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Na twee themanummers op rij lijkt er geen weg terug en loopt er ook
nu een thema als een rode draad door dit herfstnummer.
Dit keer: ‘eens maar nooit weer!’. Plenty voorbeelden op te noemen,
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van Mierlo, houtsnijder op de Wallen door Mirjam en door Jos: beelden
verstopt in het Spanderswoud.
Frits gaat diep en filosofeert over het leven met daarbij prachtige
illustraties van zijn hand, met quotes die tot nadenken stemmen.
Dorien heeft weer een mooie foto van een hondje en een
krantenkoppengedicht. Sabine doet een interview met vrienden die
naar Friesland vertrokken en een B&B begonnen. Je zou denken, dat
is een themaverhaal (ééns maar nooit weer!), het tegendeel is echter
waar.
Anne geeft in zijn rubriek ‘007 Life Hacks’ ook dit keer waardevolle
tips.
En ten slotte heeft Marieke een déjà vu, van het soort dat je niet wilt
hebben.
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Kees
van
Mierlo,
houtnijder
Op het oog symmetrisch

Sommige mensen hebben al tientallen jaren hun bedrijf en woning op de
Wallen maar zijn niet zichtbaar omdat ze geen winkel hebben. Eén daarvan
is Kees van Mierlo, van beroep houtsnijder. Zijn werkplaats bevindt zich
tegenwoordig aan de Oudezijds Achterburgwal. Daarvoor werkte hij samen
met meubelrestaurateur Dieter Gedexnus in een grotere werkplaats in de
Barndesteeg.

Het volgende project is de restauratie van een zonnewijzer

Misericorde Willem Vogel
door Kees v Mierlo

werk nooit exact symmetrisch, De natuur
is ook schijnbaar symmetrisch, dat maakt
het spannend,’ Een mooi voorbeeld van
Kees’ ambachtskunst is de geveltop aan de
Elandsstraat no 88 in Amsterdam. Je zou
denken dat zo’n weelderige gekrulde top van
steen is, maar vaak zijn ze van hout, goed in
de verf gezet.

Kees legt uit aan de auteur hoe een bepaald snijwerk in elkaar zit.

‘Als ik in mijn werkplaats aan het werk
ben, staat de deur vaak open, maar ik ga
er nu maar een inzetdeur maken, met een
bel, wanneer men naar binnen wil, teveel
nieuwsgierige mensen komen een kijkje
naar binnen nemen en zo word ik te vaak
gestoord.’
Zoals al zijn restauratieprojecten wordt ook
dit project lang en goed overwogen.
Hij groeide op in Wateringen. Zijn vader
was timmerman en woningstoffeerder. Als
jongetje hielp hij z’n vader graag. Het was
wel duidelijk dat hij in het verfraaien van
woningen zijn beroep zou vinden.
Hij volgde een opleiding tot meubelmaker
en vond in 1967 een betrekking bij een
aannemer die voor de restauratie van de
regeringsgebouwen een meubelmaker
zocht. Tijdens de restauratie van de
Trêveszaal, in 1976, werd hij ‘ontdekt’
door beeldhouwer en restaurateur Hans ’t
Mannetje. Deze had vanaf 1969 de leiding
van het restauratieatelier Uilenburg in
de voormalige synagoge aan de Nieuwe
Uilenburgerstraat 91. Zo kwam Kees in
Amsterdam terecht. Jarenlang maakte hij

deel uit van de vaste groep restaurateurs
die op Uilenburg werkte. ‘Doordat we vaak
samenwerkten aan onderdelen van gebouwen
heb ik in de loop der jaren veel geleerd. Niet
alleen over mijn eigen vak, maar ook over
aanpalende disciplines zoals steenhouwen
en stucwerk. Hierdoor kan ik bij grote
projecten vanuit verschillende invalshoeken
meedenken en ondersteunen.’ In 1987 stopte
Restauratieatelier Uilenburg en ging Kees
verder als zelfstandig ambachtsman.
Vertalen in stijl
Objecten waar vaak in de loop der jaren
hele stukken verdwenen zijn, reconstrueert
hij door tekeningen en oude prenten te
bestuderen. Soms ook worden ontbrekende
delen naar eigen inzicht gereconstrueerd. ‘Ik
bedenk dan hoe die verdwenen onderdelen
er uit gezien kunnen hebben. Het is als het
lezen en schrijven van oude talen. Je moet
de teksten niet alleen kunnen vertalen, maar
je er bovendien zó in kunnen uitdrukken,
dat niemand de authenticiteit van het
resultaat betwijfelt. Als ik iets snij, werk ik
links en rechts gelijk op, zo kan ik op het
oog de symmetrie in de gaten houden. Ik

Vreemde Vogel
Ook op de Burgwallen is werk van Kees
te vinden. Hij sneed bijvoorbeeld de
deurversiering van theatercafé Casablanca
op de Zeedijk. En als je goed zoekt, kun
je in de Oude Kerk ook een eigen ontwerp
van hem vinden. In het hoogkoor bevindt
zich een koorbank in laat-gotische stijl,
naar schatting rond 1500 gemaakt. De bank
bestaat uit vijftien zitplaatsen, gescheiden
door tussenschotten en leuningen. Aan
de onderkant van de opklapbare zittingen
bevinden zich misericordes, in hout gesneden
figuren. De misericordes boden steun aan
personen die lange tijd moesten staan.
Eén zo’n misericorde maakte van Mierlo
speciaal voor het afscheid van de organist
en cantor Willem Vogel. Het is een Jeroen
Bosch-achtig figuurtje: Een nachtegaal met
het hoofd van de musicus met vleugels van
orgelpijpen, staande op het vloerklavier van
een kerkorgel.
Kees’ handen jeuken soms als hij een
stoepleuning ziet met mooie gesneden
uiteinden die nodig aan onderhoud toe zijn.
‘Soms zou ik willen aanbellen om te vertellen
dat ik daar graag wat aan zou willen doen!’
Op dit moment heeft Kees een zonnewijzer
onder handen waarvan rotte houtdelen
moeten worden vervangen en voor een deur
snijdt hij een deurnaald, een langwerpige
versiering tussen twee deuren.
De stad wordt steeds weer een beetje fraaier
dankzij zijn vakmanschap.

De achterkant van de zonnewijzer: houten
delen zijn kruislings over elkaar geplakt om
trekken tegen te gaan.

In dit filmfragment zien we Kees aan het
werk bij het snijden van de attiek voor
Elandsstraat 88
Zie ook: http://www.kvmierlo.nl
Koorbanken Oude Kerk

9

door Sanne Visser

Het is een nacht …

03.00 uur, op straat in Hue Vietnam
‘Follow me, I know somewhere you can sleep’
zegt een smoezelige man tegen ons. Kunnen
we hem wel vertrouwen? We besluiten achter
hem aan te lopen.
Een uur eerder, jongeren hostel, Hue Vietnam
Shit. Dit is al de 5e nacht dat ik niet (goed)
slaap … Die klote jetlag … Oh nee, loopt
daar een muis? Nee toch? Pff ik draai door
hier. Waarom zijn die mensen niet stil? Zal ik
vragen of ze stil kunnen zijn, of ze het licht
uit willen doen? Het is al ver na 00.00 uur
dus moet kunnen.
Wat een harde klote muziek komt er van
buiten.
Pff ik moet niet denken, maar slapen … Vind
het rustpunt … Wat is dit bed hard … Waarom
ben ik hier? Straks slaap ik weer een nacht
niet … Niet aan denken … Vooral niet gaan
malen … Straks loopt er wel een muis. Wat
dan, straks kruipt ie in bed.
God nee laat je niet gek maken … Waarom
praten die mensen nog steeds? Ja nu kan ik
er niets meer van zeggen eigenlijk, ik lig hier
al een tijdje het is raar als ik er nu nog wat
van zeg … Pff wat is het hier warm.
Waarom slaap ik nou niet? Morgen hebben we
een druk programma, ik wil wel goed slapen.
Misschien … kunnen we nog een ander rustig
hotel vinden?
Ik pak mijn telefoon. Even kijken. ja hier
vlakbij is iets, met 24 uur check-in. Een mooi
rustig hotel, dit is toch perfect? Nee dit is
dom, nu nog wisselen werkt niet. Leg die
telefoon maar weg. Je denkt niet helder na
door slaapgebrek.
02.30 uur
Hee is Niels nu wakker? Volgens mij is ie
nu ook wakker? Ik stoot hem zacht aan.
Hmmhuu. Shit hij sliep, maar ik heb hem
wakker gemaakt. ‘Hee Niels, sorry. Maar
ik kan echt niet slapen. Ik heb een andere

slaapplek gevonden. Met 24u check-in. Zullen
we daar heen gaan?’ Niels vindt het niets. ‘Ga
gewoon slapen, we gaan nu toch niet weg.’
Ja, hij heeft gelijk ook.
02.40 uur
Niels tikt me aan. ‘Oke, we gaan.’ Nee zeg ik
nog, laat maar. ‘Nee nu gaan we, het zit nu in
mijn hoofd. Pak je tas.’ Oké, we gaan.
02.50 uur
Waar is dat hotel? We kunnen het niet
vinden. We lopen wat rond. Er zitten nog
aardig wat locals (vooral mannen) buiten.
Ze kijken ons raar aan. Ze staren naar ons
vanaf de plastic stoeltjes aan de straatkant.
Dit was een domme keuze. Straks worden
we overvallen. We proberen een hotel, we
kunnen wel naar binnen maar zien niemand.
We lopen nog een blok verder.
03.10 uur
Yes, de smoezelige man bleek te vertrouwen.
We staan bij een prima lokaal hotel, hij kent
de portier, hier kunnen we naar binnen. De
portier spreekt geen Engels, maar de man
vertaalt. We moeten wat cash betalen en
worden naar een kamer gebracht. Hij vraagt
om onze paspoorten. Die heeft ie nodig voor
de manager. Hmm, nee dit vertrouwen we
niet. Onze alarmbellen gaan af. De man gaat
niet weg, we kunnen niet blijven zonder
onze paspoorten te geven. We besluiten
weer de straat op te gaan. We schudden de
’behulpzame’ man van ons af en gaan door.
03.30 uur
Hartslag is hoog, klamme handen, waar
kunnen we nu nog heen? Waarom ben ik zo
dom geweest?
We zien nog een groot hotel, met een ruime
oprijlaan. We besluiten erheen te lopen. De
deur is los, maar wederom zien we niemand.
We roepen, maar niemand reageert. We gaan
weer weg. Ik stel, paniekerig, voor om weer

naar het hostel te gaan. Niels wil het er niet
bij laten zitten, ‘nee’ zegt ie. ‘Blijf hier staan’.
Ik moet bijna huilen.
Niels loopt naar een groepje mannen
(bewaking?) iets verderop op het terrein. Een
man pakt zijn walki talki. Wat gebeurt er? Ik
kan het niet goed volgen.
Dan komt Niels weer naar me toe. De
bewaker heeft de receptionist (die achter de
balie lag te slapen) wakker gemaakt en we
zijn gered. Jemig, wat ben ik blij. En ik dacht
bij mezelf: nooit, maar dan ook nooit meer,
ga ik midden in de nacht zonder goed plan
weg van een slaapplek.
04:30 uur
… slaap … einde-lijk.

door Martin Groenewoud
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Het was nota bene mijn
eigen voorstel om met
het thema ‘Eens maar
nooit weer!’ te gaan werken
deze TIJDschrift-editie. En nu de
deadline nadert heb ik een keuze
gemaakt zoals Vader Abraham dat
deed bij de Nederlandse inzending
voor het Eurovisiesongfestival
een aantal jaren geleden: ‘In
godsnaam Sieneke dan maar?!?’ …
Wadlopen is het dus geworden.

