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Verhalen uit brieven

Brief van Gijs Boelaars van 17 januari 1923.
Per abuis wordt 1922 genoemd.

door Mirjam Boelaars

Het is een simpel, ijzeren kistje.
Het was afgesloten. Een etiketje erop met:
‘papieren Pa Boelaars’.

zwangerschap waar ze zelf geen idee van
had. Het schijnt te kunnen: er is zelfs een
woord voor: zwangerschapsontkenning, de
tegenhanger van schijnzwangerschap.

Met ‘Pa Boelaars’ wordt mijn grootvader
bedoeld. Toen hij overleed was hij de oudste
nog praktiserende tandarts in Nederland. We
waren trots op onze opa en kwamen graag in
de grote tandartsenwoning in Den Bosch.
Mijn vader is inmiddels ook overleden en
het ijzeren kistje was met mijn moeder
meeverhuisd vanuit het grote doktershuis
in Tilburg naar een gerieflijke patiowoning
in Oisterwijk. Bij deze verhuizing zag ik het
kistje, het trok meteen mijn aandacht. Mijn
moeder bewaarde diverse sleuteltjes in een
bekertje en daar vond ik ook die van het
ijzeren kistje.
Het bleek een familiegeheim te bevatten,
verstopt in een mapje brieven, voornamelijk
aan en van mijn grootvader Boelaars, de
tandarts uit Den Bosch.
Al lezende in de brieven werd me duidelijk
dat een zus van mijn grootvader – voor
iedereen onverwacht – in januari 1923 was
bevallen van een meisje, terwijl ze bij mijn
grootouders logeerde.
Groot was de consternatie: Hoe kan dit?
Het mag vooral niet bekend
worden, en: wie is ‘den
ploert’ die dit op zijn
geweten heeft? Dat zijn
de voornaamste emoties
die uit de brieven naar
voren komen.

Mies, zoals de ongehuwde moeder heet,
wordt ijlings naar het ziekenhuis gebracht
om te bevallen. In de taxi daarheen weet
mijn grootmoeder haar een ‘bekentenis’ af
te dwingen. Mies heeft een verhouding met
een getrouwde man. Ze was al enige tijd niet
meer ongesteld geworden, de man zei dat
ze niet zwanger kon zijn, een geraadpleegde
arts kon niets vaststellen en zei dat ze maar
over een paar maanden moest terugkomen.
Dat heeft ze niet gedaan. Ze werd niet
ongesteld maar de zwangerschap was ook
niet zichtbaar of voelbaar. Ook Mies werd
door de geboorte overvallen.

Het verhaal intrigeert
me: een overigens hechte
familie die zich keihard
opstelt ten opzichte van een
zus/dochter met wie iets
verbijsterends gebeurt: een
plotselinge bevalling, een

Allereerst dient deze schande verborgen te
blijven. Broer Gijs Boelaars is immers een
respectabel burger, tandarts in Den Bosch, de
patiënten zouden eens wegblijven!
Mies en haar kind worden na de bevalling
ijlings de stad uit gesmokkeld, naar een
tehuis voor ongehuwde moeders in Breda.
De vader van Mies verstoot haar, wil niet
opdraaien voor
de kosten van het
tehuis waar

G.A.M. Boelaars
Tandarts
Verwerstraat 20		
Tel. No. 296		

’s Hertogenbosch, 17 Januari 1922(23)

Beste Pa,
In korte woorden moet ik U even een vreeselijk feit mededeelen.
Ik heb n.l. heden morgen Mies per auto naar de plein moeten laten
brengen omdat ze op het punt stond van te......bevallen.
U begrijpt, dat zulks hier in huis niet kon gebeuren.
Niemand vermoedde er iets van, totdat heden morgen de weeën
begonnen. Dr. Gijsen is er bij. Als U even nadenkt kunt U zich de
consternatie voorstellen. Niets is er, geen kleertjes geen wieg niets, niets.
Ze zullen echter op het plein voor het een en ander zorg dragen.
Geheimhouding zal zoveel mogelijk worden beproefd. Wij hebben gezegd
aan de meiden dat juffr. Mies buikvliesontsteking heeft.
Als schuldige heeft ze aangewezen een zekere Scheepsbouwer, welke een
autozaak heeft; een getrouwd man met twee kinderen! We weten nog
niet wat we moeten doen in de toekomst. Misschien is Uwe overkomst wel gewenscht.

moeder en
kind naar toe gebracht worden.
De enige die nog empathie toont, af en

				

In haast U

						

Gijs

toe bij Mies op bezoek gaat en aandringt
op vergeving en een milder oordeel is
een Kapucijner pater Gardiaan1. Mijn
grootvader had de Kapucijner paters van
Den Bosch in zijn praktijk en onderhield een
vriendschappelijke band met pater Gardiaan,
wiens oordeel wordt gerespecteerd: een
priester in een hoge orde.
De brieven onthullen een sociaal drama
dat zich in onze familie heeft afgespeeld,
maar dat blijkbaar zo taboe was dat er nooit
over is gesproken. Ook mijn moeder kende
het verhaal niet. Het kistje met brieven is
echter wel door mijn grootvader bewaard.
Hij voegde de brieven er aan toe die hij aan
zijn vader over de kwestie had geschreven.
Vervolgens heeft mijn vader het kistje
overgenomen. Nu is het nu in mijn bezit. Het
verhaal is niet verloren gegaan

Ik vond de brieven te onthullend en
welsprekend om in hun ijzeren kluis te laten
liggen. Waarom werd de correspondentie
generaties lang bewaard? Misschien wel omdat
men wilde dat dit familieverhaal niet verloren
gaat. Ik wilde dat er wat mee zou gebeuren.
In de eerste plaats raadpleegde ik mijn
schoonzus, socioloog en hoogleraar
vrouwenstudies Christien Brinkgreve.
Verhalen van mensen en families zijn een
belangrijk deel van haar werk en hier gaat
het specifiek over een vrouw in nood en hoe
daar destijds mee werd ‘omgesprongen’. Ik
stuurde haar de brieven en vroeg haar of het
iets was voor een student, voor een scriptie
of zo, maar haar antwoord was ‘Daar wil ik
misschien zelf wat mee doen!’ Mijn andere
vriendin en schoonzus Clara Brinkgreve
werd er bij betrokken als historica en aldus
ontstond het project ‘Den Ploert’.
(Wordt vervolgd)

Cornelis Scheepbouwer, vader van het kind

Mies, Theodorus, Theo en Jens Boelaars

1 Een gardiaan (van het Italiaanse woord voor wachter: guardiano) is een kloosteroverste bij de
minderbroeders Franciscanen of Kapucijnen. Deze term benadrukt de zorg die een franciscaner overste voor
zijn broeders moet hebben. Franciscus van Assisi, de stichter van de minderbroeders, benadrukte dat een
gardiaan niet als een overste boven zijn medebroeders moest staan, maar eerder moet handelen als een
moeder die voor haar kinderen zorgt.
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ANNEKDOTE
uit het leven van Anne Schneider

In deze rubriek deelt Anne waargebeurde
verhalen uit zijn eigen leven, ter vermaak
of ter inspiratie. Dit keer met alles over de
veelzijdigheid van de olijf.

Het mooiste van een olijfje
De olijf: een oliehoudende vrucht. Hangt
als sinaasappels aan een boom, maar dan
vaak een kleinere boom. De boom houdt
van veel zon en absoluut niet van het
vriespunt, daarom zien we de bomen zelden
in Nederland en staan er bergen vol mee in
de mediterrane landen. In het najaar oogsten
ze de olijven. Een bekende methode is het
schudden van de boom, letterlijk, maar
meestal door te slaan tegen de takken, of
door het harken van de takken. Men plaatst
dan een net of zeil onder de boom om de
olijven op te vangen. De bladeren en takken
die meevallen, worden verzameld en in
brand gestoken. Soms zie je wel eens een
plaatselijke rookwolk op de bergen in Spanje,
Italië of Griekenland. Bel niet de brandweer,
dat hoort er bij. Behalve als een half bos in
brand staat. Zo was ik laatst in Avellino, een
dorpje landinwaarts in de buurt van Napoli –
Zuid-Italië. Ik dacht dat het verbranden van
bladeren een beetje uit de hand was gelopen
toen ik een smalle strook van 50 bij 200
meter bos in brand zag staan op een berg.
Bleek dat de maffia af en toe stukken bos in
brand steekt om de overheid en de bevolking
te laten zien hoeveel gezeik ze kunnen
veroorzaken als men te dicht op hun huid zit.
Gezellig.
En hoewel er een overschot is van de
olijf en zijn olie, was het altijd wel een
exclusief product. Waarschijnlijk door zijn
veelzijdigheid waarvoor het gebruikt kan
worden, bijvoorbeeld:
de olijf als amuse, als smaakmaker in

salades, of op een pizza of in een pasta.
Vroeger was olijfolie zelfs nog een brandstof
voor in olielampen, een geneesmiddel en
werd het ook gebruikt om sneller bruin te
worden. Dit laatste is echt een afrader! Alleen
al voor de geur, want je begint te ruiken naar
gebraden kip als je jezelf gaat bakken en
braden op het strand. Niet doen, dat heb ik al
voor je uitgeprobeerd. Ik ruik die geur soms
nog steeds als ik midden in de nacht wakker
schrik van een droom.
‘Geneesmiddel?’ hoor ik je denken... Ik heb
Wikipedia er op na geslagen voor je, want
er schijnen stofjes in de olie te zitten met
dezelfde werking als ibuprofen. Maar dat
blijkt in elke olie te zitten.
We kennen allemaal de olijfolie. Uitstekend
om een salade mee op smaak te maken.
Vorige week nog gedaan: Neem wat krulsla,
snij wat cherrytomaatjes door de helft,
maak wat blokjes komkommer, voeg hier
feta, eventueel rode puntpaprika, basilicum,
peper en zout aan toe. Een paar olijfjes en
een scheutje extra virgine olijfolie geeft de
finishing touch.
PS Die virgine kun je maar beter niet
gebruiken om te verhitten, hoorde ik vorige
week voor het eerst. Dat had ik 20 jaar
geleden eigenlijk ook wel willen weten..., but
now I know.
Een olijventak staat voor vrede. Dat deel ik je
even mede.
Je hebt tientallen verschillende soorten
olijven. De Grieken gaan zelf tot 80 soorten.

