toe een bui. De regen viel zo
nu en dan op de dakramen van het lokaal, wat
het beleven van gezelligheid binnen zo heerlijk
versterkt. Het was wat flauw-donker binnen,
maar niemand wilde het licht aan. Het enige
wat nog miste was een knapperend haardvuur.
Eén van de jongens wilde zijn tekening
afmaken door met een vochtige penseel de
inktlijnen te bewerken. Voorzichtig ging hij
te werk en even voorzichtig doopte hij zijn
penseelpunt in een beetje water in een mini
glazen kommetje (doorsnee 7 cm). Meteen
trok de inkt rond in het glaasje en daarna
langzaam naar binnen. De inkt trok hele fijne
nerfachtige sporen door het water. De jongen
had het proces gevolgd en riep mij en zei: ‘Kijk,
meester, herfst in mijn glaasje’. Inderdaad; de
inkt trok door of over het water en vormde een
prachtig rondgetrokken miniatuurlandschap
met kale bomen en struiken. Er was weinig
fantasie voor nodig om de herfst te zien.

Niet veel later datzelfde
najaar gaf ik kookles
en werkten we aan
het recept van
een salade met
dressing. Eén van
de ingrediënten
voor de dressing
was een beetje
mayonaise uit een
grote tube. Er
werd met aandacht
gewerkt en het
was heel rustig toen
er
opeens een stevige gil
klonk
van één van de meiden.
Ze riep een
paar keer snel achter
elkaar: ‘Dit
kan niet, dit kan niet.
Meester! Dit
kan niet. Kom kijken
dan’.
Ik ging snel naar
haar toe, me
afvragend wat er was.
Niets ernstigs,
zag ik wel. Ze keek alleen ontzet naar een
lepel die zij in haar hand hield. Toen ik naast
haar stond, keek ook ik vol verbazing in de
lepel.
Het meisje had een klodder mayonaise uit
de tube op haar lepel geknepen en tot haar
onzetting had deze klodder de vorm van
een spook aangenomen dat haar met holle
ogen en open mond aanstaarde alsof hij een
schreeuw gaf. De hele groep kwam eromheen
staan en keek. De verklaring voor deze
spookverschijning was meteen gevonden: het
was die dag Halloween!
Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.
Jos Bohncke
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WAAR BEN JIJ GRAAG?

Huis te Vraag

Gijs fotografeert een redactielid op zijn/haar favoriete
plek. Hiermee legt hij mooie plekken vast met een
verhaal. Dit keer is het Frits Jonker, op een wel heel
opmerkelijke plek.
Vlak bij onze woning is een kleine begraafplaats met
de geweldige naam ‘Huis te Vraag’. Ik fiets er een paar
keer per week langs. Het is niet groter dan anderhalf
tennisveld. De ingang heeft een prachtig houten
portiershuisje dat eens in de paar jaar superstrak in
de verf wordt gezet en er is een groot smeedijzeren
hek. Kortom: hier wil iedereen wel worden begraven.
Ik houd van het leven maar kan me erop verheugen
dat het op een dag voorbij is. De dood boezemt me
geen angst of afschuw in, wel nieuwsgierigheid. Ik
geloof niks, maar ik weet ook niks, dus ik laat me
graag verassen.
Frits Jonker
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HET BIERPANEL
Jos, Gijs en Martin testen bier

Bierpanel op
de fiets
hoe vind je zoiets?
Tekst: Martin Groenewoud
Foto's: Gijs Weehuizen
Coördinatie: Jos Bohncke