WADLOPEN!?!
Dat moet je gedaan hebben, toch …

Parapenten
Over wadlopen straks meer, maar ik
had beter een top 20 kunnen maken.
Een Eens-maar-nooit-weer top 5 maakt
het echter behapbaarder denk ik. En
veel van deze ervaringen zijn gebaseerd
op faalangst, schaamte en vooral
hoogtevrees. Vooruit, in godsnaam daar
gaan we dan:

Wandeling over de bergketen Besseggen

Nummer 5. Toen ik veertien jaar oud
was besloot ik ooit om van de duiktoren
in het Sloterparkbad te gaan springen.
Klassieker: omhooglopen in een lange
rij. Bij de vijf meterplank aangekomen is
teruggaan geen optie meer (‘nou, spring
dan!?!’), springen in blinde paniek en
nog steeds voel ik de angst die ik toen
gevoeld heb. Nooit meer gedaan.
Nummer 4. Kerstliederen spelen op
trombone in een tehuis voor verstandelijk
gehandicapten (dit mag je nu niet meer
zo zeggen!). Ik haat kerst, speel best leuk
trombone en een veel te aardige collega
die bugel speelt, had me overgehaald dat
dit zóó gezellig samen zou zijn. Ik kom
binnen en krijg terloops de informatie
dat deze collega ziek geworden was.
Maar ohoh wat fijn dat ik er wél ben.
Liederen gespeeld, geen hond bleek
echt geïnteresseerd, en ik eindigde met
antwoord op de vraag hoe ik het vond:
‘dit was eens, maar …’

Wadlopen

van narigheid ook nog te regenen en werd
het spekglad. Als ik links en rechts omlaag
keek voelde ik mijn hart in mijn keel bonzen.
Onophoudelijk bleef de achter c.q. onder mij
klimmende Clara roepen ‘niet omlaag kijken,
OMHOOG!’ Ik was echt on-voor-stel-baar
bang. Bovengekomen op het plateau moesten
we nog een heel eind, maar de regen was
gestopt en het blijft zomers gelukkig heel
lang licht in Noorwegen.
Na een uur of 12 waren we terug op het
startpunt. Levend en wel, totaal uitgeput,
maar jezus, wat een opluchting dat we er
waren. Dit never nooit meer!
Nummer 1. En dan is het begin jaren '90.
Mijn ultrasportieve en altijd enthousiaste
vriend Anton heeft het plan om met een club
Nummer 2. De wandeling van Clara en
vrienden van hem te gaan wadlopen van
mij over de Noorse bergketen Besseggen.
Pieterburen naar Schiemonnikoog. Iets van 17
Volgens de ANWB-wandelgids een mooie
kilometer, maar Martin, dat is voor jou geen
tocht van 6-8 uur. Met onze prima conditie
probleem, dat red je makkelijk.
zou dit geen punt zijn. Weer zag er ook
Vrijdags reden we vanuit Amsterdam naar
goed uit. Met een boot word je halverwege
een blokhut in de buurt van Pieterburen.
het meer afgezet. De eerste uren waren
Onderweg kreeg ik al mot met iemand die het
prachtig: sneeuw, bergmeertjes, prachtige
personeel van een wegrestaurant bij Joure
uitzichten. Al snel bleek dat we door niemand
belachelijk probeerde te maken. Met welk
meer ingehaald werden. We waren de
stelletje arrogante westerlingen was ik op
laatsten, maar na 5-6 uur lopen konden we
stap in godsnaam?! Daarna viel het gelukkig
het einde zien. Dachten we! We moesten
allemaal best mee, het was het jaar van
afdalen en daarna over een hele smalle
de intrede van de Ola Magnum en die dag
bergkam omhoog klauteren. Verbijstering:
verorberde ik er drie weet ik nog. 's Avonds
we waren nog niet eens op de helft! Tijdens
een eenvoudige hap, een korte nacht en bij
de beklimming van de bergkam begon het
het krieken van de dag eruit
en met de auto naar het
‘Ineens veranderde het gevoel van avontuur voor
vertrekpunt.
mij in het gevoel dat ik beland was midden in een
Oude All Stars aan, een
attractiepark.’
rugzak met alles erin wat je
nodig hebt en wat niet nat
mag worden in plastic. Het
was prachtig warm weer, ik
denk dat het in juli was. Ik
dacht ook dat we met hooguit
een clubje van twintig
man de oversteek zouden
maken. Dat was een grote
misrekening. Er zouden die
ochtend zeker tweehonderd
man gaan wadlopen. Ineens
veranderde het gevoel van
avontuur voor mij in het
gevoel dat ik beland was
Nummer 3. Tien jaar geleden was ik in
Nepal en bij Pokhara was een plek waar je,
betaalbaar, heel mooi kon parapenten. Na lang
twijfelen, toch ingeschreven, en ook nog voor
een lange vlucht. Als ik het dan toch doe?!?
Het opstijgen met mijn zwitserse piloot
Sebastian was al hilarisch, eenmaal zwevend
prachtig, maar om hoogte te maken moet je
als een malle rondjes draaien waarbij je als
een raket honderden meters hoogte maakt.
Ik kon nog net op tijd aangeven dat ik heel
graag weer naar beneden wou. Groen en geel
ben ik geland en de rest van de dag bleef
alles in hoofd en maag draaien. Dit was een
100% eenmalige parapentervaring.

midden in een attractiepark. Attractieparken;
daar houd ik niet zo van! (mijn laatste keer
was in de Efteling met een club mensen met
een verstandelijke beperking in 1996 en dat
was, daar gaan we weer, eens, maar …)
Goed, we stonden boven aan de dijk, het was
prachtig mooi, zonsopkomst net geweest, we
waren melig van de vermoeidheid en zagen
er uiteindelijk allemaal de humor van in.
Toen iedereen gereed was, de gidsen vooral
uitgelegd hadden dat we vooral echt moesten
doorlopen in verband met het opkomende
watergetijde, gingen we via een soort
strekdam het wad op. Het eerste gedeelte
was redelijk te lopen en de stemming zat er
goed in. Alles wat gisteren gezegd was kwam
helemaal recht en ik en de anderen genoten
zichtbaar van dit unieke stukje natuur dat
bij Nederland behoort. Van Schiermonnikoog
was nog niets te zien. De gidsen voor waren
in zicht en de achterlopende gidsen een
eind achter ons. Dat liep dus gesmeerd.
Na een paar uur lopen was Schier nog
steeds niet echt in zicht, werd het lopen
steeds vermoeiender en had ik ook steeds
minder oog voor de natuur en oor voor
de gesprekken van het vriendenclubje. Je
voeten zuigen steeds meer vast in de zachte
zompige zandbodem (de 3 z's van wadlopen!)

en ik kwam steeds meer in zo'n irritant
kleinekinderengedreinstemming van ZIJNWE-ER-AL ?!?!?
Het antwoord was, neen, nog lang niet en
ik moest echt wel door blijven lopen want
dat godverdomde getij moesten we voor
blijven. Met Schier in zicht moesten we door
een diepe slenk. Uiteraard zijn de foto's
spectaculair. Met je rugzak boven je hoofd
moet je door het water alsof die dag de
landing in Normandië gaat plaatsvinden.
Eenmaal erdoorheen kwam het besef dat we
het allemaal gingen halen, ik ook. Tsja, keus
heb je ook niet.
Op de fiets ben ik wel eens aan een
beklimming van een berg begonnen en
voelde na 2 of 3 kilometer dat ik de benen
niet had. Dan is het balen, je stuur om en
met 3 minuten ben je terug waar je begon.
Bij wadlopen is volgens mij de enige redding
als het niet meer gaat een helikopter.
Maar goed, we gingen het halen en ik was zo
onvoorstelbaar moe, leeg, sjacherijnig dat ik
na het aan land gaan tot twee keer toe tegen
een stroomdraad aanliep en het me bijna
niets deed. Erover heen stappen kon ik niet
meer. De rest van de dag was ik bezig met
bijkomen. Het was teveel voor me geweest.
Een doorzetter ben ik niet, er moet wel wat
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te genieten zijn. De dag erna hebben we
gelukkig nog een plezante tandemtocht over
het eiland gemaakt, ijsje eten, met de boot
terug en weer retour naar Amsterdam. Dat
soort activiteiten kan ik prima aan.
Achteraf ben ik blij dat ik het ooit gedaan heb
en het is zeker een aanrader.
En cliché cliché: gelukkig hebben we de foto's
nog. Aan het begin de mondhoeken omhoog,
aan het eind duidelijk omlaag. Inspanning,
over je grens gaan doet wat met een mens.
Grappig is dat toen ik vertelde dat mijn
artikel over wadlopen zou gaan er direct
een foto binnenkwam van redactiecollega
Sabine die de dag ervoor de wadlooptocht

Voetbal is …

Schoppen die bal!

had gemaakt. Prachtige foto, mooi is het
zeker. En mijn schoonzus en zwager hadden
twee weken eerder hetzelfde gedaan. Mooi
vertelden ze, maar op de vraag of ze dit nog
eens zouden doen een ontkennend antwoord.
Zie je wel: wadlopen is een typische trybefore-you-die activiteit. Leuk, maar, eens
maar nooit weer!
NB : o.a. de top 5 niet gehaald zijn de
klifwandeling in Portugal, stadionconcert
Prince in de Kuip, dineren in een zeer luxe
sterrenrestaurant, mijn baan als coördinator,
klimmen in de klimhal (natuurlijk met Anton
weer!) etc, etc.
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WAT HET WOUD VERBORGEN HOUDT

foto 1

door Jos Bohncke

Corona heeft ons veel gebracht. Behalve de nodige ellende ook onverwachte dingen,
zoals sociale initiatieven en nieuwe manieren van werken. Tijdens de eerste lockdown
bracht het ons ook veel tijd. We werkten thuis, online. We konden nergens heen en
onze agenda’s waren plotseling leeg. Tijd, veel tijd, pal naast de idiote druk en drukte
die online werken ons gaf. Zo zag het er voor velen van ons uit.