De kleintjes, de grote, de rode, de zwarte,
heel interessant, vind je niet? Het is in ieder
geval goed om te weten dat ze vaak nog te
bitter zijn als ze nog aan de boom zitten of er
net van afgevallen zijn. Mijn moeder vertelde
me dat ze de olijf direct moest uitspugen
toen ze het probeerde, om overgeven te
voorkomen. Niet te pruimen. Het volgende
geldt overigens niet voor pruimen. Na
het oogsten dienen de
olijven eerst een paar
maanden tot een jaar
in een zuur bad te
chillen. Dit ambacht
haal ik voor nu ook
maar even van mijn
lijstje, want het duurt best
lang voordat je
een oogst
kunt

verkopen.
Wellicht ooit als
nevenberoep wanneer
ik een B&B in Italië begin.
Wat mij is opgevallen tijdens mijn rondreis
van Noord- naar Zuid-Italië, is dat veel
Italianen de tijd nemen voor het avondeten.
Door er echt een hele happening van te
maken, beleven en waarderen ze ook echt
het gezelschap en het eten. Waar ze vaak
mee beginnen is een wijntje en de locals

krijgen standaard iets wat toeristen niet
zo snel krijgen. Je kunt er wel naar vragen
als toerist, probeer maar eens. Een mandje
brood krijg je vaak wel. En soms staat er
ook al olie en een peper&zout stelletje op
tafel. Het enige wat je nog nodig hebt is
een schoteltje of bord. Doe daar een laagje
olijfolie op en voeg er naar wens peper en
zout bij. Hier kun je het brood in dopen. Zo
brengen Italianen alvast hun spijsvertering op
gang (het geheim van elke slanke Italiaan).
Het eerste half uur tot uur
genieten
ze van
de sterke
verhalen,
onder
het
genot
van dit
simpele maar
smaakvolle
voorafje.
Voor een ieder, die na al deze
nutteloze feitjes nog steeds
aan het lezen is, heb ik een
cadeautje.
Het
cadeautje dat mijn vriendin
en mij
gegeven is, wil ik graag met
jullie
delen.
Het thema olijf is namelijk niet zomaar
gekozen. Saar en ik zijn in blijde verwachting
van een olijfje. Althans op het moment van
schrijven van deze Annekdote was het nog
zo groot als een olijfje (1cm). We hebben het
daarmee bestempeld tot ons werknaampje.
Ons olijfje zal langzaam groeien tot hopelijk
een heel blije baby die we in maart mogen
verwachten.
Dus, proost op de olijf!
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Ontspullen?
Nee toch!

		

door Marian Hanou

Februari dit jaar verhuisde Sophie, mijn
moeder, naar een verzorgingstehuis. Zij
hield van haar oude appartement, met al
haar spulletjes, haar naaimachine, beeldjes,
balkon, borduurwerken, foto’s. Ze had veel,
heel veel prullaria en nog meer lijstjes aan
de muur. Veel vond ik leuk, andere niet zo of
ronduit lelijk.
Haar nieuwe kamer in het verzorgingstehuis
is te klein om erg veel neer te zetten. We
hebben wel een poging gedaan, maar
langzamerhand verdwijnt het beetje wat mee
kon uit haar nieuwe kamer. Te vol.
Mijn zus en ik hebben veel spullen
meegenomen, veel hebben we achtergelaten.
We hadden een bedrijf ingehuurd dat de
verhuizing deed, de administratie van het
huis afhandelde en ook alle spullen die bleven

staan een goede plek gaf. Ideaal, scheelt
veel stress en werk. Soms echter missen
mijn zus en ik wel eens wat en vragen de
ander of die dat nog ergens heeft gezien. Zo
is bijvoorbeeld de trouwjurk blijven liggen,
of een zoutvaatje wat dierbaar was. Bij de
vorige verhuizing van mijn ouders hadden
we ook iets dergelijks. De cakevorm is toen
naar de kringloop gegaan. Mijn opa had hem
gemaakt en cakes lukte altijd in het blik.
Ik zie mijn moeder en mij nog met dat blik
staan. We waren het toen al flink beu die hele
verhuizing en zeiden: ‘weg ermee’. Ik denk
nog vaak met spijt aan dat blik. Cakes zakken
nu altijd in en ik denk dan vaak: ‘had ik het
blik van opa nog maar’.
Ik ben hetzelfde als mijn moeder, omring

me met oude rommel, die ikzelf erg mooi,
geestig, of ontroerend vind. Af en toe word
ik er wel eens gek van. Zo ook een paar jaar
geleden. Ik dacht toen te gaan ontspullen.
Veel kleren weggedaan en ook wel wat
rommel, me voorgenomen niet meer naar
de kringloop te gaan en zoetjesaan meer
dingen die ik niet echt leuk vind weg te doen.
Dat voornemen heeft niet lang geduurd. Ik
realiseerde me dat ik te veel plezier beleef
aan al die rommel, ook aan het struinen in
een kringloopwinkel. Dat ‘kleine’ pleziertje
gun ik mezelf.
Tussen al die spullen die er al zijn in mijn
kleine appartement, hebben zich nu dus de
spulletjes van mijn moeder genesteld. Niet
altijd even handig of fijn, maar wegdoen…
nee. Zo komt het dat ik inmiddels zeven
bijzettafeltjes heb. Ik had er al drie, en van
mijn moeder kwamen er nog eens vier bij. Ik
dacht er twee weg te doen en die van mijn
moeder te gaan gebruiken. Dat is dus niet
gebeurd. Ik gebruik die twee die ik al had en
die van mijn moeder staan met wat planten
erop in een hoek.
Ik heb ook het Kant-en-klaar-ladekastje
meegenomen. Leek me handig voor mijn
TIJDschrift-paperassen, die liggen altijd maar
te slingeren. Het kastje kwam in de hoek
van de huiskamer te staan, waar een tafeltje
stond. Dat is naar de slaapkamer verhuisd en
de stoel die daar stond heb ik weg kunnen
doen.
Extra opbergruimte
heeft het
overigens
niet

opgeleverd. Het
zit vol lijstjes
die bij mijn
moeder hingen
en die we graag
in haar nieuwe
kamer hadden
opgehangen,
maar dat kon
niet. Ik kan ze
niet wegdoen.
Ik heb alles
gefotografeerd
en er voor mijn
moeder een boekje
van gemaakt. Ik
zoek nog naar een
oplossing, maar
laat het voorlopig
zo.
Ik heb ook een
naaidoos meegenomen. Mijn moeder mocht
dan een vol huis hebben, ze was tegelijkertijd
erg praktisch en georganiseerd. Ze wist van
alles precies waar het lag, had systemen
en overal een oplossing voor. Een tijdlang
reeg ze kettingen. Die maakte ze van
oude kettingen. Alle kralen bewaarde ze in
potjes. De naaidoos die ik meenam zit vol
tiktak-doosjes, oude kleine jampotjes en
oogdruppelflesjes vol kraaltjes. Op kleur
en vorm. In dit opzicht ben ik helaas niet
zoals mijn moeder. Chaos is troef. Weet
nooit iets te
vinden en alles wat ik
bewaar omdat ik
denk dat het nog wel
eens van pas komt is
dus zinloos, want ik kan
het dan toch niet vinden,
of ben vergeten dat ik het
heb. Mijn zus is ook heel
georganiseerd. Zij zegt
dat dat is omdat ze zo
chaotisch is. Dat heb ik
nooit helemaal begrepen.
Zij heeft trouwens een
‘erfstuk’ meegnomen
uit plichtsbesef. Het
is een prachtig, zeer
fijn geweven Maria
van Lourdes. Mijn zus

heeft een opleiding in de confectie gedaan en
mijn moeder zei altijd: ‘dat wil Astrid later vast
wel hebben, dat is zo vakkundig gemaakt.’
Daar ontkwam ze dus niet aan en het hangt in
haar Wall of Fame.
Veel spullen kregen niet meteen een plek.
Een paar spullen verkocht ik via Marktplaats.
Bijvoorbeeld een sierbordje, gemaakt door
Jopie Huisman. Ze was daar altijd trots op.
Het was van mijn oma geweest, die het op
een tombola gewonnen had. Het was wel wat
waard zei ze altijd. Dat is dan toch moeilijk
om weg te doen, maar als iemand dan blij
weggaat met zijn aankoop maakt dat wel
weer wat goed.
Een groter deel is in dozen beland voor
Koningsdag. Dat zouden we in april verkopen,
ware het niet dat corona roet in het eten
gooide. Mijn huis, mijn box en de zolder van
Gijs, mijn vriend, staan nu dus ook nog eens
vol met dozen. Het is overleven.
Te veel dus, maar er staan ook leuke
spulletjes van Sophie in mijn huis. Zo is er
de stenen poes. Deze poes stond al bij ons
thuis toen we nog bij mijn opa en oma
inwoonden. Hij is een
tijdlang
uit beeld
geweest
totdat
mijn
moeder
haar
broer in
Canada
bezocht.
Daar
stond de

poes
in de
vensterbank.
Uiteraard ging hij mee
naar huis en nu staat hij
bij mij.
Of twee oude zeepbakjes
waar mijn moeder
naairommeltjes in
had liggen. Deze
kleine stillevens

staan in mijn
boekenkast.
Eén was wel
genoeg, maar
ja, welke doe
je dan weg?
En het lijstje,
met daarin
het handgeschreven lied
dat mijn vader
vaak zong met
zijn gitaar op
feesten en
partijen: het
roomkaasje.
Af en toe appen
mijn zus en ik
elkaar foto’s
met daarop iets
van Sophie,
hoe dat een
leuk tweede
leven heeft
gekregen: een van haar vaasjes met bloemen
erin, haar tafel die op de tuin van mijn zus
staat of een kastje dat zo handig is voor het
thuiswerken tijdens corona.
Ontspullen behoort tot
de onmogelijkheden. Al
die herinneringen vind
ik uiteindelijk een
stuk leuker dan een kaal
huis! Dat ik er af en toe gek
van word neem ik
op de koop toe.
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door Gijs Weehuizen

In zijn tocht naar de analoge fotografie heeft Gijs weer een stap verder gezet.
Wat begon met een camera en wat fotorolletjes die hij van vrienden kreeg,
is inmiddels uitgegroeid tot een bijna obesessieve, maar zeker leuke en
interessante hobby. In deze aflevering gaat hij zelf zijn foto’s afdrukken en
ontmoet hij lotgenoten