Onder het motto dat de herfst zachter,
mooier en warmer wordt met bier maakt
het bierpanel een fietstocht langs enkele
fraaie plekken in Amsterdam-Oost, om daar
te genieten van ...herfst en bier.
Het is ergens in juli en het bierpanel
heeft afgesproken om per fiets een aantal
Amsterdamse terrassen aan te doen voor
het herfstnummer van TIJDschrift.
Bij iedere vorige meeting was het weer
steevast van lenteachtig tot puffend
zomers.
Vandaag boffen we. De lucht is loodgrijs,
het is winderig, miezerig weer bij een
temperatuur van ongeveer 17 graden
Celsius. Herfst in de zomer!
We hoeven ons dus niet te beperken tot
alcoholarme of -vrije bieren maar kunnen
gerust een tripel bestellen. Lucky we!
Om twee uur hebben we afgesproken in
Oud-Zuid bij Gijs. Martin en Jos hebben
er dan al een aardige fietstocht op zitten.
Jos heeft net twee dagen schoolvakantie,
Martin is net herstellende van een
zomergriep en Gijs heeft net een ‘upgrade’
aan zijn ogen achter de rug en moet nog
wat voorzichtig doen. De oorspronkelijk
geplande tocht van 186 kilometer langs
de 27 Amsterdamse kleine brouwers zal

dus worden ingekort tot een
bezoek aan twee brouwers
met proeflokaal in Oost en
een speciaalbierencafé in
Oud-Zuid. Lengte ongeveer 7
kilometer. Ook mooi!
Het eerste deel van onze
fietstocht door Oud- en
Nieuw-Zuid en Oost eindigt bij
het proeflokaal van brouwerij
Poesiat & Kater. Het is
opvallend rustig op het ruime
terras, gelegen op de hoek
van de Oranje-Vrijstaatkade
en de Polderweg. Het
proeflokaal is gevestigd
in een fraai karakteristiek
laat 19e-eeuws pand dat
de meeste mensen zullen
kennen van het voormalige
dierenasiel dat je zo goed kon
zien liggen vanuit de trein van
Amsterdam naar Diemen.
De hokken zijn vervangen
door bierketels. Hier wordt
het bier gebrouwen van
Poesiat & Kater en van ook
het Van Vollenhovenbier. Dat
laatste kende al een lange
brouwtraditie van meer dan
tweehonderd jaar -specialiteit
is stout- en is na de stop een
aantal decennia geleden dus
weer door Poesiat & Kater

opnieuw tot leven gebrouwen.
Vier jaar zitten ze hier nu en
kennelijk moet Amsterdam
deze plek nog wat ontdekken.
We zitten heerlijk aan de
picknicktafels die voor dit
soort plekken gemeengoed
geworden zijn in Nederland.
Het is dus lekker rustig en
we hebben sterk de neiging
om even naar iedere voorbij
rijdende trein te zwaaien. We
vragen ons oprecht af of de
passerende Thalys niet een
verkeerde afslag genomen
heeft. Parijs ligt toch de
andere kant op ?!?
Goed. De enthousiaste

serveerster heeft ons
gezien en blijkt een oudleerling van Jos te zijn.
Klein wereldje toch! Op de
kaart zien we veel stout
en pale ale. De trend van
Engels georiënteerde bieren
is dus nog niet voorbij. We
kiezen ieder een verschillend
proefplankje van drie bieren
met daarbij wat olijfolie en
brood.
De camera van Gijs lijkt
weinig zin te hebben om zich
op deze glaasjes scherp te
stellen.
Maar nadat Gijs de camera
een paar keer bemoedigend
heeft toegesproken lukt dit
toch en kunnen we ons op het
bier storten.
Het eerste biertje dat we
proeven is een pale ale en
luistert naar de naam Muuke.
Dat blijkt de naam te zijn van
de oude boekhouder van Van
Vollenhoven van ruim een
eeuw geleden. Hij is fris en
vol en heeft dat fijne fruitige
bittertje wat we wel kunnen
waarderen. Gelukkig geen
bitterhop zoals bij de meeste
pale ales. Deze vinden we
geslaagd.
De Princesse is een Van

Vollenhoven witbier. Aardig,
prima in orde, maar niet heel
bijzonder. Jos en Gijs hebben
de Extra Stout genomen...
Tsja...Chocola, koffie,
geroosterd. Je moet er van
houden. Jos houdt nog wel
van een Guiness, maar dit is
ook ‘niet zijn ding’.
Over het laatste bier, de
Kaintz tripel, zijn we allen
enthousiast. Lekker vol,
romig. Mag ietsie minder
zoet, maar unaniem
goedgekeurd. Kaintz is
de naam van de oude
brouwmeester van Van
Vollenhoven. Ze houden hier
hun helden in ere. Mooi!
Ons oog valt tenslotte nog op
een Pieter Van Vollenhoven.
Een oranjegekleurd bier van
11% waarvan je er makkelijk
vier op kan en dan nog prima
kunt autorijden. Zo staat
vermeld. Uhhhh...Neeee...dit
zuigen we uit ons duim. Het is
vroeg in de middag, het bier
lekker en misschien moeten
we maar weer eens de fietsen
opzoeken.
Het blijkt slechts 1300 meter
te zijn om van Poesiat & Kater
bij Brouwerij 't IJ te komen.
Al bijna 36 jaar zit deze