O

mdat de eerste lockdown
gepaard ging met
prachtig weer, zon,
blauwe hemels, friszachte
avonden met prachtige
zonsondergangen, werd
de lockdown voor Marieke
en mij een synoniem voor ‘naar buiten’, erop
uit. (Corona = prachtig weer). Als het online
werken erop zat, lag er tijd voor ons die we
niet konden vullen met wat we vóór Corona
gedaan zouden hebben buiten de deur. Wat
een nieuwe invulling werd, was wandelen.
We gingen alle kanten op, maar er waren 2
gebieden waar we het liefst wandelden. Onze
eigen ‘achtertuin’ - het veenriviertjeslandschap
rond Ouderkerk. Dit is feitelijke de noordpunt
van wat het ‘Groene Hart van Holland’ heet.
En het Spanderswoud, welk niet zo groot is als
de naam doet vermoeden, maar toch een flink
bos achter ’s-Graveland. Aan de randen van
het Spanderswoud zijn diverse tuinderijen,
vergezeld van intieme terrasjes onder de
bomen, theetuinen waar je neerstrijkt met een
boek en groente en fruit om je heen waarvan
je altijd wat koopt en meeneemt. Altijd wel
een plek te vinden om na een wandeling neer
te strijken, zeker als je, zoals wij, zo veel van
tuinderijen houdt.
Tijdens een van onze wandelingen in dit
Spanderswoud, liepen wij over een verharde
bosweg toen we onverwacht stuitten op
een beeldentuin. Misschien hadden we
een aanwijzing gemist, die we niet hadden
opgemerkt. We waren immers niet naar de
beeldentuin onderweg toen we daar door
het bos, sorry woud, liepen. Maar ja, een

Spanderswoud, beeldentuin Zanderij,
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foto 5

foto 6

beeldentuin, altijd leuk. Zeker zo onverwacht
en er was ook nog een terras verstopt, wat
laag gelegen in de tuin, aan een bosvijver. Een
theetuin tussen de sculpturen.
De tuin heette ‘Beeldentuin Zanderij’, omdat
het was ingericht op het terrein van een
oude zandafgraving in een Gooise stuwwal
uit de IJstijd (zoek: ‘geologische atlas van
het Gooi’). Zand dat werd gebruikt voor de
huizenbouw in Amsterdam in de de 17e en 18e
eeuw. De tuin maakte dankbaar gebruik van
het onregelmatige terrein dat daardoor was
ontstaan, met hogere en lagere delen en op
de diepste plek een langgerekte bosvijver.
We besloten de tuin in te gaan en troffen
inderdaad een heel diverse verzameling
moderne sculpturen aan en ook een diversiteit
aan tuininrichtingen. De tuin had een sterk
informeel karakter. De beelden stonden niet
in een soort route en er stonden ook geen
bordjes bij. Door de tuin zelf kon je je vrijelijk
begeven en er waren niet overal paden. Over
die bordjes: waarschijnlijk hadden we voor de
info over de beelden een folder moeten halen
op een ‘startpunt’, want we stonden al tussen
de beelden voor we er erg in hadden. We
konden dus vrij rondlopen. Over gazonnetjes,
langs de waterkant, door bosschages. En
intussen kijken. Naar de tuin zelf en naar de
beelden.
De tuin was zó creatief aangelegd met
hoogteverschillen en allerlei intieme hoeken
dat dat super inspirerend werkte. Een feest
aan planten en bloemen, een indrukwekkende
bijengalerij en op de achtergrond die
waterpartij.
Kijken naar beelden zonder bordjes is op een
bepaalde manier wel prettig. Je gaat dan
kijken naar het materiaal, de vormentaal of
een thema waaruit je kan opmaken welke
beelden van dezelfde maker zijn bijvoorbeeld.
En je bent meer op jezelf aangewezen in
het kijken naar wat je ziet. Voor mij is mooi
of lelijk geen invalshoek. Ik vind het vooral
boeiend om te zien welk thema mensen
uitwerken in hun beelden en of het origineel
is. Gaat het puur om vormen? Gaat het om
de uitdaging van het materiaal en soms
de combinatie van materialen? Gaat het
om herhaald vormgeven van ‘iets’ wat de
maker op het spoor is? En al kijkend en

onderzoekend kom je ook je eigen thema’s
tegen: wat spreekt mij aan (niet in de zin van
mooi of lelijk dus) en waarom dan wel.
Ik merk bijvoorbeeld dat wéér een
vrouwenfiguur mij niet zo boeit (foto 1) ook
al is het goed gemaakt en uitdrukkingsvol. Ik
vind het humor om op ooghoogte tegen een
hondenkop aan te lopen. (foto 2). Wie maakt
dat nou en dan zó dat je oog in oog komt te
staan met deze lobbes? Langs de waterkant
staat een rij metalen sculpturen waarvan
delen bewegen op het zachte briesje vanaf het
water (foto 3). Het is zgn. kinetische kunst,
meestal van aluminium met één of meer
heel soepele draaipunten, waardoor het werk
reageert op luchtstromen en wind.
Alexander Calder (1898-1976) en George
Rickey (1907-2002) waren de eersten die
aan sculpturen deze nieuwe dimensie van
beweging meegaven. Het boeiende eraan
is dat deze sculpturen niet alleen ruimtelijk
zijn, maar ook in de tijd staan. Je kan een
beweging volgen tot een moment verder in
de tijd of tot hij terug is in een positie waarin
je begon te kijken (als dat mogelijk is). Een
foto volstaat eigenlijk niet. Het zou een filmpje
moeten zijn! Nieuwsgierig? Zoek Calder en
Rickey maar eens op en verbaas je over tijd
en beweging als onderdeel van een sculptuur.
Er vallen ons veel beelden op in deze tuin, om
allerlei redenen. Zo sta ik een tijdje te kijken
naar drie cirkels/schijven uit verschillende
metalen (foto 4). Ik zie dat een cirkel niet

foto 3

foto 2

foto 7

foto 4

gewoon een cirkel is, maar steeds iets anders
door het materiaal en hoe dat is gebruikt
in 3 verschillende, tja, cirkels. De buitenste
2 schijven hebben een contrasterend open
vierkant in hun vorm, de middelste heeft
als metalen ring een contrast met de eraan
geregen stenen.
We lopen tegen een sculptuur aan die als
soort altijd leuk is: een zacht materiaal
uitbeelden in harde materie, in dit geval wit
marmer (foto 5). Maar waar kijk je eigenlijk
naar, textiel of iets organisch of een hybride
vorm? In ieder geval zacht. Wat ons ook opviel
was de sokkel: een industriële vormgeving
met ook een industrieel gele kleur.
Over sokkels gesproken… daar valt nog wel
wat interessants over te zeggen. Een beeld
vraagt bijna altijd om een sokkel die hem
draagt, maar hem ook een eigen plek in de
ruimte geeft. Vaak is een sokkel van een
contrasterend materiaal en niet onbelangrijk
en daarom ook verzorgd. Maar de sokkel
van het paar in aluminium (foto 6) is wel
heel erg aanwezig. Het lijkt wel alsof er per
ongeluk een beeldje op de stapel 6-hoekige
betonklinkers staat, die een stratenmaker
daar heeft klaargelegd … Het leidt af van het
beeldje dat op minimalistische wijze een man

en een vrouw uitbeeldt. In míjn verbeelding
tenminste, daar laat ik ieder verder vrij in.
Voor de meisjes op foto 1 is als eigen ruimte
een minipleintje van klinkers aangelegd,
naast dat ze ieder hun voetstuk hebben. Je
kunt er natuurlijk ook voor kiezen om beeld
én sokkel uit één en hetzelfde stuk materiaal
te halen, zoals bij dit stel uit roze geaderd
marmer (foto 7). Het beeld op foto 8 vind
ik dan w1eer heel goed kloppen als geheel,
beeld + sokkel. Waar je al niet naar kijken
kunt in een beeldentuin. Het beeld vond
ik trouwens wel intrigerend. Er is door de
maker maximaal contrast gehaald uit deze
hardsteen door de ondervorm helemaal ruw
te hakken en de bovenvorm te polijsten. Door
dat polijsten gaat licht een grote rol spelen
in de uitdrukking van de vormen. En dan valt
opeens dat mondje op, onderaan de driehoek.
Dat beetje pruilende mondje dat van het beeld
een teleurgesteld mensje maakt. Ook weer
in míjn verbeelding. Ieder vrij om het niet of
anders te zien. Dat is nou zo prettig aan niet
figuratief of randje figuratief.
Altijd leuk is een beeld dat iets ontregelends
heeft, zoals deze ‘beeldengroep’ van oude
ijzeren bankschroeven die in een opgehoogd
perk, vooral aan de rand, staan (foto 9). Een

foto 8

opstaande rand, die wordt gevormd door
een stevige ketting van formaat. Kunstwerk?
Mij best. Iets uit zijn omgeving halen en een
nieuwe omgeving = betekenis geven? Kan. Zie
‘het Urinoir’ (Fountain) van Marcel Duchamp
uit 1917, waarvan overigens is gebleken dat
het niet door hem maar door een vrouwelijke
collega werd ingezonden naar de betreffende
tentoonstelling.
De laatste twee beelden die ik nog onder
de aandacht wil brengen zijn een landende
watervogel en een draak, beiden figuratief en
herkenbaar als wat ze zijn (foto 10 en 11).
De watervogel vind ik gewoon origineel
gemaakt, als bouwpakket. Je kan je
voorstellen dat je zomaar in een cadeauwinkel
zo’n bouwpakket kunt kopen om je eigen
‘Landende Watervogel’ te maken. En dat
landende vind ik ook zo origineel aan dit
beeld. Je ziet de spanning van de landing in

foto 10

foto 11

de stand van de poten en de spreiding van
de vleugels. Vaak en goed gekeken deze
maker. En dan ten slotte die draak die als een
slang over de grond kruipt en op die manier
opgenomen raakt in het oprukkende groen.
Hij bestaat uit allerlei ijzerwaren uit de Hubowinkel, maar waarschijnlijker is dat ze uit een
oude smidse of metaalwerkplaats komen.
Ringen, harpsluitingen, kettingen, lagerkogels
enz. En 2 messing verbindingsschroeven als
ogen die altijd blijven glimmen, ook als het
hele beest roestbruin is geworden.
Ook de bloemen en planten zijn niet aan onze
aandacht ontsnapt in deze mooie tuin. Maar
dat wordt een ander verhaal, net zoals het
verhaal over de bijen die in deze tuin wonen
en een mooi verzorgde bijengalerij hebben.
Het terras aan het water wordt ons eindstation
hier en daarna gaan we voldaan het bos, sorry
woud, weer in.

foto 9

tekst: Roland Vonk
illustratie: Herman Schouwenburg
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DE EENMALIGE ARTIEST
Waarom ik het wilde weet
ik niet meer, maar ergens
begin jaren negentig wilde
ik één keer optreden met
Braziliaanse liedjes. Ik,
zingend, in het Portugees,
met eigen gitaarbegeleiding.
En als plek daarvoor
had ik het Open Podium
in Theater Zuidplein in
Rotterdam uitgekozen. Een
wat oudere vriendin van me
programmeerde dat Open
Podium, en ik benaderde
haar of ik een keer kon
meedoen. Dat kon. En daar
ging ik. Voor het eerst, en
min of meer voor het laatst.
Hoe ik op dat punt was
beland?