IN DE DOKA
Vorige keer eindigde mijn rubriek Analogica
met het feit dat corona mijn ambitie
om spoorwegstations in Nederland te
fotograferen dwarsboomde. Inmiddels kun
je je met wat beleid weer met de trein
verplaatsen, echter nu zijn de camera’s weer
stuk. Ik zeg meervoud omdat ik inmiddels
twee kapotte Pentax ME supers heb, die nu
allebei weg zijn voor reparatie. Echter,
ik heb een plaats gevonden om
mijn thuis ontwikkelde
negatieven af te
drukken
in de
doka.
Dus
ik kan
verder.
Dat er in
Amsterdam een
centrum voor
kunsteducatie is
wist ik al, maar
dat je er kan
afdrukken zonder
les te hebben was
nieuw voor mij,
althans in februari
van dit jaar toen ik
dat ontdekte. Nu de
maatregelen om corona

te beteugelen soepeler worden is het centrum
weer open, met beperkte toegang. Na contact
te hebben gezocht met de organisator van
de analoge club word ik uitgenodigd voor een
kennismakinggesprek op zondagmorgen, nu
twee weken geleden. Ik krijg een rondleiding
en ontmoet een paar van de leden van de
analoge fotoclub. Het lijkt mij leuk en ik
word geaccepteerd als lid. Er is een
groepsapp
waar je je kunt
opgeven

wanneer je van de doka gebruik wilt maken
en vrijdagavond kan ik terecht. ’s Middags kijk
ik nog snel even een korte tutorial van een
bekend merk van doka-materiaal op Youtube
om mijn kennis van het proces op te vijzelen.
Het is bijna 40 jaar geleden dat ik voor het
laatst in de doka foto’s heb afgedrukt en ik
kan wel een update gebruiken.
Met mijn map met oude en nieuwe
negatieven, een pak fotopapier, een
opbergmap en een zak rozijnen met noten
voor bij de biertjes fiets ik die vrijdagavond
naar Oost. Naast Barry, de organisator,
is er nog één lid dat ook wil afdrukken.
Het minimum aantal leden dat aanwezig
moet zijn wil het doorgaan. Gelukkig. Met
wat aanwijzingen van Barry en een aantal
proefstrookjes voor de juiste belichting lukt
het om een mooie afdruk op papier te maken.
Het is net als vroeger weer spannend om op
het belichte papier de foto langzaam te zien
verschijnen in de bak ontwikkelaar. Wanneer

dit gereed is gaat de foto in een stopbad en
vervolgens in de fixeer en tenslotte in het
waterbad om alle overgebleven chemicaliën
weg te spoelen. De tweede print wil ik een
wat groter formaat geven, maar dat geeft
problemen. Het lukt niet om de foto scherp
te krijgen. Ook Barry lukt het niet. Het is
een raadsel, tot Barry ontdekt dat de lens
verkeerdom in de vergroter zit. Helaas is het
dan al tijd om de foto’s te drogen en af te
sluiten. Wel met een biertje en wat nootjes.
Drogen gaat via een kleine apparaat met
soort van elektrische mangel en warme lucht.
Het papier blijft echter flink vochtig. Het blijkt
bariet te zijn, een luxe papier dat een langere
droogtijd heeft. Een waslijn en een föhn
bieden uitkomst. Blij met mijn afdruk van de
eerste foto fiets ik naar huis. De volgende
dag plak ik hem achter een passe-partout,
lijst hem in en hang hem op in mijn kamer.
Een week later ga ik weer naar de doka, nu
met ander papier dat meer geschikt is voor
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snel werken. Ik werk verder aan de tweede
foto van vorige week en leer van alles om
een betere print te maken of meer naar
mijn eigen smaak. Het is er ook gezellig met
allerlei mensen die elkaar leren kennen en er
wordt veel over analoge fotografie gepraat.
Ik heb inmiddels een strippenkaart voor vijf
keer gekocht dus ik kan nog drie keer. Ga ik
zeker doen!
Zondagmiddag is er een clinic, waar ik
heen ga met Marian’s Spotmatic om te
kijken of die nog te gebruiken is. Alan,
dé camerareparateur, waar één van de
Me Supers is voor reparatie, bekijkt er
kapotte of bijzondere camera’s van leden.
Alan is opgetogen over de staat waarin de
Spotmatic verkeert. De nauwkeurigheid
van de sluitertijd is bijna 100 procent met
minder dan één procent afwijking. Ook de
lens blijkt in prima staat. Eerder deze week,
wanneer ik bij hem ben, constateert hij dat
het sluitergordijn van een van mijn Pentax
ME Supers niet goed meer werkt. Hij vertelt
dat hij dat niet kan vervangen omdat de

reparatie te duur wordt. Nu vertelt hij me dat
hij toevallig wat onderdelen voor de ME Super
heeft gekregen en dat hij waarschijnlijk het
sluitergordijn gaat vervangen. Dat is goed
nieuws! Voor ik naar huis ga die middag
praat ik met een aantal analoge fotonerds
over onze favoriete camera’s waaronder
een Pentax-ME-eigenaar, de camera die
mijn eerste kleinbeeldcamera was, veertig
jaar geleden. Er zijn in ieder geval meer
mensen met een kapotte camera. Dat is een
troost. Een jongen heeft een camera van
zijn grootvader —de gemiddelde leeftijd van
de andere leden is een stuk lager dan die
van mijzelf— gekregen maar die was uit zijn
rugtas gevallen en stuk, waarna hij eenzelfde
camera tweedehands op Markplaats kocht
die ook stuk blijkt te zijn. De spiegel gaat te
langzaam omhoog. Andere mannen pronken
met een rugtas vol zeer dure camera’s.
Marktplaats blijkt een regelmatig gebruikte
bron voor tweedehands camera’s. Het enige
gespreksonderwerp die middag is dat over
analoge camera’s. Misschien overbodig te
zeggen dat ik mij prima vermaak die middag.
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Grijsgedraaid

Loonee Tunes ! - Bad Manners
In de winter van ‘80-’81 zat deze LP bij de eerste

De derde editie van het platenpanel -Jos, Gijs
en Martin-, heeft als thema: grijsgedraaid.
Oftewel, welke vinylplaat vonden we zo goed
dat deze waarschijnlijk de meest gedraaide
ooit uit onze inmiddels lange grijze leven is.
Uh, nou, of zoiets dan. Vaak gedraaid, soms
met krassen, overslagjes, krakerig geluid, of
gewoon na 872 keer draaien nog gewoon in
prima staat. Maar heel vaak gedraaid dus, en
dus met veel herinneringen die daarbij horen.
Jos draaide Pink Floyd’s Wish You Were Here
grijs, Gijs deed dat met Viva! van Roxy Music
en Martin kreeg geen genoeg van Loonee
Tunes! van Bad Manners.
En omdat de firma Corona het weer toeliet
mochten we ons weer tracteren op een
gezamelijke meet en greet bij Martin in
Haarlem met doppinda’s, droge worst en
alcoholvrij bier. En eigenlijk hebben we het

vier aangeschafte platen van mijn startende
collectie, naast One Step Beyond van Madness,
Regatta de Blanc van The Police en Word Salad
van Fisher-Z.
Ik hoorde van Bad Manners via mijn grote vriend
op de HTS, Martin Bosman. Eén keer horen en ik
was verkocht. Madness was poppy, the Specials
punky, the Selecter girlpower, the Beat swingend,
en Bad Manners? Die was keihard de feestelijkste!

amper over muziek gehad, maar what-thef*ck. Ons winter- en laatste thema hebben
we ook al bedacht; guilty plessure. Maar nu
eerst dus de kleurrijke grijze verhalen van
Jos, Gijs en Martin.

Geen pretenties, gewoon leuke, gekke, aparte

En omdat ik uit een ‘minder geslaagde’ periode

skadansliedjes.

van mijn leven kwam betekende het ook het geluid

De LP Loonee Tunes! opent met Echo4-2, een

van betere-tijden-opkomst, hoop, plezier, uiting

opzwepend instrumentaal nummer met veel

van woede, liefdesverdriet, troost, een uitweg, dat

poemerdepoem pauken en scheurende stemmige

dus zo ongeveer. Bad Manners was míjn band! Ik

blazers. Je bent direct binnen, je weet waar je

kreeg er steevast een beter humeur van. Met mijn

bent. Al hun optredens die ik gezien heb begonnen

koptelefoon op zong ik thuis vaak de klassiekers

ze met dit nummer. Binnen tien tellen stond de

Just-a-feeling, Lorraine, Suicide en The- Undersea-

zaal op zijn kop en dat zou de rest van hun show

Adventures-of-Ivor-The-Engine, keihard mee.

zo blijven. Zanger en frontman is Fatty Buster

Tijdens het uitbundig dansen vloog de jackplug wel

Bloodvessel; een dikke, kleine, vrolijke, kale

eens uit de versterker zodat de LP oversloeg.

skinhead, die steevast in witte overall zijn troepen

Het nummer Doris gaat over de jongen Doug die

aanvoerde en het publiek vrolijk uitdaagde met

verlaten is en is meer pop dan ska.

zijn lange tong ver uit zijn mond en een emmer

In de gangen van de Melkweg kwam ik ooit

water in de hand die uiteindelijk in datzelfde

een kleine man tegen die me tot twee keer toe

publiek zou verdwijnen. Hij liet zich graag met

vriendelijk groette. Ik had mijn Bad Manners shirt

brede lach toeschreeuwen met ‘You fat bastard’.

aan, maar herkende de man niet. Bij de derde

‘Het is een geweldige plaat,
niet grijs te krijgen, en,
en,....ik krijg er nog steeds
een beter humeur door.’

keer groeten zei hij; ‘nice shirt, I know that man’.
Het bleek Fatty zelf, incognito. Hij bleek nog veel
kleiner dan op het podium, was onvoorstelbaar
aardig en samen rookten we een joint aan de bar
die hij maakte m.b.v. een shagrollertje; hilarisch. Hij
vertelde daar dus dat zijn werkelijke naam Douglas
of Doug was. ‘Listen to Doris, that’s me’.

Fatty was zijn geuzennaam. Misschien omdat ik

Op Loonee Tunes! staan nog het ijzersterke

vroeger ook heel dik was vond ik dit zo stoer.

reggaedubnummer Echo-Gone-Wrong, het r&r-

Saxofonist Chris Kane ging crowdsurfend door het

nummer Back in ‘60(-Igaepalepsie), de beste Tequila

publiek tijdens zijn solo’s en Fatty heb ik zelfs ooit

ever, en Fatty eindigt als jaren’40 crooner op het

in de Melkweg op een surfplank door de hele zaal

sentimentele Just-Pretending(-it’s-never-ending).

zien gaan. En tussendoor deed Winston Bazoomies

Dat laatste nummer is al standaard ‘grijs-gedraaid’

met Tommy Cooper fez a-typische danspasjes op

opgenomen (kgik-kgik-kgik).

het podium en liet een paar keer die avond een

Loonee Tunes! heb ik echt heel veel gedraaid. De

virtuoze stemmige mondharmonica horen. Omdat

hoes hangt aan elkaar van plakband.

tekst:

ik vlak na de aanschaf van Loonee Tunes! de

Ik heb voor dit stukje de LP weer eens een paar keer

Martin Groenewoud

band in korte tijd een aantal keren zag optreden

opgezet afgelopen week en zie mijn gelijk bevestigd.