brouwer op die schitterende
plek in Oost in het voormalig
badhuis naast de molen aan
de Funenkade. Vroeger als
brouwer met een proeflokaal
zoals het bedoeld is, want
alleen op vrijdag en zaterdag
open van 16.00-20.00 uur.
Voor de echte liefhebber. De
geur van bier, rook en zweet
was standaard, en de wc kon
je probleemloos op de reuk
vinden.
Nu zijn ze de hele week en
bijna gehele dag open, is
alles tiptop schoon en is het
binnen en buiten op het grote
terras helemaal vol met de
manymany buitenlandse
toeristen, die 't IJ in eerste
instantie via de Lonely Planet
gids en later via de app
ontdekten.
Zo rustig het bij Poesiat &
Kater was, zo overvol is het
bij ‘t IJ. Wij kunnen nog net
een klein plekje buiten vinden
en vermoeden dat we hier
zomaar de enige autochtonen
zouden kunnen zijn.
Brouwerij ‘t IJ is een meer
dan geslaagd succesverhaal.
Duvel-Moortgat heeft echter
sinds vier jaar een groot
belang gekocht in ‘t IJ. Zij

zijn ook eigenaar van o.a.
La Chouffe, De Koninck,
Liefmans en Vedett. Hierdoor
kon je opeens de biertjes
van brouwerij ‘t IJ in heel
Nederland aantreffen. We
zagen echter ook direct de
prijs fors omhoog gaan. Dat is
dan weer een beetje jammer!
Maar goed: ere wie ere
toekomt. Brouwerij ‘t IJ
was wel één van de
allereerste onafhankelijke
speciaalbierbrouwers.
Sinds een jaar of zes zijn
er dus nu tussen de twintig
en dertig brouwers in
Amsterdam bijgekomen. Vaak
geïnspireerd door ‘t IJ.
De eerst gebrouwen bieren
van ‘t IJ –Plzn, Natte, Zatte,
Columbus en Struis– staan
nog steeds op de kaart. Gijs
en Martin gaan voor zeker
met een zalige Columbus
en Jos neemt een Flinck:
een biertje dat inmiddels
ook al een tijdje op de
vaste brouwkaart staat.
Met de wereldvermaarde
ossenworst, pinda’s en
trappistenkaas erbij mogen
we gerust stellen dat we het
dik naar ons zin hebben.
Een enthousiaste duif die op
onze pinda’s loert moeten
we op afstand houden. We
horen alle talen van de hele
wereld om ons heen en zien
de treinen van het vorig
terras ook hier zowaar in de
verte voorbijgaan. Over de
gespreksonderwerpen van
het vorige terras, zoals te
hoge bloeddruk, cholesterol,
glucose en ander ongemak,
kunnen we ons nu echt niet
meer druk maken.
Het is aanlokkelijk om hier
te blijven zitten, maar we
hebben nog een afspraak

in een buurtcafé met een
speciaalbierconcept met 24
tapkranen met vooral bieren
van spontane en gemengde
gisting: café Foeders aan de
Ceintuurbaan.
Ondanks ons gestegen
alcoholpercentage worden
de drukke straten van
Amsterdam moeiteloos door
deze drie fietsers verwerkt.
We komen wel via een,
achteraf gezien, vreemde
omrijroute aan bij het café.
Macht nichts!
We worden hartelijk welkom
geheten door de bardame en
uitgenodigd om het een en
ander te proeven. De keuze
is enorm, we proberen van
alles een slokje en uiteindelijk
besluit Jos tot een Waalse La
Rulles, Biere de Gaume, een
blond ale. Het is een lekker
fris biertje. Gijs heeft het
naar zijn zin met een Saison
Tripel Dupont. Martin heeft
na de Columbus bij 't IJ een
echt keuzestressmoment en