KONINGINNEDAG
In 1986 ben ik voor het eerst in Brazilië
geweest. In mijn eentje. Daarvoor luisterde
ik al jaren vooral naar Braziliaanse muziek
thuis, ik was vertrouwd met de klank van
de taal, ik had ook tien lessen Portugees
genomen, en ik hoopte dat ik me daarmee
zou redden tijdens mijn reis. Dat ging ook,
min of meer. De rest heb ik daar opgepikt. En

zeker tijdens mijn volgende verblijf, dat een
klein half jaar duurde, is mijn beheersing van
het Portugees met sprongen vooruit gegaan.
Verder: vanaf mijn tiende of zo speel ik
gitaar. Een torenhoog niveau heb ik nooit
bereikt. Maar het was in mijn tienerjaren
voldoende om in bandjes te spelen. En
begin jaren tachtig heb ik een viersporenhuisstudiootje opgetuigd waarin ik liedjes
opnam. Ook Braziliaanse liedjes, zij het in het
Engels. Pas later voelde ik me zo thuis in de
taal dat ik ook in het Braziliaans kon zingen.
Thuis. Voor mezelf.
Optreden heb ik nooit buitengemeen
leuk gevonden, maar het hoorde erbij, bij

het spelen in een bandje. Mijn allereerste
optreden was geloof ik met ons schoolbandje
op de oprit van ons huis in Schiedam, op
Koninginnedag 1976, voor een handjevol
buurtkinderen en passanten. Spannend,
maar te doen. Het eerste echte optreden
in een zaal daarentegen was een bijkans
hallucinante ervaring. Het was tijdens een
feestavond op de middelbare school waar
ik op zat. Tijdens het optreden zweefde ik
voor mijn gevoel een halve meter boven
het podium. De zaal, met daarin allemaal
medeleerlingen, zag ik als door een koker.
Alsof ik door een scheepskijker ergens in de
verte land zag.
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Later wende het optreden. Je bent
met elkaar, er is sprake van een soort
camaraderie. Al bleef een beetje knagen
dat het bij optredens nooit zo klonk als ik
wilde. Er ging altijd wel iets mis. Soms leek
het ook of mijn handen verkeerd stonden.
Misschien was het ook niet zo handig om
eerst zware versterkers en speakers te gaan
lopen sjouwen en daarna je fijne motoriek
op een gitaarhals los te laten. Ik had gewoon
weleens trilhanden van de inspanning.
En toch: ik wilde één keer optreden met
Braziliaanse liedjes. Ik wilde denk ik ervaren
hoe dat was.
LUIKJE
In mijn herinnering heb ik twee of drie
nummers gedaan bij het Open Podium in het
Zuidplein. Ik startte met Chega de saudade,
een klassieker van Tom Jobim & Vinícius de
Moraes waar de bossanovagolf in Brazilië
eind jaren vijftig mee begon. In dat nummer
werd ik mede begeleid door het combo van
het Open Podium. Dat draagt en dwingt je
tegelijkertijd. Beetje lastig als je gewend
bent om in je eentje te zingen, en nog thuis
ook. Maar combo en ik haalden min of meer
tegelijk de eindstreep.
Daarna kwam in elk geval Caminhos
cruzados, van Jobim met tekst van Newton
Mendonça. Dat lied deed ik helemaal alleen
en tijdens het zingen ervan gebeurde iets
bijzonders. Iets dat deze hele exercitie de
moeite waard maakte.
Al voelde ik me dan enorm naakt en
kwetsbaar. In je eentje op een podium, met
alleen een instrument waarop je niet heel
goed speelt, met een stem die hooguit een
beetje is geschoold en in het volle besef van
je beperkte muzikaliteit. Ik zou haast zeggen:
dat doe je niet voor je lol. De enige houvast
die ik had was dat geweldige liedje dat ik
ging brengen.
Caminhos cruzados kun je zo gedragen
spelen als je wilt. Je kunt er ook makkelijk
gaten in laten vallen. Wat ik een paar keer
deed. En tijdens een van die stille momenten
voelde ik hoe ik de aandacht van het hele
publiek had. Geen enorm publiek. Misschien
vijftig man, maar toch. Ik kreeg het gevoel
dat iedereen met me mee ademde en dat ik

hun aandacht zo uit de lucht kon pakken. Het
was een magische moment. Alsof er even
een luikje open ging naar een wereld die
ervaren performers moeten kennen. Dat je
communiceert met een zaal alsof die zaal één
is. Alsof al die mensen samen één persoon
zijn geworden met wie je je op een subtiele,
intieme manier kunt verstaan.
Smaakte het naar meer? Nee, dat niet. Ik
heb hierna nog vaak op een podium gestaan
om een verhaal te vertellen of een avond
aan elkaar te praten. Wat me vrij makkelijk
afgaat. Ik heb nauwelijks last van zenuwen.
Hooguit van een iets verhoogd bewustzijn,
wat je alleen maar helpt. Maar een performer,
iemand met podiumdrang, huist er niet in
me.
Het is bij dat ene optreden gebleven. Nou
ja, niet helemaal. Een bevriend organisator
had gehoord van mijn deelname aan het
Open Podium en gevraagd of ik hetzelfde ook
een keer wilde doen tijdens een aangekleed
etentje van een deelgemeentebestuur. Daar
heb ik me toen toe laten overhalen. Wat
vast verrassend zal zijn geweest voor het
kleine gezelschap. Ik presenteerde in die tijd
programma’s voor de lokale zender Stads TV
Rotterdam. Daar kenden nogal wat mensen
me van. En dan kwam die jongen van tv
opeens een paar Braziliaanse liedjes met
eigen gitaarbegeleiding zingen.
Het ging geloof ik redelijk, maar de
magie van die keer in Zuidplein bleef uit.
Dat verstilde moment met bijna tastbare
aandacht. Ach, dat ik dat één keer heb
mogen ervaren was genoeg. Het heeft me
denk ik blijvend geholpen om te begrijpen
waar doorgewinterde podiumartiesten
steeds weer naar op zoek zijn. Eénworden,
versmelten met je publiek.

Het leven is wonderlijk. Ik had min of meer
gedacht dat ik op mijn leeftijd een redelijk begrip van het leven zou hebben, maar dat valt
tegen. Ik heb dingen geleerd waar ik nooit om
gevraagd heb en de dingen waarvan ik dacht
dat ik ze ooit zou begrijpen zijn nog steeds een
compleet mysterie voor me. Dan is er ook nog
een waslijst aan vragen
en raadsels bijgekomen
waarvan ik vroeger het
bestaan niet kon vermoeden. En die waslijst wordt
exponentieel langer met
de jaren. Kortom, mijn
leven is niet helemaal geworden wat ik ervan verwacht had.
Maar ik heb persoonlijk
niks te klagen, laat dat
duidelijk zijn. Niet dat
rampen en ellende mij
bespaard zijn gebleven,
maar als ik mijn persoonlijk leed vergelijk met het
leed van anderen, besef
ik dat ik er heel goed vanaf ben gekomen. En alles wat mij is overkomen
blijkt achteraf waarde of
betekenis te hebben. Dit
is een lastig onderwerp
en ik waarschuw u vast
dat dit verhaal niet uit de
verf gaat komen.
Waar het om draait is
dat ik in de 61 jaar dat
ik deelneem aan dit leven een paar dingen ben gaan inzien. Ik kan
natuurlijk nooit bewijs leveren voor wat ik denk
te zien, maar ik kan proberen het zo overtuigend mogelijk op te schrijven. Om te beginnen

zie ik geen toeval meer. Er lijkt in mijn leven
een orde te zitten die toeval uitsluit. Ik vermoed dat ‘toeval’ slechts een verzamelnaam is
voor alles wat ons begrip te boven gaat. Ons
begrip is als een raster dat we over de werkelijkheid leggen. Dat er grote gaten in dat raster zitten wil niet zeggen dat er ook gaten in
de werkelijkheid zitten.
Ik vermoed dat de werkelijkheid, of het leven,
een gesloten systeem is
waarin niets gebeurt dat
geen verklaring heeft.
Dit systeem is voor onze
hersens ondoorgrondelijk, we kunnen hooguit
af en toe een glimp opvangen van de ongrijpbare orde die achter alles zit. Ik heb inmiddels
genoeg van die glimpen
mogen opvangen om
vertrouwen te hebben
in het idee dat die orde
bestaat, en dat ik mijn
beperkte gedachten over
het leven (voornamelijk
angsten en zorgen) niet
serieus hoef te nemen.
Niet dat dit me altijd lukt,
maar het helpt wel.
Het afgelopen jaar was
een soort test voor hoe ik
in het leven sta. Ik praat
nu even voor mezelf,
maar het geldt natuurlijk
voor iedereen. En het
leven is in feite altijd en overal een test voor
iedereen, maar ik bedoel dat het afgelopen
jaar een soort eindexamen voor de mensheid
is geweest. En ik weet niet hoe lang het nog

gaat duren, maar ondanks dat het momenteel
niet naar uitziet dat we gaan slagen, geloof
ik toch dat dit gaat gebeuren. Ik kan nu al
zeggen dat ik nog nooit zoveel heb geleerd
als het de afgelopen anderhalf jaar en dat ik
niets van deze inzichten had willen missen.
Het zijn pijnlijke en verwarrende lessen en ik
slaap er slecht van maar ik ben nu een beter
versie van mezelf dan
anderhalf jaar geleden.
Van mijn oude leven
is weinig over. Ik vul
mijn dagen met andere
bezigheden, ik ga met
andere mensen om, ik
denk anders. Dat had ik
vrijwillig nooit gedaan,
maar nu het is gebeurd
kan ik alleen maar
zeggen dat het een
verbetering is. Soms
is een verbetering niet
onverdeeld
plezierig.
Soms moet er eerst wat
gesloopt worden voor
je kunt verbeteren.
Ik heb heel lang de
uitdrukking ‘uitzonderingen bevestigen de
regel’ niet begrepen.
Want als er een regel bestaat, gelden er
geen
uitzonderingen.
Als er uitzonderingen
bestaan geldt de regel
immers niet. Maar op
een dag besefte ik dat
ik de uitdrukking verkeerd begreep. Het is
een poging om duidelijk te maken dat uitzonderingen de regel zijn. Er bestaan uitsluitend
uitzonderingen, alle regels, wetten en modellen zijn slechts pogingen om het onmogelijke
te beschrijven, namelijk dat alles uniek is.
Alles gebeurt maar één keer, geen twee dingen zijn ooit exact hetzelfde, niets herhaalt
zich letterlijk.
Wat ik het afgelopen jaar heb gezien is dat
de wetenschap definitief de nieuwe religie
is geworden. Er is het idee gegroeid dat de

wetenschap kan bepalen wat wel en niet
mogelijk is. Dat alles met onze huidige wetenschappelijke opvattingen valt te voorspellen,
te regelen en beheersen. Deze opvattingen
leven niet alleen onder wetenschappers, maar
ook onder de meeste mensen. We zijn gaan
geloven in ons eigen beperkte raster dat we
over de werkelijkheid hebben gelegd en vrezen
de gevolgen van dit
raster. Maar het goede
nieuws is dat het leven zelf zich daar niks
van aantrekt. Er is
meer onder hemel en
aarde dan wat onze
beperkte hersenen er
van kunnen zien en
begrijpen.
De weg die ik tot nu
toe heb afgelegd en
wat ik ook wel mijn
leven noem, is een
aaneenschakeling van
eenmalige
gebeurtenissen die ik niet
zag aankomen en die
steevast anders uitpakten dan ik had
gedacht. Mijn leven
lijkt in niets op wat ik
er van denk. Als het
mogelijk zou zijn om
u een film te laten
zien van mijn werkelijke leven en een film
van mijn gedachten
over mijn leven zou er
geen enkele overeenkomst zijn tussen deze twee films. Ik kan dit
uiteraard alleen voor mezelf zeggen, maar ik
ga er toch vanuit dat het voor iedereen geldt.
Zoals ik al zei: dit verhaal komt niet uit de
verf. Ik schrijf dit om iedereen, die net als ik
het afgelopen anderhalf jaar worstelde met
verbijstering, ontluistering en teleurstelling,
een hart onder riem te steken. We zijn niet
alleen. Wonderen bestaan. Sterker nog; er bestaan uitsluitend wonderen. Alles is eenmalig,
niets herhaalt zich letterlijk, wat gebeurt is
komt nooit meer terug.
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van nota bene Nooitgedagt, de familie
die ervoor had gezorgd dat Marcels vader
opgevangen werd, een huis te koop stond
met ruimte voor een Bed & Breakfast. Toen
nestelde het idee zich in onze hoofden,
waarom niet hier, dit is ook een leuke plek.
Marcel kon het toen helemaal niet meer los
laten. We keken nog een aantal keren op
Funda en zagen dat het nog te koop stond.