Jos Bohncke

in Paradiso en de Melkweg voelen de platen zo

Het is een geweldige plaat, niet grijs te krijgen, en,

Gijs Weehuizen

beeldend. De plaat opzetten betekent een concert

en… ik krijg er nog steeds een beter humeur door.

foto’s:

zien en luisteren. Misschien was hun optreden wel

Gijs Weehuizen

het eerste concert dat ik ooit zag.

Martin			

Jos en Gijs

Wish You Were Here - Pink Floyd

Viva Roxy Music!

Bij elk thema dat platenpanel aansnijdt, komen

Mijn meest gedraaide plaat? Waarschijnlijk

er twee subverzamelingen uit mijn grotere

Ummagumma of een andere langspeler van Pink

verzameling steevast om de hoek kijken; enerzijds

Floyd, of misschien toch In The Wake of Poseidon

mijn Pink Floyd collectie en anderzijds mijn

van King Crimson. Helaas heb ik die al behandeld.

hoeveelheid reggae albums, in het bijzonder

Het was even nadenken, maar toen wist ik het. Die

die van Bob Marley. Ik weet het. Het zijn nogal

hele warme zomer van 1976 op mijn zolderkamer

verschillende muzieksoorten, maar ik sta muzikaal

terwijl ik op mijn bed lag: Viva! Roxy Music. Een

in verschillende werelden.

broeierige live lp met songs van de eerste vijf

Ook deze keer, toen wij van platenpanel elkaar de

studio albums van Roxy Music. Bryan Ferry toch

vraag voorlegden ‘Welke LP heb jij zo vaak gedraaid

wel een hele grote held toen, in een kaki shirt met

dat bij wijze van spreken de naald door het vinyl

interesse voor reggae meer en meer toenam. En

dito stropdas, en, toen nog, met Jerry Hall…

stak?’, kwamen bij mij deze twee oude liefdes weer

in het verlengde daarvan later ook de SKA-muziek.

De vaart zit er meteen in met het uptempo Out

ter tafel. Ik heb er wel even over moeten nadenken

Muziek van een heel ander kaliber, uit een heel

of the Blue, begeleid door een stampconcert van

welk van de 2 het nou echt zou worden.

andere wereld die mij uiteraard ook op een heel

het publiek, gevolgd door Pyjamarama en het

andere manier aansprak. In hoog tempo kwamen

onzinnige The Bogus Man. Het vijfde nummer

de platen met hun rood-groen-gele motieven in

van kant één is Both Ends Burning, een wel heel

huis, Bob Marley voorop.

verhitte song in hoog tempo.

En toen ik in de zomer van 1977 het album Exodus

Kant twee opent met If there is something, toen

aanschafte, heb ik die plaat ook ontzettend veel

waarschijnlijk mijn meest favoriete nummer van

gedraaid. Niet alleen thuis en bij vrienden, maar

Bryan Ferry cs. In het daarop volgende Every

ook op locatie met mijn prachtige geveerde shock-

Dream Home a Heartache bezingt Ferry zijn liefde

proof dual-draaitafel die ik gebruikte om met mijn

voor een sex opblaaspop die in zijn zwembad

‘Het album uit september
1975 zou een belangrijke
gezel worden gedurende de
eindfase van mijn middelbare
schooltijd.’

vriend Leendert eens in de zoveel tijd reggae/ska

ligt. De lp eindigt met Do The Strand, het eerste

Uiteindelijk denk ik dat ik Wish You Were Here

dansavonden te verzorgen. Het toch kleine dorp

nummer dat ik ooit van Roxy Music hoorde, toen

Bryan Ferry’s songteksten zijn zelden saai, vol

het meest gedraaid heb van alle platen die ik

waar ik opgroeide had wel twee jeugdsozen waar

ik hun eerste twee albums bij de platenuitleen

humor en getuigend van een buitengewoon

in bezit heb. (Ook digitaal heb ik hem nog vaak

de jongeren zelf invulling gaven aan hun avonden.

geleend had en begon met het tweede album For

originele kijk op het leven. Always sophiticated

geluisterd). Het album uit september 1975 zou een

(Ja, jonge lezertjes, vroeger zorgde je zélf voor

Your Pleasure omdat de hoes en de titel mij het

and never a dull moment. Als bij tijden redelijk

belangrijke gezel worden gedurende de eindfase

een leuke avond). En als je de goede apparatuur

meest aanspraken cq. verleidden.

verveelde puber van vijftien was hij dé man

van mijn middelbare schooltijd, samen met de

had (en dat hadden Leendert en ik samen wel) kon

andere Pink Floyd platen.

je D.J. zijn van je eigen muzikale dansavond. Dan

In die tijd was er veel muzikale psychedelica voor

is Pink Floyd niet het meest voor de hand liggend

handen van veel uiteenlopende groepen dus het

om te draaien. Dan kwamen hele andere platen

was niet zo verwonderlijk dat ik als puber meeliftte

tevoorschijn van bands als Madness, the Specials,

met deze muziekstroom. Ik kan me ook nog

Peter Tosh, Burning Spear, the Beat, en noem

genoeg momenten herinneren dat deze LP opstond

maar op.

bij mij op mijn kamer of bij vrienden tijdens de

En Exodus dus ook, want Jamming (1e nr, 2e kant)

kleine uurtjes. Veel mensen waar ik mee optrok

deed het altijd lekker.

hadden deze elpee ook. Vandaar dat deze ook

‘Als bij tijden redelijk
verveelde puber van vijftien
was hij dé man die ik wilde
zijn, niet in de laatste plaats
omdat hij mooie vrouwen om
zich heen had...’

die ik wilde zijn, niet in de laatste plaats omdat
hij mooie vrouwen om zich heen had en een
carrière als popzanger leek mij ook wel een
ideale manier om door het leven te gaan. En met
de fantastische muzikanten zoals toetsenman
en violist Eddy Jobson, het veel jongere lid, die
Brian Eno vervangt sinds het derde studio album
en een doorzichtige perspex elektrische viool
waar gekleurde draden doorheen lopen heeft,

Zoals gezegd heeft de plaat een heel broeierige

en virtuoos gitarist Phil Manzanera, die nog met

atmosfeer en werd door mij al snel uitgeroepen

Pink Floyd heeft meegespeeld, leek het mij goed

Het is een opmerkelijke plaat, niet alleen vanwege

tot een van de beste live albums ever, een status

toeven. Beter in ieder geval dan op de HAVO

de muziek, de teksten en de technologische

die het album voor mij nog steeds heeft. Een

rondhangen tot ik eindelijk een keer naar de

trucen met geluiden en synthesizer-effecten in de

album dat ik in ieder geval iedere zomer weer

kunstacademie kan. De twee oprichters van Roxy

composities. Hij heeft ook een opvallende witte

uit de kast haal, zoals nu terwijl ik dit schrijf.

Music (Ferry en Eno) kende elkaar ook van de

hoes waar niets anders opstaat dan één foto

De muziek laat zich nog het best omschrijven

kunstacademie!

voorop en één foto achterop, zonder enige tekst.

als Glam Rock, maar toch weer heel anders dan

Plaats tekort hier weer om er uitgebreider op in

Dat het Wish You Were Here was van PF sprak

T-Rex, The Sweet of Mud. Het hele idee is door

te gaan, dus luister zelf eens naar het album,

voor zich.

Roxy Music (lees: Bryan Ferry) tot een hoger plan

wanneer je het nog niet kent.

Nu moet ik wel zeggen dat in het laatste jaar van

getild, een chique manier van leven, van een jet

de middelbare school (we spreken 1976) mijn

set ideaal.

zoveel gedraaid werd.

Jos

Gijs
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De
inslag,
de
aanslag
of wat
het ook
was
door Jos Bohncke

Dit zullen niet veel mensen kennen (onder
normale omstandigheden): Je ligt te slapen
en er gebeurt iets heel heftigs vlak naast
je, totaal onverwacht, terwijl je in een soort
coma verkeert. Mij overkwam dat laatst,
gewoon in mijn eigen huis.
Ik werd vroeg in de ochtend met bruut
geweld uit mijn slaap gewekt door een
donderend geraas en kletterend lawaai.
Vanuit mijn slaaptoestand werd de
onheilspellende herrie onmiddellijk een
droombeeld, waarbij er iets groots door dak
en dakraam kwam ingeslagen vanuit de
hemel. Een menggeluid van brekend glas en
vallende dakpannen dat opeens overging in
een beangstigende stilte. Althans, dat was
mijn beleving vanuit mijn limbo.
Het volgende moment zat ik rechtop in
mijn bed met maar één vraag: wat was dat
in godesnaam? Ook Marieke was wakker
geworden met dezelfde vraag: wat - was dat?
Ik bleef stokstijf zitten, alsof ik eerst vanuit
mijn bed wilde snappen wat er was gebeurd.
Hier is een kleine situatieomschrijving op zijn
plaats; wij slapen op de tweede verdieping
onder het dak, waarbij de ruimte vanuit de
nok gezien in twee helften is verdeeld. De
ene helft is slaapkamer, de andere helft is
bibliotheek met een heel lange tafel. Onder
het ene schuine dak het bed onder een
dakraam, onder het andere schuine dak