kiest uiteindelijK voor een La
Chouffe. Gezien het aanbod
misschien wat jammer, maar
god, een mens moet wat.
Hij heeft ook nog eens het
laatste van het vat en dit is
van het huis. Na aansluiting
wordt de Chouffe nog eens
bijgevuld. Eerlijk is eerlijk.
Chouffe is gewoon een
superlekker zwaar, maar goed
doordrinkbaar, blond bier.
De overal in bokalen gevulde
doppinda's worden rijkelijk
genuttigd en de doppen
mogen zo op de grond van
de bardame. Het café is
een beetje een pijpenlaatje.
Het interieur is een beetje
industrieel en kantineachtig.
De achtergrond van de bar
wordt opgesierd met een
fraaie houten buffetkast. De
sfeer is lekker informeel.
Er zijn op deze maandag
een viertal tafeltjes bezet.
We zouden hier nog langer
kunnen blijven zitten, maar
er zijn nog andere afspraken,
en het is met al dat bier

nog een eind fietsen naar
Ouderkerk en Haarlem. Dus
zo komt er enigszins abrupt
een einde aan deze verkorte
Amsterdamse tour. We hopen
dat Foeders niet het zelfde
overkomt als café Cees,
aan het andere eind van
de Ceintuurbaan. Dat ging
na ons bezoek een maand
later ineens vanuit het niets
zomaar dicht. Neen: Foeders
verdiend absoluut beter.
Dat vinden we overigens ook
voor Poesiat & Kater. Er is nog
veel te ontdekken.
Op de site met Amsterdamse
brouwers met proeflokaal,
kun je al die andere plekken
vinden, om deze herfst langs
te gaan. Denk aan Bird,
Gebrouwen door Vrouwen, de
7 Deugden, Oedipus, De
Prael etc.etc. Lopend of met
de fiets. Geniet ervan, dat
doen wij ook: mooie herfst en
proost! Met de groeten van
het bierpanel.

Kapper of Galerie?
Sinds kort heeft zich een kapper gevestigd op
Pieterspoortsteeg nummer 3 in Amsterdam. Op de deur
een intrigerende naam: KunstHaar.
Als je daar binnenstapt bevind je je in een galerie, maar
er staat ook een kappersstoel. Draait het hier nu om
kunst? Of om haar? We vroegen het aan de eigenaar,
Jitse de Vries.

Ben je nou kapper of
galeriehouder?
Ja, voor sommigen is dat
verwarrend. Ik heb mijn
kapperspapieren, maar
kunst heeft van kinds
af aan altijd mijn passie
gehad. Mijn vader en broer
konden prachtig tekenen
en schilderen. Ik helaas
niet, maar ik kan er erg van
genieten. Daarom begon ik
35 jaar geleden een galerie
met een kapsalon.
Hoe kies je de kunstenaars
voor je galerie?
Ik kies kunstenaars of
kunstenaressen op gevoel,
het moet wel klikken.
Het moet iets zijn wat ik
mooi vind, het moet me
aanspreken en het moeten
vakmensen zijn. Na de zomer
gaat het een klein beetje de
erotische kant op. Gemma
van Gennip mag aftrappen.

Foto: Marian van der Veen - van Rijk

Je bent niet zo lang geleden
vanuit de Berenstraat naar de
Pieterspoortsteeg verhuisd.
Bevalt het?
Ja, ik ben ontzettend blij dat
ik weg ben uit de Berenstraat.
Ook daar slaat het ijs- en
stroopwafelvirus toe. Het was
altijd mijn stille wens om in
deze buurt te komen. Het
is in mijn ogen de leukste
en bijzonderste buurt van
Amsterdam. Wat zeg ik? van
Nederland.