Marcel en Lionne
Interview door Sabine Egberts

Sinds onze basisschooltijd zijn Lionne en ik al vriendinnen, we woonden als kind op loopafstand
bij elkaar vandaan in Amsterdam. De afgelopen jaren woonde ze met haar vriend Marcel in
Haarlem. Een half jaar geleden vertelde ze het voor mij totaal onverwachte nieuws dat Marcel
en zij een Bed & Breakfast gingen beginnen, in Friesland. Ze was gestopt met de baan op
Schiphol waar ze al jaren werkte en ze hadden hun huis verkocht om te vertrekken naar een
provincie die ze nog helemaal niet kenden.
Toen ik in de buurt op vakantie was moest ik natuurlijk even langs om de Bed & Breakfast te
bewonderen en natuurlijk op een terrasje wat vragen te stellen.

Waarom zijn jullie de Bed & Breakfast
begonnen?
Een paar jaar geleden kreeg Marcel de vraag
van een loopbaancoach wat hij zou willen als
alles mogelijk was. Het leek hem geweldig
om ooit een Bed & Breakfast in Frankrijk
te beginnen, en tijdens een vakantie in
Frankrijk, al heel lang geleden, waren we
daar zo over aan het fantaseren dat het toen
een gezamenlijke droom is geworden. Maar
het was tot een half jaar geleden vooral een
abstracte droom, eentje die onbereikbaar
leek maar leuk was om over te fantaseren.
En waarom dan in IJlst in plaats van
Frankrijk?
In de zomer van 2020 zat een vakantie
naar het buitenland er niet in vanwege
alle coronamaatregelen, en waren we
op zomervakantie in Sint Nicolaasga, in
Friesland. We hadden onze fietsen mee
en op een dag fietsten we een rondje
Sneekermeer en kwamen we langs IJlst. En
toen zei Marcel: daar moeten we eens even

langs, want daar heeft zich een deel van mijn
familiegeschiedenis afgespeeld. De volgende
dag zijn we naar IJlst gegaan. In de oorlog
waren de opa en oma van Marcel namelijk via
de familie Nooitgedagt uit IJlst opgevangen.
Marcels vader was toen vier jaar en werd met
zijn broer ondergebracht bij een familie op een
boerderij aan de rand van de stad. We liepen
binnen bij de plaatselijke bakker en vertelden
waarom we in IJlst waren, en de bakker
vertelde dat de jongste zoon van deze familie
(destijds een jongetje van 8) nog leeft en waar
hij woont, en zei ‘ga er maar even langs’, dus
toen zijn we langs gegaan. Zijn vrouw deed
open en dacht dat we kijkers waren van een
pand dat ernaast te koop stond. Het was leuk
om ze te spreken, hij kon zich ook de vader
van Marcel nog heel goed herinneren.
Toen we in IJlst waren was dat heel spontaan,
en we waren helemaal niet van plan om
te verhuizen. Maar er was natuurlijk wel
iets aangewakkerd en dat hield ons wel
bezig. We zagen dat op de plek van de oude
gereedschap-, speelgoed- en schaatsfabriek

Was het een moeilijk besluit?
We hebben een lijstje met voors en tegens
gemaakt, en toen dachten we ‘we doen het
gewoon’.
Wat waren de voors en tegens?
Tja, wat waren de voors en tegens… Familie,
afstand, vrienden, werk, Haarlem, Friesland.
Zijn dat voors of tegens?
Nou, dat is wel grappig, ik had Friesland
namelijk zowel in mijn lijstje voors staan én
bij de tegens, ik kende het eigenlijk niet.
Per saldo was er maar één échte tegen: de
afstand tot Marcels ouders.
(Marcel:) Dat was wel een hele belangrijke
tegen.
En in Haarlem waren we eigenlijk ook niet zo
gebonden. Je hebt veel contact met mensen
maar hoeveel van die mensen ontmoet je nou
eigenlijk thuis? Hoe vaak spreek je thuis af?
Jij bent nu hier, omdat je vakantie hebt en
vlakbij zat, maar toen ik in Haarlem woonde
toen zaten we net zo ver bij elkaar vandaan.
En toch spraken we niet zo vaak thuis af. En
zo ver is het ook allemaal weer niet.
Hoe is het om in Friesland in te
burgeren?
Mede om sneller contact te maken hebben we
zoveel mogelijk met ondernemers uit IJlst of
omgeving gewerkt. IJlst is een Friese stad met
een dorps karakter. Er wonen uiteraard Friezen
maar ook heel veel mensen van buitenaf.
Op zoek naar een lokale klusjesman had ik
ook een plaatselijk nummer gebeld, ze bleken
inmiddels een restaurant te hebben en waren
gestopt met het klusbedrijf, maar toen ik had
uitgelegd wat we kwamen doen zei ze ‘nou,
dan ga ik je nog wel zien op de gracht.’ Dat
voelde zo welkom.

V.l.n.r.: Marcel, Abe, Sabine, Lionne
Hoe bevalt de Bed & Breakfast runnen
tot nu toe?
We zijn geen echte ondernemers, we vinden
dit gewoon een mooie droom die we kunnen
uitvoeren. We hadden bijvoorbeeld al veel
eerder open gekund als we echt hadden
gewild en ons in het zweet hadden gewerkt.
Maar we wilden er ook de tijd voor nemen
om er wat moois van te maken, samen
met lokale vakmensen, en als vrienden of
bekenden langskomen willen we daar ook
van genieten en niet koste wat kost maar
snel die Bed & Breakfast af maken. De Bed
& Breakfast is niet onze hoofdbron van
inkomsten, dat is denk ik ook waarom we
hier echt van willen genieten. En dat doen we
ook.
Wat ik dus echt heel leuk vind is dat op deze
plek vroeger een echte fabriek stond, er werd
zelfs wereldberoemd gereedschap gemaakt.
Ik heb Marktplaats daarom afgestruind naar
authentieke spullen uit de Nooitgedagtfabriek. Zo was ik, nog in Haarlem, op
Marktplaats op zoek naar Nooitgedagt-

spulletjes, dus spullen die ooit in de fabriek
gemaakt zijn. Ik kwam toen een leuk houten
speelgoedautootje tegen, dat kon ik ophalen
vlakbij Sneek, en omdat we toch die kant op
moesten voor de keuken ging ik die ook gelijk
ophalen. Deze mensen bleken onze buren te
zijn!
En ik heb Froukje opgespoord, die ik 18
jaar geleden tijdens een vakantie had leren
kennen en in de buurt woont. Dankzij haar
kwam ik aan een echte foto van de fabriek
Nooitgedagt. Die hebben we laten vergroten
tot 3 bij 5 meter en er behang van laten
maken voor een muur in de gastenkamer. Het
ziet er prachtig uit.
Afgelopen week hebben er voor het eerst
gasten gelogeerd. Dat was best spannend. Ik
denk dat ze toch eerlijker zijn dan bekenden.
Maar ze waren heel erg positief, daar waren
we natuurlijk heel blij mee.
Waarom moeten mensen naar IJlst
komen?
In IJlst kom je voornamelijk voor het water,

je kunt hier prachtig varen en suppen. Het
is ook een van de 11 steden, en naast de
Elfstedentocht op schaatsen kun je deze ook
fietsen, wandelen, steppen, met oldtimers
rijden. Ja, het kan hier gezellig druk worden.
We hebben hier trouwens ook al kunnen
schaatsen. In de winter is het hier ook echt
prachtig.
Wat mis je in Haarlem?
Dat vind ik heel moeilijk om te beoordelen.
Hoezo? Je vriendinnen toch?
Haha ja natuurlijk mijn vriendinnen. Maar
even serieus: weet je hoe druk we het nu
hebben met iedereen die langskomt! Jij bent
er nu ook.
Maar wat we missen: onze ouders natuurlijk.
Verder niets. Al moet ik wel eerlijk zijn:

we leven nu wel in periode waarin het lijkt
of het ‘echte leven’ nog niet aan de gang
is. Zo werken we bijvoorbeeld nog vanuit
huis. Misschien als we weer dagelijks
naar ons werk gaan dan komen we er
misschien achter wat we missen. Dan gaan
we misschien nog wel eens missen dat we
het strand zo dichtbij hadden bijvoorbeeld.
Ik vind dat nu toch een beetje lastig
beoordelen. Het grappige is ook dat we het
nu ook eigenlijk veel te druk hebben om
wat te missen. We hebben natuurlijk een
heleboel geklust en hebben nog genoeg te
doen. Maar als er vrienden langskomen dan
stoppen we daar toch even mee. Dan vinden
we het toch belangrijker om daar even de
tijd voor te nemen.
Oh, wat ik wel mis, is een Kruidvat om de
hoek!
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Maar dan moet er niet zo’n lelijke rode
Kruidvat buitenkant op.
Nee op de buitenkant moet dan gewoon
staan ‘de oude schaatsfabriek’, maar binnen
wel alle spulletjes.
Wat is de grootste verrassing tot nu toe?
Dat we zo snel zo’n goed contact hebben in
de buurt, we zaten binnen de kortste keren
bij de buren op de koffie. In alle jaren in
Haarlem en daarvoor in Amsterdam kende ik
mijn buren natuurlijk wel, maar vooral van
gezicht. Er zijn er een paar met wie we heel
goed contact hadden en hopelijk houden. Hier
gaat dat veel sneller voor ons gevoel.
Waarom moeten mensen naar jullie Bed
& Breakfast komen?
Dat is wel een goeie vraag. Nou, het pand
heeft een mooie geschiedenis en de Bed &
Breakfast zit op het levendigste stukje van
IJlst, alles wat er gebeurt, gebeurt voor onze
deur. We kijken direct uit op de vaarroute en
de brug gaat om de haverklap open.
We zijn hier nog niet zo goed in hè?
Nee, jullie moeten nog wel wat oefenen. Je
kunt bijvoorbeeld ook vertellen dat Friesland
een superleuke provincie is met heerlijke
nuchtere, gezellige mensen met humor en
dat er naast het bootjestoerisme nog zoveel
andere mooie plekjes en leuke dingen zijn om
te doen.
Waarom heet de Bed & Breakfast NooitGedagt?
Vanwege de herinnering aan Marcels
familiegeschiedenis, en het staat op
de schoorsteenpijp pal naast ons huis.
Nooitgedagt is een familienaam, die wilden
we niet gebruiken, vandaar het streepje
ertussen. Maar zelfs met het streepje
vonden we het nog spannend, hoe deze
naam zou vallen bij de huidige generaties
Nooitgedagt.
Toen kregen we via onze website een bericht
van een vijfde generatie Nooitgedagt: ‘ik
wens jullie veel voorspoed en succes, en het
ziet er prachtig uit.’
Dat voelde toch als een soort goedkeuring.