,

de tafel onder het andere dakraam. Deze
leefruimten zijn van elkaar gescheiden
door een 2½ meter hoge kastenwand aan
weerszijden, rug tegen rug. Kledingkasten
aan de ene kant, boekenkasten aan de
andere kant. En dan: als laatste in de rij
een stellingkast. Ook met zijn rug tegen een
kledingkast, waardoor hij uit zicht is vanuit
het slaapgedeelte.
Terug naar mij, rechtop zittend in bed. Ik
weet het niet meer zeker, maar vermoedelijk
verwachtte ik een stofwolk, iets smeulends,
een windvlaag, een inslaande regenbui,
een natrilling waarbij er nog wat puin zou
wegrollen. Maar niets van dat al; dak en
dakraam waren nog heel en alles bleef verder
stil.
Ik had er dus geen zicht op welk drama zich
achter de kledingkasten had voltrokken en

wat voor ravage daar was ontstaan. Ik kon
me ook geen voorstelling maken van hoe
die puinhoop er nu uitzag. Ik wist wél dat
het, gezien de herrie van enkele ogenblikken
daarvoor, een bende moest zijn.
Toen ik de moed had om een en ander
onder ogen te zien, stapte ik uit bed en
liep om de kastenwand. Wat ik aantrof
maakte in één keer alles duidelijk en tegelijk
geheel niet te snappen; de stellingkast
op de hoek was ingestort; door z’n poten
gezakt en voorover gedonderd. Ruim 2
meter stellingkast met 12 laadbakken lag
als aangeschoten wild geknakt tegen de
tafel en gebroken over de grond. Het frame
van de stellingkast lag als een staketsel in
een ongemakkelijke hoek en hield de laden
in een houdgreep, terwijl de inhoud half
uitgestort lag op de tafel en de grond. Van
alles wat een mens in ladenbakken heeft,
lag daar half nog in die lades en half door
elkaar ernaast: knutselmaterialen, naaigerei,
gereedschappen, schilderspullen, schroeven
en moeren en aanverwanten, tekenspullen,
spelletjes en speelgoed, maar ook allerlei
dingen waarvan je geen idee meer had dat
die zich nog in je huis verschanst hadden in
een van die ladenbakken.
Marieke durfde niet te komen kijken en vroeg
vanuit bed een beschrijving. Ik stamelde
wat, op zoek naar woorden waarmee ik wat
ik aangetroffen had kon duiden. Uiteindelijk
zei ik dat ze beter maar even zelf kon komen
kijken.
Zo stonden we even later naast elkaar
naar deze restanten van een aanslag te
staren met dezelfde vraag: hoe komt een
stellingkast zomaar tot instorten? Het
antwoord op die vraag ligt in de geheimen
van de stoffelijkheid besloten. Wat ik wel
weet, is dat de stellingkast voor elkaar heeft
gekregen wat de Lock-down niet is gelukt:
deze situatie was het startsignaal voor de
al zo lang hoognodige en tijden uitgestelde
Grote Opruim.
In huize Bohncke zal corona naar de
achtergrond verdwijnen en zal in de toekomst
gesproken worden over vóór en ná de Grote
Opruim. ‘Weet je nog, jouw eerste verjaardag
na de Grote Opruim … ?’

Zaterdag 04 juli, een gewone, door-de-weekse dag...

Dug-out deelt lief en leed.
=
Gijs, Jos, Marieke, Marian

DE REDACTIELEDEN IN EN OM HUN HUIS
TIJDENS DE CORONACRISIS
Anne: heerlijk genieten van het late zonnetje

de wijn moest hij nog beginnen, na 2 slokken

vanaf mijn vensterbank. Verveel me geen moment

mocht ik komen kijken. Hij was er…! Een wonder,

tijdens corona.

een raadsel. Maar dolgelukkig!! Spelen met mijn

Sanne: de beste plek is toch wel de hangmat,

buitenkraan en supersonische tuinslang (hij groeit

samen met de hond (vindt vooral hij een goed

als er water in zit van 5 naar 15 meter). Als een

idee). Met uitzicht op de kerstboom en gezellige

kind zo blij.

lampjes.

Marian: soppen, ruimen, zuigen, koken, lezen,

Mirjam: mijn coronahoekje in huis. Hier deed ik

zaaien, bingewatchen.

dagelijks een Suria Namaskar (zonnegroet) bij

Sabine: Mijn achtertuin: het Amsterdamse Bos.

het opstaan en volgde ik life yogales via Zoom,

Jos: wij kunnen niet wachten tot het voorjaar

zo volgde ik ook ademhalingsoefeningen en koos

wordt en we weer onze tuin in kunnen. Soms in

ik uit de verschillende lesjes die de docenten

februari al. Pakken we het eerste zonnetje met

van KWIDAM online zetten. Dat varieerde van

onze jas aan. Meer dan een half jaar is het onze

Steps op de trap tot Pilatus en krachttraining

‘buitenkamer’ met wel 3 zithoekjes erin verstopt

met waterflesjes i.p.v. gewichtjes. KWIDAM is de

(voor de koffie, de borrel en het avondmaal). En in

vrouwensportschool in Tilburg van mijn zus Kiek.

het najaar blijven we zo lang mogelijk nog buiten

Fetsje: de tuin was tijdens corona goed voor

zitten, jas aan, met een lamp en een vuurtje in

experimenten met zaaien en stekken. Voor die

de tuinhaard. En niet alleen wij, ook de bijen

stekken en zaailingen maakte ik van snoeihout een

genieten van onze tuin. Heerlijk! De tuin geeft ons

tipi en een poortje, waar ze dan tegenop kunnen

een ongelooflijk rijk gevoel! En vooral dit voorjaar

groeien. Maar het mooiste is wel het nieuwe

natuurlijk. Wij prijsden ons ontzettend gelukkig

terras met bankje aan de voorkant van ons huis,

toen half maart de lockdown inging en wij naar

aangelegd met z’n drieën. Om samen te genieten

buiten konden op dit hele kleine stukje aarde.

van de rust en de vogels.

Dorien: een maand nadat ik uit NYC was

Marieke: heerlijk om je weer even kind te mogen

weggevlogen met de snelheid van een wereldwijde

voelen. Dat kan stiekumpies binnenshuis òf als

lockdown, kreeg ik van mijn Antwerpse vriendin

niemand over de schutting gluurt, in de tuin. Dus

wat zaden opgestuurd. - Die grens was namelijk

ramen lappen werd lekker lang met mijn handen in

niet dicht.- En zo begon het balkon van grijs

de emmer water rondjes draaien, beetje koud erbij,

naar groen te kleuren. Ik was thuis en zag het

beetje warm erbij, zeem dr’in-zeem dr’uit, spons op

gebeuren. Borage, Amsoi, Vlas en Kamille. Nu, drie

alle mogelijke manieren uitknijpen, heerlijk!

maanden later veeg ik het afgevallen blad en de

En buiten … Eindelijk na 23 jaar met de hand

uitgebloeide bloemen weer op. Ik ben nog thuis,

met emmertjes en 5-liter-gieters (wel 2) vanuit

met enkel wat groene vingers.

de keuken die aan de voorkant van mijn huis

Gijs: een groot deel van de zomer heb ik lezend

ligt, met water slepen om mijn miniparadijsje

in boeken van Jung en Freud, en wat later over

te bewateren. Ik heb me suf gesjouwd in droge,

macrofotografie, doorgebracht achter de tafel in

warme zomers. En nu; gewoon, doodgewoon

mijn woonkamer, met een lekkere kop koffie. Was

(blijkt) een buitenkraan laten aanleggen.

heel verhelderend!

Klusje van niks voor de loodgieter. Ik dacht dat

Martin: als je niet weg moet blijf dan thuis. En

hij met zijn hele handeltje de kruipruimte in

zo lag ik veel op de bank met Griekse sloffen naar

moest om vanuit de hal (voor) met een leiding

de zoveelste herhaling bij BBC First van Midsomer

onder mijn huis door (tussen dooie muizen en

Murders te kijken met steevast ons geliefde

spinnenwebben) de waterleiding naar achter

huisdier Staartje op schoot. Ze zou de zomer niet

te trekken. Was helemaal niet zo. Ik heb niet

halen. Vlak vóór 21 juni ging de kaars bij haar uit.

eens gezien hoe hij het gedaan heeft. Marian

En zo werd TV kijken ineens een stuk minder en

zat toevallig net een wijntje bij mij te drinken in

zijn we na de buitenboel ook maar de vloer van de

de tuin toen hij kwam. Bij het inschenken van

huiskamer gaan schuren. Een mens moet wat.
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De cursus

Omgaan met Teleurstellingen
door Sabine Egberts

V

eel mensen zijn hard getroffen door de gevolgen van COVID-19. Ik
beschouw mezelf als één van de gelukkigen waarop het virus tot
nu toe relatief weinig impact heeft gehad. De mensen waar ik van
houd en ikzelf zijn vooralsnog gezond en financieel heb ik er niets

van gemerkt. Ook thuis werken gaat prima. Zo moeilijk is het natuurlijk ook
niet om in het algemeen belang alleen maar thuis te hoeven blijven en als
ik tijd en rust heb dan borrelen er als vanzelf nieuwe ideeën op. Ik tel mijn
zegeningen en hoop dat ik het geluk nog een tijdje aan mijn kant heb.
Maar toen de KNVB op 12 maart alle
voetbalwedstrijden verwijderde en enige tijd
later ook de boksschool dicht ging kwam ik
toch in een soort dipje terecht. Plotseling leken
alle dagen op elkaar. Omdat ik behoefte had
aan frisse lucht en beweging ben ik wat meer
gaan hardlopen, en hierdoor kwam er een
klein beetje variatie in de dagen. Namelijk die
tussen dagen waarop wél, en dagen waarop
níet hardgelopen werd. Daarna probeerde ik
wat te variëren in de routes en het hardlopen
af te wisselen met online bokstrainingen,
maar om eerlijk te zijn vond ik er na een
paar weken intelligente lockdown al geen
bal meer aan. Hoe lekker ik hardlopen ook
kan vinden, de lol was er wel van af. En
het hoogtepunt van mijn creativiteit lag
inmiddels ook wel achter me, kortom: de
verveling sloeg toe. Ik weet het, nogmaals,
ik mag niet klagen want ik kom tot nu toe
echt wel goed weg, maar... een beetje
sputteren sta ik mezelf toe. Ik was wel
klaar met de quarantaine, voor zover je de
Nederlandse variant zo kunt noemen.

een app. De bedoeling is dat je dan ook echte
fysieke caches vindt met daarin een papiertje
verstopt en daar je naam op kunt schrijven.
De
eerste route die ik liep
was in een park in
de buurt, waar ik
nog nooit eerder
was geweest.
Dit is dan ook
direct het
voordeel van
geocaching:
je ontdekt
prachtige
plekjes waar
je anders

waarschijnlijk niet zou zijn gekomen. Het
nadeel van geocaching is dat je heel goed
moet opletten dat je een beginners-route
neemt, want voordat je het in de gaten hebt
ben je bezig met een combinatiespeurtocht
voor gevorderden en word je met een hoop
jargon door de geocache community op de
je vingers getikt omdat je iets verkeerd hebt
gelogd of iets dergelijks.
Gelukkig werd het als vanzelf 1 juni en
mocht er weer wat meer. Mijn zoon (17) en
ik hadden allebei al langere tijd de wens om
te leren golfsurfen en we regelden zodra dat
mocht een proefles surfen bij Tamar van High
Tide Surf & Food in IJmuiden.
Op een zondag zou het gaan gebeuren: de
eerste poging golfsurfen. Wat had ik een
zin om weer eens langere tijd buiten bezig
te zijn, en vooral om iets nieuws te leren.
Ik vond het ook wel spannend, want ik had
zo’n voorgevoel dat ik hier geen aangeboren
talent voor heb.
We zaten al helemaal klaar in zwembroek
(zoon) en bikini (ik) toen ik een whatsappje
kreeg van Tamar: er zijn te weinig golven
voor een les. Ze stelde voor om de proefles
een week op te schuiven. Zelfde tijd, zelfde
plaats. Jammer, maar een week later was ook
prima.
Op die zondag werd er weer gewhatsappt,
deze keer was eerst de boodschap dat er
twijfels waren over de kwaliteit van de
golven. Daarna nog een keer, er waren nog
steeds twijfels maar de instructeurs gingen
vast op verkenning. Uiteindelijk kwam het
verlossende woord: het ging door! Op naar
IJmuiden.
Het was helemaal geweldig.