Stel: je bent met een klant
bezig en een bezoeker in de
galerie wil tegelijkertijd iets
van je weten. Hoe doe je
dat?
Soms is dat lastig. Dat
komt ook omdat ik doof
ben. (Ik hoor alleen de
leuke dingen, haha!) Maar
over het algemeen gaat het
goed. De knipklanten weten
dat het kan gebeuren dat
een galerieklant iets wil
weten en doen daar in het
algemeen niet moeilijk over.
En anders maak ik met een
geïnteresseerde koper wel
een afspraak later op de dag,
met een wijntje erbij.

Tafereeltjes
Op dit moment is er in
Galerie KunstHaar, naast
de lopende expositie,
werk te zien van IS.A, een
kunstenaar die al vele jaren
kleine paneeltjes maakt
met daarop tafereeltjes uit
de Amsterdamse binnenstad
en van de Wallen. In het
begin verkocht IS.A alleen
heel goede reproducties van
zijn originele schilderijtjes
in beperkte oplage. De
originelen hield hij nog even
zelf, maar sinds kort zijn er
naast de reproducties af en
toe ook originelen te koop.
Dat is heel bijzonder.

Het kleine formaat
van de paneeltjes (ca.
5x6 cm) is opvallend.
Daarnaast gebruikt IS.A
een losse toets, bijna
impressionistisch, vlot
geschilderd, niet gepriegeld
of gepeuterd. Mooi van
licht en kleur en boeiende
composities. En verkrijgbaar
bij galerie KunstHaar.
Het werk van IS.A is ook te
koop bij:
We Live Here,
O.Z. Voorburgwal 136
Upcycle Store,
St. Annendwarsstraat 13
Hofje van Wijs, Zeedijk 43

door Mijram Boelaars

34

36

Er is post voor U
Laatst schreef ik een kaart aan
iemand. Het werd een kleine
brief, dus plakte ik een schrijfvel
met tekst op de kaart. De kaart
kwam uit een wijnkistje in de
kast, waarin we een voorraad
kaarten hebben om te versturen
bij gelegenheid. Dit was zo’n
gelegenheid en ik had het
kistje tevoorschijn gehaald.
Kerstkaarten, kunstkaarten,
kaarten voor kinderen en een
allegaartje van kaarten. Mijn
vingers liepen erlangs, terwijl
ik dacht aan degene die ik een
kaart wilde sturen. Ze zijn in
zekere zin geordend en bij het
allegaartje zitten de stemmige
kaarten, de gefeliciteerd kaarten
en de beterschapskaarten.
Het werd een kunstkaart. Een
stilleven met zomerse bloemen.
Meer kleuren dan bloemen en
dat zocht ik blijkbaar toen deze
het werd.
Het kistje komt maar zelden
uit de kast. Nu was er zo’n
moment. Ik wilde een
kunstkaart sturen aan iemand
die mijn aandacht verdiende.
En ik wilde géén mail sturen,
maar iets handgeschreven, iets
dat fysiek in de wereld aanwezig
is, dat in de rode bus op straat
wordt gedaan, door een man

Geniet samen van al het moois dat de herfst ons te bieden heeft.
Lion Illustrations

of vrouw in een straat uit een
tas gehaald wordt, door de
brievenbus valt, geopend kan
worden, gelezen kan worden, op
tafel komt te liggen, en dan in
de grote fruitschaal terechtkomt
en ooit bij oud papier gegooid
wordt of in een kistje bewaard
wordt.
Het is niet meer gangbaar
voelde ik. Het is bijna een
ritueel om een kaart te schrijven
en te versturen. Het is een soort
parallelle wereld geworden
in tijd en ruimte. Parallel aan
de digitale wereld, waarin tijd
en ruimte geen rol hebben en
waarin postzegels, enveloppen,
en rode brievenbussen niet
bestaan. Ik heb ook even
nagedacht wanneer ik de kaart
daadwerkelijk in de bus moest
doen om hem aan te laten
komen op een moment dat ik in
gedachten had.
In het kistje zitten ook
enveloppen en een klein Panter
sigarendoosje met postzegels.
De handelingen voelden als het
bedrijven van een ambacht: de
kaart in de envelop schuiven, de
envelop sluiten en de postzegel
op de hoek plakken. Zelfs
het opzoeken en opschrijven
van naam en adres had iets