Life hacks
In deze rubriek worden Life Hacks onthuld,
die zijn bemachtigd uit het dagelijks leven
van geheime agent 007. Doe er je voordeel
mee, stay tuned.

Stel je garage staat vol met je zeven mooiste
auto’s, maar je wilt toch nog je Aston Martin
er bij parkeren, zodat die ook mooi droog
staat.
De oplossing is simpel. Leg een fles Dry
Martini zo’n 8 meter voor de desbetreffende
parkeerplek en wip je Aston op twee wielen.
Dan rij je ’m zo diagonaal naar binnen en
rusten je wielen bij stilstand op één van jouw
andere blinkende paardenkrachten. Let op,
uitstappen kan het best met dak open, omdat
de deuren aan beide kanten zijn geblokkeerd.
Open het dak van de Aston Martin in dit
voorbeeld en niet van de reeds geparkeerde
auto - uiteraard.
Dan tot slot nog twee gratis top tips die ik
ingefluisterd heb gekregen van de chef kok
van de geheime agent:
1) de dunschiller uit jouw keuken is twee
kanten op te gebruiken. Hij schilt zowel van
je af, als naar je toe. Maar let op, het vraagt
wel een nieuwe behendigheid. Maar als je ‘m
beheerst, wil je niet anders meer.
2) Vanaf nu schuif je nooit meer eten van
de snijplank naast de pan of kom waar je
het in wilde doen. Op de meeste kunststof
snijplanken zit een handvat. Gebruik dit
handvat om je voedsel doorheen te schuiven.
Veel beter beheersbaar.
Veel kook- en parkeergenot!
Anne Schneider - met dank aan 007.

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.

Tweemaal is
scheepsrecht

!

Waarom weet ik niet maar laatst dacht ik aan 2 kort op elkaar volgende bijna identieke incidenten
die mij overkwamen een paar jaar geleden. De gedachte (het verhaal eigenlijk) had goed gepast
in editie nummer 13 van tijdschrift. Over ongeluk gesproken. Hoewel … Alles liep met een sisser
af en eigenlijk vond ik dat ik wel veel geluk had gehad. Laat ik het nog even met jullie delen

Part one
Het is alweer een jaar of 8 geleden. Ik ben op
mijn werk. Ik zit op mijn eigen kantoortje achter
mijn eigen computer mijn eigen (buitengewoon
interessante) werkzaamheden te verrichten.
Directeur stapt binnen: ‘Goh, Romana (onze
schoonmaakster) is vandaag voor het laatst hè,
ik zie dat ze beneden aan het afronden is. Ik had
er helemaal niet meer aan gedacht. Jij?’ Neeee,
help helemaal vergeten. Godsamme waarom
moet ik ook altijd overal aan denken … ‘Zal ik
even vliegensvlug een boeket voor haar kopen?
Ik spring wel in de auto.’ ‘Nou graag, ik vind
wel dat dat tot jouw taken behoort.’ Zo gezegd
zo gedaan… Ik jump in mijn oude auto, scheur
weg naar de dichtstbijzijnde bloemenkraam,
gaspedaal goed aantikken anders is Romana al
weg als ik terugkom. Nog even linksaf en dan
ben ik er. Ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en
zie (OMG) een politieauto met ‘stoppen’ op het
dak. Ik rijd door tot de bloemenkraam, politie
achter me aan en aldaar ‘stop’ ik. Gezicht op
vrolijk, vrouwelijk, vriendelijk (maar vanbinnen

flink bevreesd): ‘Goedemorgen …’ smile smile
‘… Ja, haha, dat was even doorrijden hè voor
onze schoonmaakster die vandaag voor het
laatst is en een prachtboeket verdient …’
glimlach, glimlach ‘… Oh, dat viel nog mee hoor,
uw snelheid, maar ik zag dat u geen gordel
draagt’. Allemachtig nee, is dat het …? (Mijn
ouwe autootje geeft geen signaal dat ik de
gordel niet draag (heerlijk rustig en buiten de
bebouwde kom draag ik hem natuurlijk àltijd’;
daarbij, ik had toch zeker haast, grrr). Ik kon er
niks tegen inbrengen, bevestig, zeg dat ik van
heel dichtbij kom, lach nog een keer lief, prijs
Romana aan om haar schoonmaaktalent in de
hoop dat …’Heeft u uw rijbewijs bij u?’ Ook dat
nog, nee natuurlijk niet voor dat kleine endje en
daarbij, ik had háást. ‘Euh nee’. ‘Goed, koopt u
uw boeket maar, dan rijden we zo even naar uw
werk, ik rijd achter u aan, dan kunt u me daar
uw rijbewijs laten zien’. Nee werkelijk, bestaat
dit? Ik droom niet? Ik droom niet! Boeket
gekocht, terug naar werk. Riem om, 50 km
per uur. Ik kan het heus (wel). Aldaar als een
beteuterd kind naar binnen, naar boven, naar
mijn kantoortje, tas … Ik heb mijn rijbewijs toch
wel bij me hè? Goddank Ja, ik heb hem bij me.
Daarna is alles zo gepiept. Proces-verbaaltje,
160 eurootjes, ding dong pling pling. ‘Niet meer
doen hè mevrouw, u ontvangt de boete binnen
een week middels de post bladieblabladiebla’.
Tjonge wat had ik er de pest in. Maar omdat
ik er oprecht de smoor in had dat ik ècht àltijd
òveral aan moet denken, de gebeurtenis toch
even gedeeld met directeur en daarbij mijn
humeur na deze actie niet onder stoelen of
banken gestoken. Ze was week. En lief … Weet
je, ik betaal 120, jij de rest. Ah tof, dank je wel!!
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Part two
De volgende dag ben ik vrij. Ik ga met Jos (mijn
man, jullie allen wel bekend) naar Lelystad.
Aldaar heeft hij een afspraak met een bijzondere
arts: accupuncturist en klassiek homeopaat,
dr. Watson. Aanbevolen door familie van ons.
Die aanbeveling begrijp ik goed want het was
een heel prettig, innemende en betrouwbare
arts die ruim de tijd nam voor Jos en mij.
Dr. Watson ‘las’ de gezondheidstoestand van
Jos (die op dat moment niet best was), gaf
hem een accupunctuurbehandeling, advies
voor voeding en een of andere druppel voor
lichamelijke ondersteuning. Hij deelde ons in
zijn bevindingen/waarnemingen. Bijzonder
hoe hij dat deed en vertrouwenwekkend.
Ook gaf hij nog een hoopvol bericht. Hij zag
namelijk in Jos (óók) een man met vitaliteit
en veerkracht. Benut die! Verder stond hij
volledig achter de reguliere zorg die Jos kreeg
en wenste hem veel sterkte met het verdere
proces richting niertransplantatie. Ik kan in
een paar regels niet vertellen wat het ons deed
maar het voelde uitermate ‘gezien’, zorgvuldig,
betrokken. Moeilijk te omschrijven. Fijn was
het in elk geval, euforisch bijna. We stapten
na 1,5 uur de auto weer in om terug te keren
naar huis. Onze staat van zijn was … ik denk
een beetje verdroomd. Goed, wij naar huis.
Over de lange alleeën in Lelystad, je rijdt daar
80 km per uur. Deed ik ook, want ik reed.
We praatten zo nog wat na in onze speciale
bewustzijnstoestand en ineens zien we langs
de kant van de weg een politie cohort. Handje
omhoog, even stoppen alstublieft. Hetgeen ik
doe en ik weet meteen, ik heb mijn gordel niet
om … (Jos wel). Een buitengewoon vriendelijke
agente benadert ons en spreekt me aan op
het niet dragen van de gordel. Dit kan niet, dit
bestaat niet. Ik draag (echt bijna) altijd mijn
gordel, heb in de 25 jaar dat ik autorijd (op een
parkeerbekeuring na) nooit een boete gehad.
Euh ja, sorry … ‘Stapt u maar even uit dan
kunnen we proces-verbaal opmaken’. Nee, dit
kan niet waar zijn. Krijg ik nu 2 dagen achter
elkaar een boete voor rijden zonder gordel??
Afijn, ik stap uit. Ik verontschuldig me voor
het rijden zonder gordel en vertel haar over
het bijzondere consult dat we hadden, dat we
daar nog over dachten, spraken, ook bij het in

de auto stappen en dat ik vermoedelijk door
de voor mij bijzondere gebeurtenis, ‘vergeten’
ben mijn gordel om te doen. Nu moet je weten
dat ik in mijn vrije tijd toneelspeel en ik geloof
dat ik wel iets van mijn piepkleine talent heb
ingezet (wat me dus de vorige dag niet lukte)
om het verhaal nog iets meer gewicht te geven
dan het al had. Ze luisterde aandachtig, vond
het interessant, beetje sneu, en … ja ik weet
niet wat ze nog meer dacht. In elk geval zei ze:
‘Nou mevrouw, ik heb begrip voor uw situatie.
Ik heb alleen het recht niet om een definitieve
beslissing te nemen, ik heb u nu aangehouden
dus het proces verbaal moet ik opmaken maar
ik zal toch zo direct even contact opnemen
met mijn meerdere. Geeft u mij even uw
telefoonnummer, dan bel ik u later vandaag
om te melden hoe we hier mee omgaan’. Ik
wist werkelijk niet dat dat tot de mogelijkheden
hoorde, bedankte haar oh zo vriendelijk en
stapte weer in de auto. Ik vertel Jos het verhaal
en we rijden naar huis. Het bewustzijn was
weer teruggekeerd naar volkomen dagelijks en
normaal: boete, geld, politie, vervelend! Jos en
ik hebben het erover dat ze natuurlijk (naam
en nummerbord opgenomen hebbende) mijn
gangen zullen nagaan en dan zien dat ik gisteren
(ja werkelijk gisteren, is toch niet te geloven)
een bekeuring heb gehad wegens rijden zonder
gordel. We balen, we lachen, we weten het
niet. Maar natuurlijk gaan ze me die bekeuring
niet kwijtschelden. ’s Middags gaat de mobiele
telefoon. Onbekend nummer, zal de politie
wel zijn. Ik durf niet op te nemen, ik schaam
mij diep. Ik gok erop dat ze zullen inspreken.
Dat deden ze. Dezelfde vriendelijke mevrouw
als vanochtend. ‘Ja, dag mevrouw Sanders,
hier … huppeldepup van de verkeerspolitie, ik
heb uw zaak met mijn meerdere besproken.
We hebben begrip voor uw situatie, ik heb uw
proces verbaal mogen vernietigen, u krijgt
geen bekeuring van 160 euro!’ Ja, werkelijk het
bestaat! Ik word 2 dagen achter elkaar beboet
voor rijden zonder gordel: 320 euro. Het kost
me uiteindelijk 40 euro. Blij! Maar die 40 euro
was enorm veel leergeld. Ik rijd nóóit meer
zonder gordel!
Marieke Sanders
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OP
VAKANTIE
tegen wil en dank
door Marian Hanou