Ondertussen werd het weer mooier
en het huis kleiner. Ik besloot me
toe te leggen op het ontdekken
van de wereld van geocaching.
Dat bleek moeilijker dan gedacht.
Geocaching is eigenlijk een soort
speurtocht met coördinaten via

We waren met een klein groepje en twee
instructeurs. Na een korte uitleg over liggen,
peddelen, opstaan, timing en veiligheid
gingen we de zee in om gewoon lekker
aan de slag te gaan. Precies conform mijn
onbewuste verwachting waren de instructeurs
gebruinde surfdudes met warrig haar, en
Sabine met surfhaar

zij wilden ons duidelijk heel graag laten
ervaren hoe leuk surfen kan zijn. Ik blijk
inderdaad geen enkel surftalent te hebben.
Ik vond de golven best heftig en mijn board
te smal, waardoor ik om de haverklap in het
water kieperde. Toen de les afgelopen was
had ik voor de rest van het jaar voldoende
zoutspoeling in mijn neus gekregen om me
te weren tegen alle huis-tuin-en-keuken
virusjes.
Ook het peddelen was even wennen. Na een
tip van de instructeur peddelde ik driftig verder
de zee in, om wat meer van de branding af te
komen. Toen ik even op adem kwam hoorde
ik de instructeur naast me: ‘nu wachten op de
golf’. Hij stond nog steeds naast me.
Toch lukte het me één keer bijna om op mijn
board te komen staan. Dat was toen ik stopte
met wachten op de perfecte golf (alsof ik die
zou herkennen) en gewoon besloot om het te
proberen bij elke willekeurige golf. Wat was dit
leuk! Na de proefles voelden we ons blij en moe.
Ik liet Tamar weten dat we een aantal
lessen wilden volgen en zij voegde ons toe
aan de groepsapp. Wij stonden te popelen
om te oefenen. Het proces van de proefles
herhaalde zich in de groepsapp: eerst een
optimistisch berichtje met dag en tijdstip
van de les, dan de twijfel en vervolgens de
ontknoping. Tot twee keer toe ging de eerste
les niet door. Een surfcursus is dus ook een
goed alternatief voor een cursus ‘omgaan
met teleurstellingen’.
Uiteindelijk was het dan toch tijd voor de
eerste les. Wat een verschil met de proefles!
De golen waren een stuk rustiger en we
hadden dus langer de tijd om ons klaar te
maken voor de actie. Maar ook deze les
wachtte ik weer te lang. De ene golf was niet
hoog genoeg, de ander te vroeg, een derde
kwam weer te schuin aan rollen... en ook nu
besloot ik aan het einde van de les om niet
meer te wachten en gewoon te gaan. En weer
resulteerde dit in één keer bijna staan.
Dat moest anders, nam ik mezelf voor. Geen
gewacht meer!

ik dacht dat ik daar makkelijker op zou
kunnen staan. Na de vorige keren wilde ik
dat dat toch een keer ging lukken.
Dit had ik nog niet verteld maar we beginnen
altijd, na het aantrekken van een wetsuit
natuurlijk, met een board van de strandtent
naar de branding tillen. Dit kan best zwaar
zijn, want in IJmuiden is het strand breed en
zo’n board is lang. Dat wordt zwaarder als
het wat harder waait en je board wind vangt.
Deze vrijdag waaide het zo hard dat we met
twee personen, twee boards moesten tillen.
Mijn zoon en ik gingen samen, hij voorop
en met een flink tempo waar ik struikelend
achteraan moest.

Ik hoef denk ik niet te vertellen hoe het er bij
het plannen van de tweede les aan toe ging?
Inderdaad, die ging eerst weer niet door. Er
was een nieuwe dag afgesproken, maar ik
had op de site van een andere surfschool al
gezien dat ze die dag dicht gingen in verband
met de storm. Tot mijn verbazing ging het
deze keer echter gewoon door.
Wij trotseerden de storm voor de tweede les.
Dit was veel te heftig. Het waaide enorm
en er waren continu hoge golven. Ik kreeg
geen enkele kans om mijn plank überhaupt
een keer goed in het water te leggen, laat
staan om erop te komen. Het was een twee
uur durende rit door een zoute centrifuge.
Ondanks dat had ik er nog steeds plezier in.
Maar ik wilde natuurlijk wel dat ik het surfen
iets meer onder de knie zou krijgen.
Op een vrijdagavond ging het (na een
aantal keren niet) weer door, en wij wisten
inmiddels ook welke sites en apps we zelf
konden raadplegen om de wind en de swell
te checken en daarmee een inschatting te
maken van de golfomstandigheden.
Er was vooraf niets van te merken want het
weer was die vrijdag supermooi en rustig,
maar de golven en wind bleken weer enorm
heftig. Ik nam een extra breed board omdat

Op het moment dat we volledig
gezandstraald bij de branding aan kwamen
en ik mijn grote board neer wilde leggen
kreeg de wind vat op dat ding en vloog het
van mij weg over het strand. Aan alle boards
hangt een leash die je aan enkel vast moet
maken zodat je het niet kwijtraakt tijdens
het surfen, maar ik had nog geen tijd gehad
om deze vast te maken. Ik rende dus als een
malle achter mijn board aan. Gelukkig kreeg
ik hem te pakken voordat er ongelukken
konden gebeuren (er was ook verder
niemand op het strand) en kon ik gaan
surfen. Ook deze keer liep het niet soepel,
ik kreeg dat grote gevaarte maar niet
onder controle. De golven sloegen elke keer
opnieuw de board tegen mijn borstkas en
ribben aan. Na deze les heb ik 2 dagen met
een licht gekneusde rib en een blauwe tiet
rond gelopen. Misschien was dat geocachen
toch zo gek nog niet.
Inmiddels is de vakantieperiode er
tussendoor gekomen en konden we zelf een
aantal keren niet. Maar het kriebelt weer dus
we gaan door!
Want wat ik tot nu toe heb geleerd:
1. Zijn er goede golven? Ga surfen!
2. Surfen is ook heerlijk als je het (nog) niet
kunt.
3. Was je haar niet vlak voor een surfles.
4. Een surfboard is langer dan 1,5 meter.
5. Omgaan met teleurstellingen.
Zandvoort aan Zee: surfers bij zonsondergang
Dorien Boland
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TIJDSCHRIFT KWARTAAL HOROSCOOP
Editie herfst 2020
Uit de lucht gegrepen
door Sanne Visser
Steenbok – 23 december t/m 20 januari
Deze herfst is voor jou een periode van loslaten. Je hebt veel meegemaakt de
afgelopen periode. Nu is het tijd voor jou! Durf daarvoor te kiezen.
Waterman – 21 januari t/m 18 februari
Niet lullen paar poetsen. Het is tijd om in actie te komen. Het universum zal dit
belonen. Focus op wat echt belangrijk voor je is en ga daarvoor.
Vissen – 19 februari t/m 20 maart
Neem deze herfst de tijd voor jezelf. Keer naar binnen en neem de tijd voor reflectie.
Kijk wat er op je pad komt en vertrouw het proces.
Ram – 21 maart t/m 20 april
Adem in, adem uit. Je hebt de neiging overal snel op te reageren, laat het eens
gebeuren. Wacht even af en reageer eens wat trager. Een bezoek aan het water
(zee, meer, zwembad..) zal je ook veel brengen.
Stier – 21 april t/m 21 mei
Wat kan er wel? Er komen situaties op je pad, probeer om te kijken naar de positieve
kant. Omarm je lot.
Tweelingen – 22 mei t/m 2 juni
Je bent dit seizoen helemaal in balans. Jou krijgen ze niet klein. Hou die energie vast
en help andere mensen hiermee.
Kreeft – 22 juni t/m 23 juli
Je zelfvertrouwen groeit. Jij mag er zijn! Laat anderen maar praten, nu is het tijd
voor jou. Niet iedereen kan hier meteen goed mee omgaan, maar met je glimlach
krijg je iedereen mee.
Leeuw – 24 juli t/m 23 augustus
Sport en ontspanning zijn belangrijk. Deze herfst ga je hierin meters maken. Lekker
in beweging en een leeg hoofd. Hou vol, elke stap is er een.
Maagd – 24 augustus t/m 23 september
Deze herfst heb je veel energie. Je bent positief en blij en gul voor andere. Let op
dat je jezelf niet voorbij loopt.
Weegschaal – 24 september t/m 23 oktober
Je wilt al langer iets veranderen aan je interieur. Ga ervoor! Het zal je veel energie
geven. Vertrouw op je gevoel deze herfst.
Schorpioen - 24 oktober t/m 22 november
Je straalt! Energie genoeg deze herfst. Er is ook veel werk te verzetten, maar je
staat er niet alleen voor. Let op je eigen grenzen en vergeet niet om hulp te vragen.
Boogschutter – 23 november t/m 22 december
Een kleine investering kan gunstig uitpakken. Iets uit je verleden komt op je pad dit
seizoen. Maak je geen zorgen, het kan je nieuwe inzichten geven.

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.