ambachtelijks, iets magisch
bijna. Het bijzondere beleven
dat je niet iemands provider
intypt, maar de naam van
een bestaande straat ergens
in Amsterdam opschrijft.
Onwillekeurig duikt de kaart
van Amsterdam daarbij op in
mijn voorstelling. Geen @, maar
een postcode waaraan je kunt
herleiden waar in Amsterdam de
geadresseerde ongeveer woont.
Toen ik de kaart in de rode
brievenbus deed en nog even
de lichting natrok, voelde ik dat
ik de kaart echt losliet. Dat heb
ik niet met een mail of een app.
Zeker een app is vluchtig en
ontsnapt aan je toestel en dan is
hij al bij die ander. De brief zou
ik kunnen volgen: De postzak
in, het busje in, naar een
verdeelcentrum, er weer uit,
in een tas van een bode. Zelfs
voor hij aan huis de brievenbus
ingaat zou ik hem, bij wijze
van spreken, nog kunnen
onderscheppen als ik mij ergens
in had vergist. Dat voelde ik
toen ik de envelop losliet.
Overmorgen komt hij aan bij
iemand die mijn aandacht
verdient.
Jos Bohncke
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vrolijke aanvullingen op de stadsinrichting

AMSTERDAM

H

an
ou

M
ar
ia
n

In het winternummer van
TIJDschrift schreef ik over
stickers die ik overal in
de stad zag. Er zijn meer
dingen in de stad waar
mijn oog op valt. Bepaalde
kunstwerkjes bijvoorbeeld,
van die veelal kleine,
niet meteen zichtbare,
verrassende objecten. Ze geven een vrolijke aanvulling
op de stadsinrichting en vormen een geheel met een
groter iets.
Een vijftal van dit soort
kunstwerkjes wil ik hier laten
zien. Van een aantal is de
maker onbekend, dat vind ik
extra leuk.
Om wat foto’s te maken
stapte ik op de fiets. Dat was
voor mij een hele toer, want
ook al fiets ik veel door de
stad, doorgaans vermijd ik
de binnenstad. Daar is het
me domweg te druk. De vijf
door mij in het voorbijgaan
ontdekte kunstwerkjes zijn:
1. Het vrouwtje
2. Het Duikstertje
3. Het deurtje
4. Het Zagertje
5. De Veenreus
B. Man probeert lijn 10 te
B. halen (bonus).

Mijn fietstocht ging via
‘het vrouwtje’, naar Het
Zwemstertje, vervolgens
naar ‘het deurtje’, De Man die
lijn 10 probeert te halen en
tenslotte naar Het Zagertje.
Van De Veenreus had ik nog
bruikbare foto’s. Het was een
rit van oost, naar randje west
en via het centrum weer naar
huis: 10 km.
Dat het druk was werd
maar weer duidelijk toen
ik bij een van de beeldjes,
Het Zagertje, afstapte en
een heel blik toeristen met
de smartphone in de hand
het kereltje van alle kanten
zag fotograferen. Het is
zoals het is. Ik deed precies
hetzelfde.

Het vrouwtje
Roetersstraat
Wellicht door bewoners
geplaatst
‘Het vrouwtje’, zoals
ik haar noem, is een
plastic poppetje dat
iemand boven zijn
deurbel heeft geplaatst
in de Roetersstraat, vlak
naast Kriterion (bioscoop
gerund door studenten).
Onder de bel staat
SBBS (Stichting Bijstand
Buitenlandse Studenten).
De deur is volgeplakt met
stickers en er hangt een
bord NOODUITGANG op.
Een beetje zonderlinge
deur, waarvan je niet
echt verwacht dat iemand
opendoet als je aanbelt.
Het poppetje maakt het wat
vriendelijker, waardoor je
nog net durft aan te bellen
als je bij de SBBS moet zijn.
Het Duikstertje, 2018
Entrepotdok
Door Streetart Frankey.
Het Duikstertje staat
bovenop een dukdalf in haar
bikini klaar om sierlijk de
gracht in te duiken. Voorheen
stond ze in het Vondelpark
op een boomstronk die over
een vijver hing, maar die
begon te rotten. Daar heb ik
haar nooit gezien, maar nu
kom ik haar wel eens tegen.
De maker van dit werkje
heeft meerdere beeldjes in
de stad gemaakt. Lijkt me de
moeite waard om die eens
te gaan bekijken. In New
York plaatste hij in 2017 een
bronzen beeldje van Guust
Flater, zittend op een appel,
boven de entree van de
Trump Building. Dan ben ik
al verkocht.