In 1999 ging ik op vakantie naar Mexico,
waar mijn neef destijds woonde. Een mooie
aanleiding om dat land eens te bezoeken en
leuk mijn neef en zijn familie daar te ontmoeten.
De timing was echter slecht en tot overmaat van
ramp stap ik ook nog eens zomaar een restaurant
naar binnen.
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I

k vertrok destijds, terwijl ik
een erg leuke zomer had hier
in Amsterdam en net knetter
verliefd was en dus eigenlijk
helemaal geen zin had om weg
te gaan en het sprankelende
Amsterdam achter me te laten. Maar ja, soms
kun je zelfs onder een vakantie niet uit.
Na een lange vlucht kwam ik aan in Mexico
waar een prettige, broeierige atmosfeer
hing op het vliegveld en ik al snel mijn
neef ontdekte die als een soort dandy in
een cocktailbar op het vliegveld op me zat
te wachten, een dikke sigaar in zijn mond.
Mexico here I am!
Mijn neef vertelde dat hij en zijn gezin over
een week naar Nederland op vakantie zouden
gaan voor een vakantie. Nu was het plan dat
ik zelf nog twee weken rond zou trekken in
Mexico, maar toch vond ik het jammer, ik had
het leuk gevonden ook de laatste dagen met
hen door te brengen.
De eerste paar dagen had mijn neef een
aantal huisjes gehuurd op een Haciënda.
Met zwembad. Hij had een baby, een
ontzettend leuke Mexicaanse vrouw met

twee puberdochters en ook haar zus en
man en baby én moeder gingen mee. De
hele bups, allemaal lekker Spaans praten
tegen elkaar, dus af en toe wat onwennig en
ongemakkelijk, maar vooral ook heel gezellig.
Na het weekend, gingen we nog een aantal
dagen naar hun huis in Mexico City en
verkende ik de stad. Wat ik me daar nog
van herinner is de hoeveelheid groene
Volkswagens Kever die daar reden: de taxi’s.
De meest aftandse exemplaren vond je op de

weg,
echt
niet
normaal.
En dan de avocado’s,
die waren gigantisch
groot en ontzettend
lekker, net als de mango’s.
Ik bezocht de studio van Frida Kahlo, met
fantastische kleuren. Het museum van
moderne kunst, met het schilderij Tres
Futboistas, van Angel Zarraga uit 1922. Ik
vond dat heel bijzonder dat er in die tijd al
vrouwen bleken te voetballen, ze hadden
nota bene hetzelfde tenue als waarin ik
voetbalde. Ik liep door de straten en zat in
kleine restaurantjes met plastic tafelkleedjes,
gammele boxen aan de muur waaruit fijne
Mexicaanse muziek klonk en waar gezellige
mensen aan tafel zaten. En natuurlijk bracht
ik een bezoek aan de piramide van de zon.
De zon stond overigens heel hoog daar. Je
had nauwelijks schaduw.
Na een kleine week vertrokken mijn neef
en zijn familie naar Nederland en pakte ik
de bus het binnenland in. Onderweg droge
vlaktes met cactussen en ik begon weer een
beetje spijt van de reis te krijgen. Maar kop
op, de zon scheen, ik had alle tijd en eerlijk
is eerlijk, die cactussen waren prachtig.
Ik arriveerde in een klein dorpje en bracht
de plaatselijke VVV een bezoek voor een
plattegrond en tips voor leuke uitstapjes
en een logeerplek. Onderweg had ik het
zonder een enkel gesprek moeten doen,
want in het Spaans kwam ik niet verder
dan: ‘soi Marian’ en er zat niemand in de
bus die Engels sprak. In de VVV zou dat
wel anders zijn nam ik aan, nou vergeet
het maar. Onverrichter zaken liep ik de
deur uit, ze snapten niets van mijn vragen.
Met mijn Lonely Planet in de hand vond ik
een respectabele slaapplaats en een leuk
restaurantje voor de avond.

Om een uur of zeven stapte ik het restaurant
binnen en zag al meteen: foute boel. Behalve
een handjevol personeel was er niemand,
geen enkele gast. STOM, stom, stom, ik had
natuurlijk even naar binnen moeten kijken,
nu was er geen weg terug. Het personeel
kwam als een stel vliegen op me af en
leidde me naar een tafeltje midden in het
restaurant. Onhandig ging ik zitten. De obers
lachten zeer vriendelijk en deden overdreven
hun best, maar ook zij spraken geen woord
Engels. Daar zat ik, te verlangen naar mijn
Amsterdam, vrienden en natuurlijk die leuke
jongen. Ik zat flink te verpieteren. Het eten
kwam en verveeld prikte ik wat eten op mijn
vork. Ik voelde me erg zielig. Al gauw werd
het nog erger (lees zieliger). Een driemans
mariachi orkestje, uitgedost met sombrero
en poncho, kwam naar mijn tafel en speelde
vrolijke Mexicaanse muziek voor me. Nu heb
ik dat in Hongarije ook eens meegemaakt,

zo’n orkestje voor je neus tijdens het eten,
maar dat was met een vriendin. Ook dat was
ongemakkelijk, maar dit was ongemak in
het kwadraat. Beleefd lachte ik naar ze en
applaudisseerde na elk nummer. Uiteindelijk
wist ik na een aantal nummers, toen ik het
beleefdheidshalve acceptabel vond, niet hoe
snel ik mezelf uit de voeten moest maken.
Het drama was compleet. Nog twee weken
zonder een fatsoenlijk gesprek, genante
restaurantbezoeken en Amsterdam en leuke
jongen die lonkten, dat zag ik niet zitten.
De volgende dag belde ik de
luchtvaartmaatschappij (waar gelukkig een
dame zat die Engels sprak) en wijzigde mijn
ticket. Na twee dagen zat ik weer thuis.
Ik vertelde de leuke jongen bij thuiskomst
natuurlijk mijn ervaring in het restaurant
en hij had ook ooit een soortgelijke situatie
meegemaakt. Hij was met zijn ex eens, om
hun jubileum te vieren, naar een restaurant

geweest waar je ook kon dansen. Zij bleken
de enige gasten te zijn en hebben zich
zelfs, zeer ongemakkelijk, nog even op de
dansvloer begeven. Ondanks deze gedeelde
genante ervaring werd het niets met deze
jongen, maar Amsterdam stelde niet teleur.
Bij het schrijven van dit verhaal vraag ik me
af, wat ik nou ‘eens maar nooit weer’ heb
gedaan.
Niet ‘alleen op vakantie gaan naar een plek
waar ik niemand kan verstaan’, dat valt
feitelijk af, omdat ik die misser al eerder
gemaakt had. Ik was eens naar Barcelona en
destijds sprak ook daar geen mens Engels. Ik
heb daar echt een week alleen rondgelopen
zonder een enkel gesprek. Ik logeerde in een
aftands hotelletje, de enige Engels sprekende
mensen die ik daar zag, waren een stel
Britten die in hetzelfde hotel logeerden en
door het raam vanaf de derde verdieping
in de patio kotsten en overdag een kater
hadden. Niet bepaald aanspreekbaar dus.
Op een nacht hoorde ik een keiharde klap en
bleek ik door mijn bed gezakt te zijn.
De volgende dag stapte ik met mijn boekje

Hoe zeg ik het in het Spaans naar de balie.
Met het taalgidsje en wat handen- en
voetenwerk had ik na een tijd het idee dat ze
me begrepen. De baliemedewerker liep naar
achteren en kwam terug met een sleutel die
hij me gaf. Geen idee wat ik daarmee moest
en ik sleepte hem min of meer naar mijn
kamer. Toen begreep hij zo ongeveer wel wat
ik bedoelde. Ik was dus al gewaarschuwd
voor de Spaanse taal, maar ben opnieuw in
die valkuil gestapt.
‘Alleen op vakantie gaan terwijl je smoor
bent’? Dat is niet een situatie waar ik
dagelijks in terecht kom en is het wat mij
betreft ook niet, maar wel iets om in mijn
achterhoofd te houden.
Nee er is maar één echte leer die ik hieruit
getrokken heb en ik ben hierna dan ook
nooit meer in een restaurant gestapt zonder
even te kijken of er al andere klanten waren,
maar vooral ook of er niet een tafelorkestje
speelde. Kortom: eens maar nooit weer stap
ik ongezien, in mijn uppie, een restaurant
binnen.
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ZO VER VAN HUIS
EN DAN DIT
door Jos Bohncke

Het was 3 jaar geleden in de februarivakantie dat ik mij op de poolcirkel bevond.
De Noordpoolcirkel om precies te zijn. Op de
koudste plek waar ik ben geweest tikte de
thermometer -31° aan. Hoe komt een mens
daar terecht?
Dat zat zo: Ik was daar terecht gekomen
met mijn zwager Ben, die in de familie een
oproep had geplaatst voor een maatje voor
een poolreis. Hij zocht een mede-chauffeur/
navigator om als duo mee te kunnen doen
aan een rally naar de Noordpool. Ik weet niet
waarom, maar het leek mij wel wat. Je komt
daar niet zo gauw, toch? Dus … een reis van
12 dagen met de auto door Duitsland, Polen,
Litouwen, Letland, Estland, Finland, Lapland,
Noorwegen, Zweden, Denemarken en dan
door Duitsland weer naar huis. Een rondje
Oostzee, zogezegd. Elke dag een stukkie rijden

en onderweg puzzels oplossen, want daarin
zat het wedstrijdelement. Niet in de snelheid.
Alles was superdegelijk voorbereid, met
militaire precisie, door een organisatie in
handen van 2 liefhebbers: 2 pensionado’s. Er
deden 8 teams mee met mooie namen en wij
waren vanzelfsprekend: de Zwagers. Omdat
de meeste deelnemers al eens eerder aan zo’n
soort expeditie hadden meegedaan, maar dan
van Volvo, reed iedereen in een Volvo. In weinig
opvallende kleuren als zwart, donkerblauw
en grijs. De zwagers niet. Wij reden in een
knalrode Audi. Maar dan weer wel uit Zweden
geïmporteerd. Volgens ons gold dat toch ook
als Zweeds.
We verzamelden in Maagdenburg, DL, in de
restauratie van een Tankstelle en kregen
daar, na een voorstelronde, onze eerste

