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Redactioneel

‘Jongens, zullen we het volgende nummer als thema Water nemen?’
‘Ja, maar het is toch het winternummer, kunnen we dan niet beter
sneeuw, of ijs doen?’
‘Nou, het gaat om water in al zijn facetten, dus ijs en sneeuw mag
ook.’
Dit was de korte discussie die vooraf ging aan ons thema van deze
keer.
Het gekke is, dat niemand iets over ijs of sneeuw heeft gedaan.
Frits echter, komt met een vierde structuur van water: in plaats van
H2O, H3O2. Hij legt er alles over uit in zijn verhaal.
Wat verder in dit winternummer? In elk geval geen lekkere
kerstrecepten, verhalen voor bij de centrale verwarming, goede
voornemens of terugblikken op het afgelopen jaar. Het sneeuwvlokje
op deze pagina is een belabberde poging het nog enigszins een
winterse sfeer te geven.
Wel kun je lezen over: zwemmen, poes zonder watervrees, pin-up in
badpak, door de tao geïnspireerde kijk op water, druppels, dichtregels
over het getij, een studie Weg- en Waterbouwkunde en een brug. Het
thema bleek een willekeur aan verhalen en plaatjes op te leveren.
Daarnaast nog de rubrieken, waarvan de collage van Dorien ook het
thema water heeft, de blog van Fetsje die terug is, een pracht van een
hondje en de horoscoop, dit keer door Sabine.
Tenslotte schreef Jos nog een klein eerbetoon aan zijn opa, met
daarbij illustraties van diens hand.
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IK WIL ALLEEN
MAAR ZWEMMEN
Het was op een maandag,
begin september.
   Mijn vrouw en ik keken naar buiten. De
zon scheen, het was heerlijk weer en de
hond moest uit. Eén van ons tweeën - ik
weet niet meer wie - opperde om naar
het Kralingse Bos te gaan, en een duik te
nemen. Goed idee. We gingen het ervan
nemen.

tekst: Roland Vonk
illustratie: Herman Schouwenburg

ijn vrouw en
ik hebben op
heel veel dagen
de tijd aan
onszelf. Al weer
een paar jaar
geleden heeft
mijn vrouw
haar baan
opgezegd. Ze
werd een beetje
ongelukkig van haar regelfunctie op een
kantoor. En we hadden becijferd dat we het
zonder haar inkomen ook wel konden redden
als we wat zuiniger aan zouden doen. Zelf
maak ik tamelijk bewerkelijke programma’s
voor Radio Rijnmond. Ik werk vooral thuis,
zonder vaste dagindeling. Als ik steeds
op zondag maar klaar ben om achter de
microfoon plaats te nemen.
   We gingen zwemmen op maandagochtend.
Als mensen die vrijgesteld zijn van het
arbeidsproces. En het was heerlijk. De
temperatuur was goed te doen en op het
strandje langs de plas was het uitgesproken
rustig. Er liepen alleen wat andere mensen
met hun hond. Tot dan toe poedelden mijn
vrouw en ik meestal maar een beetje in
het water, maar nu zwommen we samen
meerdere keren naar een soort houten
aanlegsteiger een meter of dertig van de
kant. En dat zwemmen voelde als een
bevrijding. Alsof we op vakantie waren. En
dat op tien minuten rijden van huis.
   Op dinsdag was het weer mooi weer.
Gingen we weer zwemmen? Ja.
   De woensdag was ook mooi, en weer
gingen we. En de donderdag, en de vrijdag.
En de week erna weer een paar keer, en de
week daarna ook. Ik wilde het liefst elke dag.
Ik begon zelfs een liedje van Spinvis na te
zingen dat ik vooral via mijn vrouw ken: ‘Ik
wil alleen maar zwemmen.’
   We gingen door tot het ergens in oktober
echt te koud werd. Toen ik na het zwemmen
de hele dag een beetje rillerig bleef. Het
was tijd om te stoppen of een wetsuit aan te
schaffen. Over dat laatste ben ik nog niet uit.
Het ligt daardoor nu stil. Laten we het een
winterstop noemen. Ik zie ons in het voorjaar
de draad zeker oppakken.