Het deurtje
Naast de Oudemanhuispoort
Door anonieme kunstenaar
Het piepkleine deurtje
ontdekte ik toen ik bij de
UvA werkte en daar de
bewegwijzering in en op
de panden verzorgde. Ik
kwam toen vaak in de
Oudemanhuispoort, waar
het deurtje naast de poort
aan de muur was bevestigd.
Het had nummer 40 (geen
idee waarom). Toen ik
kwam aangefietst om een
foto te maken was ik zwaar
teleurgesteld toen het deurtje
er niet meer bleek te zijn.
Ik stapte de poort in om de
boekverkopers te vragen of
die ervan wisten. Ik sprak
een van de twee oude
mannen aan en die zei het
deurtje wel te kennen, maar
dat het er sinds een aantal
jaren niet meer was. Wie het
ooit geplaatst had was hem
onbekend. Ik stelde voor
een actiegroep op te richten,
maar het leek hem een beter
idee als ik zelf een nieuw
deurtje zou plaatsen. Daar
zit wat in. Ik maak er dan

natuurlijk wel een veel mooier
huisnummer op, misschien
wel in de UvA-stijl. Deze foto
had ik gelukkig nog.
Het Zagertje 1989
Leidsebosje
Door anonieme kunstenaar
Het Zagertje is een schatje.
Een klein kereltje dat een
enorme boomtak van een
Plataan af probeert te zagen.
Als het lukt, zal hij vallen.
In 1998 was plotseling het
alpinopetje van het zagertje
zoek. Even later hing er
een bordje om zijn nek
met daarop de vraag: wie

heeft mijn pet? Met daarbij
een telefoonnummer. Het
petje kwam terug. Het
mannetje is er nog steeds
en inmiddels al 30 jaar aan
het zagen. Vroeger zag ik
zelden iemand naar de tak
met het zagende mannetje
kijken. ik vermoed dat het
tegenwoordig in een reisgids
is opgenomen en er daarom
zo veel mensen op af komen.
Eigenlijk zou ik het leuk
moeten vinden dat zoveel
mensen het nu zien, maar
dat idee dat je de enige
bent die het ziet en van zijn
bestaan afweet vond ik leuker.
De Veenreus 2014
Onder een scheefhangende
boom in het Vondelpark
Door kettingzaagkunstenaar
Anton Klijnsmit
Het Vondelpark wordt
geplaagd door
scheefhangende bomen. Het
is een veenweidegebied en
daardoor niet echt geschikt
voor bomen.
Anton Klijnsmit kwam met
een oplossing en heeft een
van hout gemaakte veenreus,
die uit de grond omhoogkomt
onder de boom geplaatst,
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ter ondersteuning zodat de
boom niet verder zakt. Even
verderop wordt een boom
ondersteund door alleen de
arm van de reus. Een enorme
hand grijpt de boom.
Man probeert lijn 10 te
halen 1982
2e Marnixplantsoen
Door anonieme kunstenaar
Oorspronkelijk: Man met
vioolkist.
Hij past niet direct in het
rijtje. Het is een vrij opzichtig
beeld, maar hij is wel, door

advertenties

zijn titel, onderdeel van
zijn omgeving. Een man die
tramlijn 10 probeert te halen.
Hij rent en groet ook nog
eens de conducteur. Zo een

man laat je niet staan. En dit
beeldje dus ook niet. Helaas
is lijn 10 vorig jaar opgedoekt
door de komst van de Noord/
Zuidlijn.

www.gijsweehuizen.nl
Op 4, 5 en 6 oktober sta ik op
een beurs in Amersfoort met veel
interessante kunstenaars. Voor
meer informatie zie:
www.nulllll.com

www.detotem.nl

Ahoi