‘Al snel brak de
keten in iedereen
voorop, en ik ergens
achteraan’

briefing. Het vooruitzicht was ons al eerder
duidelijk uitgelegd: elke dag rijden, zo’n
600 km gemiddeld, met op het verste punt
(Lapland) een rustdag voor wat leuks en dan
weer afzakken tot thuis. Zoals gezegd was het
wedstrijdelement niet gelegen in wie het eerst
elke etappe had afgelegd, maar in puzzelen.
Elke etappe kregen de teams een dichte
envelop mee en een coördinatenoverzicht van
de te nemen route, waarbij er onderweg 3
ontbrekende coördinaten bij elkaar gepuzzeld
moesten worden. Lukte dat niet, dan kon je de
envelop openen en de coördinaten eruit halen.
Ook moesten er 3 foto’s genomen worden
onderweg van aangegeven spots. Als het
puzzelen lukte, kon je de envelop bij aankomst
gesloten inleveren en dat leverde, samen met
de juiste foto’s en coördinaten, punten op.
Dagelijks tussen 08.30 en 09.00 uur ’s morgens
vertrokken de teams om einde middag in een
hotel van enige luxe aan te komen en het
vermoeide lijf weer te ontspannen. Zo gingen
we onderweg en tot zover was alles hartstikke
leuk. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving,
spannend en uitdagend en dat bleef het
onderweg tot in Lapland. Echt ontzettend leuk
om aan mee te doen.
Toen we op het verste punt gekomen waren,
de stad Rovaniemi, je weet wel, waar de
kerstman woont, hadden we die bewuste
rustdag om wat leuks te doen. We zaten
inmiddels op de poolcirkel en het leukst wat
daar in een dik besneeuwde en goedkoude
omgeving past, is een snowscooterrally door
de bossen en over bevroren meren. Zo gezegd,
zo gedaan. We verzamelden bij een (van de
vele) snowscooterverhuurder waar we overalls
en helmen kregen en waarvandaan we onder

leiding van 2 Suomi-gidsen op pad zouden
gaan. Vóór vertrek kregen we uiteraard enige
veiligheidsinstructies mee, waaronder: blijf bij
de groep, houdt in de bossen goed het spoor
in de gaten, rij veilig met afstand en rem op
tijd, vermijd op de meren de bruine sneeuw
omdat daaronder scheuren en zwak ijs zit, rij
niet harder dan je wilt en nog zo wat. Ik kon
niet vermoeden, toen we goedgeluimd op pad
gingen, dat alles bij mij mis zou gaan en zou
eindigen in een drama.
Het begon al met ‘bij elkaar blijven’. De groep
vormde meteen een lange sliert met gasten
die er als een idioot vandoor gingen, één
van de gidsen voorop. Al snel brak de keten
in iedereen voorop, en ik ergens achteraan.
Niet leuk! Ik had blijkbaar een compleet
verkeerde voorstelling van zaken gemaakt. Ik
stelde me een recreatieve rit door de natuur
voor, waarbij ik lekker om me heen kon kijken
en van het sneeuwlandschap kon genieten.
In plaats daarvan was ik verzeild geraakt
in een Tour-de-Lapland op scooters en zag
ik alle deelnemers in de verte verdwijnen.
Ik probeerde bij te blijven door harder te rijden
dan ik leuk vond. Af en toe werd ik opgewacht
door een gids die mij bemoedigend toesprak,
maar ik kón niet sneller, ik wilde niet sneller.
Na elke pauze kon ik eindelijk weer aansluiten,
maar zo gauw ik er was, vertrokken we weer
want men had op mij gewacht en wilde verder.
En al snel reed ik weer achterop. Ik had daar
steeds minder lol in. Ik voldeed in ieder geval
wél aan de instructie om veilige afstand te
houden.
Toen we de bossen in doken kreeg ik met
een volgend probleem te maken: ‘volg het

spoor’. In bossen waar veel gereden werd,
zo leuk geleken om met de groep door dit
waren dikke sporenbanen door de sneeuw die
landschap te trekken, maar zó vond ik er niks
duidelijk waren. Raakte ik achterop, dan kon
meer aan. Ik stond een tijd verlaten op die
ik de sporen volgen en vond ik de groep wel
grote witte vlakte. Ver van huis en dan dit!
weer terug. Niet gezellig, maar het werkte.
Toen de gids mij terugvond in een zekere
Tòt we een nieuw stuk bos in reden en ik het
toestand schatte hij in dat de situatie geen
spoor letterlijk bijster raakte. Ik reed een tijdje
aanleiding gaf voor een stomme vraag. Met
alleen, maar vond de groep niet meer terug.
een sleepkabel trok hij mijn scooter vlot en
Geen wonder want die waren ergens héél
reed rustig voor me uit tot we weer bij de
anders en waar ik reed was géén spoor. Toen ik
groep waren. Daar ontstond wat je vaak in
dat doorhad, dacht ik ‘okee: even terugrijden
een mannengroep hebt: een hoop gejoel en
naar een bekend punt’. Eh, hoezo bekend punt
ontzettend goede grappen over mijn situatie,
in een bos van jonge sparren onder de sneeuw
maar niemand die mijn mentale staat inzag.
waar het er overal hetzelfde uitzag zover je
En die was dat ik er eigenlijk helemáál geen
kijken kon. Bovendien zou ik m’n scooter
zin meer in had. Toen ik dat aangaf, kwam er
niet kunnen keren op
een hoop stoere praat
een smal sneeuwpad.
waar ik ook niks aan had.
‘Veel te hard nam ik
Ik werd een beetje
En ja, die scooter moest
verdrietig,
terwijl
ik
ook verder.
de te scherpe bocht,
naast de scooter stond …
Gelukkig werd ik terugWe reden door en gingen
vloog eruit, knalde
gevonden, zonder broodweer een bos in. Ik had
kruimels, door een van
mezelf,
tegen
beter
op een jonge boom en
de gidsen. Waarom ik
weten in, voorgenomen
daar stond vroeg hij aan
om dan toch maar goed
kwam daarmee plots tot
mij. Als leraar weet ik dat
hard te gaan rijden. Dat
stilstand.’
je nooit aan een leerling
was natuurlijk vragen
moet vragen waarom hij
om problemen. ‘Rij niet
iets fout heeft gedaan.
harder dan je wilt of
Een stom antwoord is vaak een logisch
kunt.’ Ik voelde dat ik harder ging dan ik zelf
gevolg. ‘ik dacht, ik ga even op onderzoek’,
bij kon houden. En zo raceten we, nou ja, ik
zei ik.
weer alleen, door de bossen, bocht na bocht
De volgende etappe ging over een bevroren
tussen de bomen door. En toen kwam die ene
meer en het onheil lag alweer op de loer.
bocht die het einde van mijn rit inluidde. Veel
Iedereen scheurde voor me uit en ik raakte
te hard nam ik de te scherpe bocht, vloog
weer achterop. Ik zag nog slechts een
eruit, knalde op een jonge boom en kwam
sneeuwwolk in de verte, waar ik de rest van
daarmee plots tot stilstand. Dat wil zeggen:
de groep vermoedde, toen ik verzeild raakte
de scooter, want ikzelf vloog nog even door,
in de bruine sneeuw. Inderdaad, de bruine
het bos in. Toen ik mijn scooter in die jonge
sneeuw die je moest vermijden. Die remde
berk had geparkeerd, ongeveer rechtopstaand
mijn scooter ontzettend af en al snel stond
met de neus naar de hemel, was ik er he-leik stil, in die bruine sneeuw, bovenop een
maal klaar mee. Ik trof mijzelf, als resultaat
zwakke plek in het ijs, op een zware scooter,
van een salto, een paar meter van dat rotding
met niemand in de buurt. Ik voelde langzaam
vandaan, aan. Daar was ik neergeploft tussen
de treurnis in mijn lichaam trekken. Ik stapte
het kreupelhout en was even kwijt wat er
loom van mijn scooter en sjokte weg door de
was gebeurd. Toen ik uit de sneeuw kroop
sneeuwblubber. Ik zag dat ding al door het
en ongedeerd weer rechtop stond, zag ik het
ijs zakken en onder de poolkap verdwijnen.
mobiel in zijn abnormale stand en het jonge
Daar wilde ik niet deel van uitmaken.
boompje dat zuchtte onder zijn gewicht. Ik
Ik keek zwaarmoedig om me heen of ik terug
banjerde door de kniediepe sneeuw terug naar
zou kunnen lopen. Geen optie. Het had me
het pad om de schade op te nemen en zag tot

‘ik

kon

eindelijk

eens om me heen kijken
naar dat prachtige
poollandschap.’
mijn grote verbazing dat het ding nog heel was.
Ook het boompje was er met wat schrammen
vanaf gekomen en zou het wel overleven.
Omdat ik uiteraard als laatste achteraan reed,
duurde het weer even voor ik gemist werd. Ik
trok mij terug van de plaats des onheils en
stond daar op een afstandje te kijken naar
mijn scooter in de boom en kon verder niets.
Nu was ik echt ver van huis. Ik werd nu ook
echt heel treurig over deze totááál niet-leuke,
mislukte, aan mij niet bestede, onderneming.
Het duurde niet lang of door de bossen klonk
het gejank van naderende scooters boven
mijn innerlijk gejank uit. Het waren een gids
en iemand uit onze groep. De gids liep mij
straal voorbij en bekeek meteen de scooter.
De teamgenoot, Bram, liep mij ook straal
voorbij en begon lachend foto’s te maken
voor de groepsapp. Ik stond daar enigszins
verwonderd naar te kijken op een afstandje.
Zouden ze me nog gaan zoeken als ze zagen
dat er niemand op die scooter zat? De gids
was er ook snel uit dat de scooter wel tegen
een stootje kon en toen was ik aan de beurt.
Of ik niet op tijd had kunnen remmen, vroeg
de gids. ‘Jawel, maar ik wilde deze bocht eens
nemen zónder remmen’, zei ik droog. De gids
zei dat dat niet kon. Hij begreep niet dat ik leuk
wilde zijn. Toen keek hij naar mij; ‘Oh sorry,

are you oké man?’ Ook Bram kreeg opeens
belangstelling voor mij en vroeg of ik schade
had. ‘Alleen een mentale deuk’, zei ik, ‘Ik ben
echt he-le-maal klaar met dat ding en deze rit!!’
Er kwamen nog wat mannen bij en met
vereende krachten werd mijn scooter uit de
boom gesjord en op het pad gezet. Of ik maar
weer wilde gaan zitten dan konden we door.
Geen sprake van! Liet ik blijken. Ik ben echt
he-le-maal klaar met dit gedoe en ik vind er
geen reet meer aan, maakte ik duidelijk. Het
was geen optie voor de gids dat ik niet meer
zou gaan rijden en hij zocht de bijpassende
emotie: kwaad worden gaf geen pas tegen
een vreemde en medeleven zou te veel
ruimte geven voor een oplossing die hij niet
wenselijk vond. Dat ding moest toch wel mee
naar huis en daarvoor moest er iemand op
zitten. De scooter had mij echter zoveel leed
aangedaan dat ik de innerlijke band met dat
ding voorgoed had doorgeknipt en dat was
blijkbaar aan mij te zien. De gids herhaalde
tenslotte wat moedeloos mijn woorden.
‘So, you are not going to drive your scooter
anymore?’ Hij pakte zijn mobieltje en even
later stond er nóg een scooter bij het groeiende
gezelschap. Eentje van de tweede gids, met
een materiaalaanhangertje.
Het probleem werd professioneel opgelost:
mijn scooter werd de verdere rit op
sleeptouw genomen en ik maakte de reis
af achterop bij groepsgenoot Bram. Die
scheurde erop los. Maar dat maakte mij
niet uit: ik kon eindelijk eens om me heen
kijken naar dat prachtige poollandschap.
Maar een snowscooterrally hoeft van mij echt,
echt nóóít meer!

Jos Bohncke

Herfst na de winter van je leven. Het kan zomaar gebeuren.
In diepe slaap voor wie weet hoe lang, vliegen de jaargetijden
voorbij, jaar na jaar, herfst na herfst. Net wanneer je gedacht zou
kunnen hebben: dit nooit weer …
Gijs Weehuizen