Overdenksels
van een knor
door Roland Vonk
tekeningen Herman Schouwenburg

I

k zie het nog voor me, al is
het nu een jaar of veertig
geleden.
Ik studeerde rechten in
Rotterdam, en aan het begin
van een serie werkgroepen hadden we een
voorstelrondje. Elk van de ongeveer twaalf
deelnemers noemde zijn of haar naam, en
vertelde kort iets over zichzelf.
Wat vertel je dan precies?
Je kan iets zeggen over hoe dit vak past in
je afstudeerrichting. Je kunt iets zeggen over
je beroepsperspectief. Of over wat je naast
je studie zoal doet. En als je wat ouder bent
dan het gemiddelde kun je vertellen hoe het
komt dat je later alsnog aan deze studie bent

begonnen. Mogelijkheden te over om anderen
een idee te geven van wie je bent en waar je
je mee bezighoudt.
Ergens tijdens het rondje was de beurt
aan een keurig geklede jongen. Zijn naam
ben ik vergeten, maar laten we zeggen dat ie
Sander heette. Hij stak van wal met: ‘Nou, ik
ben Sander, kritisch corpslid.’
Ik kon nauwelijks geloven wat ik hoorde.
‘Kritisch corpslid.’
Dat je jezelf in zulke bewoordingen wilt
typeren. Dat het lidmaatschap van een
vereniging, het horen bij een club, in dit
geval bij het studentencorps, onderdeel is
van wie je ‘bent’. Dat je je identiteit daaraan
ophangt. Onbegrijpelijk.
En er dan als een soort schaamlap dat
‘kritisch’ voor hangen. Op de een of andere
manier maakte dat het alleen maar erger.
Wat ik ook nooit ben vergeten, is wat
ik, nog langer terug, hoorde van een
muziekvriend in Schiedam, waar ik woonde.
Die vriend bleek thuis problemen te hebben
vanwege zijn nieuwe vriendinnetje. Die werd
niet geaccepteerd.
Hoezo niet? Ik snapte er niks van. Een
beeldschone, aardige meid. Ja, maar ze was
Indisch. Ze had een kleurtje. En daar hielden
ze bij die vriend thuis niet van.
Jezus. Het was niet eens in me opgekomen
om met die blik naar haar te kijken.
Elke keer weer verbaas ik me erover
hoe het horen-tot-een-bepaalde-groep
als onderdeel wordt gezien van iemands
identiteit. Ik verbaas me erover als ánderen
iemand zo’n groepsidentiteit opplakken,
maar net zo goed als iemand het bij zichzélf
doet.
In de stad waar ik woon, Rotterdam,
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Vóór-Feyenoord-zijn is
voor menigeen niet iets
dat ie ‘erbij’ doet, het
vormt een wezenlijk deel
van iemands persoon.

zie ik het natuurlijk overal om me heen
gebeuren met Feyenoord-supporters. VóórFeyenoord-zijn is voor menigeen niet iets
dat ie ‘erbij’ doet, het vormt een wezenlijk
deel van iemands persoon. Het is mede
identiteitsbepalend. Met als gevolg: diepe
droefenis en frustratie bij verlies, vreugde bij
winst, en tégen supporters van andere clubs
zijn. Wat gepaard gaat met bedreigingen,
vechtpartijen en nare spreekkoren.
Ja, en met als bizarre apotheose
laatst het schrappen van optredens van
Jeroen van der Boom, Glennis Grace en
Xander de Buisonjé bij een reeks intieme
zomerconcerten in De Kuip, die toch maar
leeg stond te staan. De optredens van
deze drie werden afgezegd na kritiek van
Feyenoord-supporters. Die vonden dat
zelfverklaarde Ajax-supporters – wat die
drie schijnen te zijn – niet in het stadion van
Feyenoord moeten komen zingen.
Bij zoiets laat mijn verstand mij in de
steek. En krijg ik de neiging om parallellen
te trekken met de vijandelijkheden tussen
Israëliërs en Palestijnen, tussen Hutu’s
en Tutsi’s, en tussen Serven en Bosniërs.
Vijandelijkheden die ook ooit zijn begonnen
met het gevoel te horen bij verschillende
groepen, en met de gedachte dat mensen uit
de andere groep ‘anders’ zijn.
Het is ook zo wijdverbreid, dat elkaar
indelen in groepen, dat het wel iets
algemeen menselijks zal zijn. Maar fijn kan
ik het niet vinden.
Het feit alleen al dat binnen allerlei
(geloofs)groepen een speciaal woord bestaat
voor mensen die níet tot de groep behoren
spreekt boekdelen. Kafir (niet-moslim),
goj (niet-Jood), ketter (niet-katholiek of
ander geloof), knor (niet-corpslid). Allemaal
woorden die je wat mij betreft kunt opvatten
als een soort waarschuwingsvlag dat hier
iets onverkwikkelijks aan de hand is.

‘Hallo, ik ben Roland,
en ik hoor bij de mensen
die denken dat het beste
eigenlijk al achter ons
ligt.’

Heb ik het dan zelf nooit gehad? Het
gevoel dat ik ergens bij hoorde? Dat ik
onderdeel was van een groep? Nou, één keer
heb ik vaag zoiets gevoeld en snapte ik het
zelf niet. Ik kom er aan toe aan het eind van
dit stukje.
In mijn studententijd had ik het zeker
niet. Op de universiteit namen mensen
zichzelf en hun vakgebied voor mijn gevoel
veel serieuzer dan waartoe ik in staat ben,
en waar ik me prettig bij voel. Van een
studentenvereniging ben ik in het tweede
jaar dan toch maar lid geworden om als
thuiswonende student niet helemaal overal
bij te bungelen. Ik heb me aangemeld bij
een vereniging die mij niet zo ballerig leek
– SSR-R. Maar om nou te zeggen dat ik het
gevoel kreeg dat ik ‘erbij’ hoorde, nee. Ik
bleef een vreemdeling in Jeruzalem.
Ook op het Ministerie van Justitie in Den
Haag waar ik een jaartje heb rondgelopen
– en dat ik trouwens steevast aanduidde als
het Mysterie van Justitie – voelde ik me een
acteur in een vreemd toneelstuk.
Pas toen ik in de jaren tachtig als
freelancer de redactie van de krant Het Vrije
Volk in- en uitliep, voelde ik iets van een
biotoop die bij me paste. Maar ja, dat was
een omgeving van allemaal vrije geesten,
van allemaal eigengereide lui die nergens bij
wilden horen.
Pas echt aan het nadenken werd ik gezet
tijdens het half jaar, eind jaren tachtig, dat
ik in Brazilië heb samengewoond met een
Braziliaanse en dat ik heb geroken aan een
bestaan als buitenland-correspondent.
Ik leerde allemaal mensen kennen.
Brazilianen, en buitenlanders zoals ikzelf. En
hoe goed ik de taal ook leerde, de muziek
opdronk en tv-programma’s absorbeerde,

ik bleef het gevoel houden dat ik een
beetje ‘anders’ was dan de Brazilianen die
ik ontmoette. Ik voelde een verschil. We
hoorden niet helemaal tot dezelfde ‘groep’.
De sterkste band daar in São Paulo
voelde ik nog met een andere buitenlandse
journalist, Detlef, een filmmaker uit
Duitsland. Ik had het gevoel dat wij iets
deelden. Iets wezenlijks. Was dat iets van
identiteit? Was er dan misschien toch zoiets
als een Noord-Europese identiteit?
Met elementen als nuchterheid en
nadenkendheid?
Ik kwam er niet uit. Het bleef bij vragen.
En toen las ik laatst in de krant een
interview met schrijver Ilja Leonard Pfeiffer.
Hij zei dit over de Europese identiteit: ‘Ik
denk dat je nergens anders in de wereld het
idee kan hebben dat het beste eigenlijk al
achter je ligt. Zo denken ze niet in Afrika of
Azië. Wij hebben hier zoveel mooie dingen
uit het verleden dat de gedachte dat vroeger

alles veel mooier was, helemaal niet zo gek
lijkt. Dát is een kenmerk van de Europese
identiteit.’
Deze passage trof mij nogal. Ik herkende
er wel iets van mezelf in. Was dit ook
het levensgevoel dat ik jaren
geleden meende te
herkennen in
die
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Duitse
filmmaker?
Het zou zomaar kunnen.
Het lijkt me ook een vrij
onschuldig gemeenschappelijk gevoel.
Iets dat hooguit ergens in je achterhoofd
speelt, dat je niet aanspoort om je af te
zetten tegen anderen en dat niet opduikt in
een voorstelrondje.
‘Hallo, ik ben Roland, en ik hoor bij de
mensen die denken dat het beste eigenlijk al
achter ons ligt.’

Archeoloog van mijn Verleden

Ik ruim mijn zolder op

Juist dát wat nooit werd, blijft, om te kunnen worden.

en kom ze overal tegen,
ingegraven in mijn verleden;

Al wat reeds geschapen is,

vergeten fossiele wensen,

kan slechts vergaan.

relikwieën van mijn vroeger zijn,
als ballast van mijn wording

En alles wat ideeën bleef, verdwijnt
naar het ‘Museum van wat nooit geworden is’.

Als archeoloog van mijzelf
ontrafel ik het Ooit.
Pas als het er niet meer is,
zal ik vrij zijn.

Jos Bohncke
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FIETSEN IN DE REGEN
IS AFSCHUWELIJK
door Martin Groenewoud
illustratie fietser Jos Bohncke

Vorig jaar schreef Martin over
het basale geluk dat fietsen
heet, dit jaar over zijn behaalde
fietsdroom die la Marmotte heet
en nu over zijn afkeer van het
fietsen in de regen en hoe dit zo
is gekomen.
Van de tienduizenden kilometers die ik op
één van mijn vele fietsen heb afgelegd waren
verreweg de meeste met droog weer. En
omdat ik in de lente, zomer en vroege herfst
veel op de racefiets zit, fiets ik vaak met
prachtig weer, soms in puffende hitte, is het
soms koud of is er enorm harde wind. Maar
storm is de beste en enige manier om in
Nederland klimkilometers voor in de bergen
te trainen zonder een berg nodig te hebben.
Wind vind ik dan ook zelden vervelend. Met
het klimmen der leeftijd vind ik kou steeds
minder prettig i.v.m. de pijn door de bevroren
voeten. Om diezelfde reden heb ik nooit van
schaatsen gehouden.
Maar één type weer heb ik echt altijd
verafschuwd: regen. En de combinatie van
kou, regen en wind maakt dat het alles
bij elkaar voelt als afschuwelijk in het
kwadraat.
Daarom geldt voor mij: fietsen in dit soort
omstandigheden, dat doe ik nooit meer!
Hoe is dit zo gekomen?
Als geboren zondagskind kon ik als klein
mannetje op de fiets nog redelijk wat
verdragen. Een beetje regen was niet
onoverkomelijk. Kon je namelijk lekker door
de plassen heen rijden. Maar eenmaal op de
middelbare school had ik steeds vaker een
bril nodig om veraf goed te kunnen zien. Toen
ik een jaar of negentien, twintig was had ik

een échte racefiets en was lid van
fietstoerclub De Bataaf uit Zwanenburg.
Met een clubje van een man of twintig reden
we dan tochten van 120 tot 150 kilometer of
meer. Eind april is altijd de Ronde van NoordHolland. Die start en finisht in Zaandam en is
160 kilometer lang. Vanuit Amsterdam moest
ik nog heen en terug fietsen, dus dat werd
die dag al gauw zo'n 190 kilometer.
Die dag in 1980 was het koud, miezerig weer
met af en toe zware regen. Ik was nog jong,
had sterke benen en reed ik het grootste
deel van de dag aan kop van een groepje.
Zo ving ik de meeste wind maar had geen
last van het opspattende water en modder
van voorgangers op mijn bril. Die bril was
echt een handicap. Ik reed de tocht eigenlijk
moeiteloos uit, was 's avonds wel geheel op,
maar dat was normaal na een dag fietsen in
zulke zware omstandigheden.
De volgende dagen had ik echter last van
een hoestje. Het bleek een hoestje dat
de rest van het voorjaar niet meer over
zou gaan. En vooral bij fietsen en grotere
inspanningen had ik er last van. Evenals
een ‘zwaar’ hoofd, een voorloper van het
tot op de dag van vandaag last hebben van
holteontstekingen. Ook de vele jaren na
die ronde van Noord-Holland bleef ik last
houden van zo'n kuchje op de fiets bij kou,
regen en wind.
Naast het fysieke ongemak bij kou en
regen speelde ook mee dat een racefiets na
afloop van een regentocht schoongemaakt,
afgedroogd en de draaiende delen gesmeerd
moesten worden. Doe je dit niet, dan roest
de boel echt snel weg. Regen betekent dus
veel extra werk. Nu ik nooit meer met regen
op een race- of toerfiets rij hoef ik nooit meer

lucht lichter en hield de regen eindelijk op;
Godzijdank!
In het pauzeberaad waren we het er
al snel over eens dat we een hotelletje
zouden nemen. En omdat alles drijfnat was
zochten wij een chambre-avec-un-föhn.
Rare maar noodzakelijke vraag. Het hotel
was snel gevonden en de föhn heeft 2 uur
onafgebroken dienst gedaan om te zorgen
dat het meest basale drooggeblazen kon
worden zodat we i.i.g. na de warme douche
‘iets’ droog hadden om aan te trekken. De
hele kamer hing daarna vol met allemaal
spul dat te drogen hing. Het was inmiddels
zonnig en tijdens de avondwandeling
snapten we waarom wij verreweg de
jongste gasten waren. In dit kleine
stadje waren wel heel erg veel Pompes
Funèbres; winkeletalages vol natuursteen
en grafkransen. Kuuroord, hoogbejaarden,
thermaalbaden in een terminaaloord; het
paste goed bij onze stemming. Koud, nat;
Jos Bohncke

iets aan onderhoud te doen. Waarom zou je
nog in de regen willen rijden?!?
Tussen 1979 en 2002 heb ik nog vaak genoeg
in de regen gereden, en leuk vond ik het
nooit, maar één specifieke dag maakte dat ik,
tot op de dag van vandaag, aan het rijden in
de regen een ‘dit-doe-ik-nooit-meer-gevoel’
overgehouden heb.
In juni 2002 waren lief Clara en ik met de
fiets op de trein naar Avignon gereisd.
Vandaar zouden we via een mooie route
omhoog naar Parijs rijden om vandaar met
de trein weer terug naar huis te gaan. We
zijn, en waren, die-hard kampeerders. Dus
dat was een hele vracht aan spullen op onze
fietsen. Tegenwoordig heeft bijna iedereen
waterdichte Ortlieb-tassen, maar toen
waren het AGU-fietstassen. Die waren niet
waterdicht, dus alles moest eerst in plastic
tasjes verpakt.
In 2002 hadden wij overnacht in Gannat,
een plaatsje zo'n 40 km ten noorden van
Clermont-Ferrand. Vandaar zouden we 65
km moeten afleggen naar het kuuroord
Bourbon-l'Archambault. De lucht was die

ochtend al vrij donker en we waren blij dat
in ieder geval de tent droog ingepakt was.
Als dit vandaag de dag was geweest zouden
we na het checken van de buienradar die
ochtend hebben besloten om de tent een
nachtje langer te laten staan in Gannat of
een hotelletje te nemen. Maar die dag in
2002 stonden we dus al in regenjasjes met
bepakte fietsen bij de bakker ons broodje
te eten en de eerste druppels begonnen
te vallen. Er was geen weg meer terug
dus gewoon maar opstappen en wel zien.
Voordat we Gannat uit waren was het al
echt aan het regenen en dat werd alleen
maar erger. Mijn god, wat een narigheid.
Vooral ík heb die dag ontzettend staan
vloeken. De regenjasjes waren al snel
niet meer afdoende en iedere passerende
auto betekende een golfslagbad. Het was
voorzichtig rijden omdat alle gaten op de
weg volgelopen waren met regenwater en ik
met mijn bril weinig kon zien.
Het heeft uiteindelijk uren achter elkaar
gestortregend en we waren door en door
nat allebei. Vlak voor Bourbon werd de

Voetbal is …

Als je haar maar goed zit.

de volgende dag maar snel inpakken en
wegwezen.
Later in diezelfde vakantie hebben we de
laatste etappe van 60 km van Mallesherbes
naar Parijs gecanceld. Het regende die
ochtend pijpenstelen, er was een station, er
ging een trein, de fietsen mochten mee. De
keuze was snel gemaakt en zo kwamen we in
opperbeste stemming droog en comfortabel
aan op Gare de Lyon.
Regen en fietsen en kamperen was sindsdien
geen optie meer.
Omdat je meestal alleen foto's maakt van
gelukkige blije zonnige momenten kwam ik er
achter dat van al dat ‘lijden in de regen’ geen
bewijsmateriaal is.
Tegenwoordig rijden we heel luxe met tent en
fiets op de auto net zolang totdat het ergens
mooi weer is. Op deze wijze kamperen en
fietsen is daardoor weer heel erg lekker.
Geen gefiets meer in de regen: dat is echt
afschuwelijk!
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO
Het meisje met de rode ballon

Het zou zo stil zijn in de binnenstad, die
eerste periode van de lockdown, en op 5 mei
besloot ik poolshoogte te nemen. ik vertrok
vroeg die dag en liep naar de Dam.
Onderweg was het redelijk rustig. Bij de Dam
echter, waren toch wel wat mensen. In mijn
gedachten zou ik helemaal alleen in de stad
zijn, maar dat was niet het geval. Kleine
tegenvaller, want ik wilde foto’s nemen van
een verlaten stad. Dat zat er niet meteen
in. Bij het monument, waar de dag ervoor
bloemen geplaatst waren, stonden mensen.
Ook was er flink wat politie. Ik ging naar de
andere kant van de Dam, de paleiszijde. Daar
waren meer mensen aan het fotograferen. Ik
voelde de stompzinnigheid ervan, en dus ook
van mezelf. Toch wilde ik een mooi kiekje. Er
stond een politiewagen tegen het paleis met
twee agenten ernaast. Niet bepaald de foto die

ik voor ogen had.
Op het plein liep een klein meisje met een
rode ballon. Ze was met haar ouders en er
was een cameraman bij die e.e.a. filmde.
Het was een mooi gezicht dat hummeltje
met die ballon op dat grote, redelijk lege
plein. Ik maakte foto’s maar de politie
op de achtergrond verknalde het beeld.
Onverrichter zake vertrok ik.
Terwijl ik net de hoek om liep reed de
politiewagen mij voorbij. Dat bood perspectief
en ik ging terug en schoot een mooi plaatje
van het kleine meisje met de rode ballon.
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Amerikanah door Chimamanda Ngozi Adichie
Bekijk het BoekVlog over dit boek op het YouTube kanaal van De Totem.

Een voltreffer zo lijkt het, maar in feite in
scene gezet door de ouders van het kindje.
Dat doet af aan de romantiek, maar toch ben
ik wel blij met de foto.
Marian Hanou
‘Lees Amerikanah om te weten wat racisme
betekent.’ Het boek van de Nigeriaanse
schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie werd
aangeprezen in het programma M. Voor
mijn boekenclub een reden om te lezen, het
onderwerp domineert immers de actualiteit.
In dezelfde tijd verscheen in NRC: ‘Hoe
racisme je leven tekent.’ Actuele interviews
waaruit blijkt dat er voortdurend negatief
gereageerd wordt op deze mensen, vanwege
hun kleur. Dat moet je wel bepalen, denk ik
als ik dit lees.
Zoals mij eenmaal overkwam over mijn
afkomst: ‘…en ook nog Fries’ zei een vrouw
over mij in de tijd dat een paar Friezen
een groep anti-zwarte-piet-activisten
tegenhielden. Ik was totaal verbluft.
Plotseling behoorde ik vanwege mijn naam
tot de door haar verafschuwde groep
blokkeer-Friezen.
Amerikanah wordt verteld vanuit de kapsalon,
waar hoofdpersoon Ifemelu 6 uur doorbrengt
om haar haar te laten vlechten voor ze na

12 jaar Amerika terugkeert naar Nigeria.
Het vertelt over de jeugdliefde van Ifemelu
en Obinze die stokt wanneer Ifemelu naar
Amerika gaat en een vervolg krijgt wanneer
ze terugkeert naar Nigeria.
Maar moet je Amerikanah inderdaad lezen
om te leren over racisme? Adichie vertelt
over interessante personages van alle rassen
en achtergronden. ‘Pas in Amerika realiseerde
ik me dat ik zwart ben’, zegt ze. Met de
blik van de buitenstaander beschrijft ze het
dagelijks leven in Amerika en in Engeland.
Die afstand wordt versterkt door de blogs die
de hoofdpersoon als niet-Amerikaanse zwarte
schrijft over Amerikaanse zwarten. Ze kan
er zeggen wat noch blanken noch zwarten
kunnen zeggen. De blogs leggen de vinger
op de zere plek, als achtergrond voor de
verhalen van al die interessante personen die
langskomen.
Amerikanah vertelt ons een bijzondere
liefdesgeschiedenis, waarin veel stemmen
klinken over migratie en racisme.
Fetsje Luimstra