Ergens was dat echt zwemmen in min of
meer open water een zelfoverwinning.
   Voor angst heb ik niet zo’n talent, maar
zwemmen in water waarin ik niet goed
kan zien wat er onder me en om me heen
gebeurt, vind ik onprettig. Je weet nooit wat
er allemaal zwemt of drijft. Daarom bleef ik
in de Kralingse Plas aanvankelijk het liefst
maar een beetje in het gebied waar je nog
kunt staan.
   De eerste keer dat de gedachte aan iets
‘engs’ in het water me overviel was toen
ik als klein jochie in een of ander Fries
meer zwom naast de opblaasbare kano van
mijn ouders. Opeens werd ik overvallen
door fantasieën over wat zich allemaal in
dit enigszins troebele meer zou kunnen
bevinden. Half in paniek ben ik onmiddellijk
aan boord van de kano geklommen.
   Toen ik jaren daarna met mijn ouders op
vakantie bij het Balaton meer in Hongarije
was, ging het wel weer. Het water was geloof
ik ook vrij helder. Maar ja, toen gingen we
op een bewolkte dag kijken bij een enorm
aquarium waarin vissen zwommen die ook
in dat meer leefden, en daar grijnsden
verhoudingsgewijs reusachtige meervallen
me aan. Meervallen met eindeloze sprieten.
Waarmee het meer veel van zijn bekoring
verloor.
   Tja, en toen kwam in 1975 de film Jaws,
over een witte haai die badgasten aanvalt.
Met scènes waarin je vanuit het perspectief
van de haai, van onderaf, mensen ziet
watertrappelen. Al die bewegende benen
als lekker hapjes. Begeleid door ronduit
dreigende muziek. Daarmee leek ik voorgoed
klaar met zwemmen in open water.
   Het ging zelfs zo ver dat ik in 1977
een beetje bang was tijdens het illegale
nachtelijke zwemmen met vrienden in een
openluchtzwembad. Na ons eindexamen
wilden we ‘stunts’ uithalen, en een ervan
was: ’s nachts over het hek van Bad
Groenoord in Schiedam klimmen en in het
pikkedonker gaan zwemmen. Dat deden we.
Maar in het duister van de nacht voelde ik
gaandeweg een onzinnige fantasie in me
kruipen. Ik fantaseerde dat ze bij diergaarde
Blijdorp problemen hadden met het
haaienbassin en dat ze de haaien maar even
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hier hadden ondergebracht. Je weet natuurlijk
wel dat zoiets een hersenschim is, maar het
ongemakkelijke gevoel waarmee die gepaard
gaat laat zich niet helemaal wegrationaliseren.
   Uiteindelijk bleek het springen van de hoge
duikplank in het donker nog het engst. Er
was wel wat schijnsel van de snelweg even
verderop, maar vanaf de plank kon je niet
goed zien waar in de diepte zich precies het
wateroppervlak bevond. Dus dan spring je
de donkerte in en moet je maar afwachten
wanneer je het water raakt. Enne, er zat toch
wel water in het zwembad?
Nog weer jaren later heb ik me helemaal over
mijn angst heen gezet tijdens een vakantie in
Azië. Voor de kust van Thailand en Bali heb ik
geweldig gesnorkeld tussen de kleurenpracht
van tropische vissen en koraalachtige
afzettingen. Ik ben zelfs een keer al
snorkelend een echte haai tegengekomen.
Nou ja, een kleintje, ergens bij Thailand. Dat
beest was geloof ik banger voor mij dan ik
voor hem. Hij maakte snel dat ie wegkwam.
Datgene waar ik zo lang bang voor was
geweest bleek eigenlijk weinig voor te stellen.
In de Kralingse Plas verwacht ik natuurlijk
geen haaien of meervallen of wat dan ook,

maar tijdens die zwemsessies vanaf begin
september heb ik wel gedácht aan mijn
vroegere angsten. Mezelf observerend of ik
ook iets naars bij die gedachten ging voelen.
Dat bleef uit.
Ertegenover stond ook iets veel groters. Een
overweldigend gevoel van vrijheid. Ik heb het
meermaals gehad tijdens het baantjes trekken
in de plas. Dat ik me één voelde met de
natuur. En dat ik me op een weldadige manier
opgetild voelde door het water, dat ik mezelf
bijna gewichtsloos waande.
   Het had wel wat weg van hoe je in je
dromen vliegt. Dat je zweeft door de ruimte,
door dikke lucht, waarin je je al maaiend met
je armen makkelijk voortbeweegt, verlost van
de zwaartekracht.
   Nou is de zwaartekracht ook wel iets waar
ik soms last van heb met mijn 110 kilo of zo.
Daar even van verlost zijn is een weldaad.
Dat al die massa opeens is omgezet in
drijfvermogen. In het drijfvermogen van
een misschien wat lompe maar wendbare
droomvogel. Een beetje zoals in het geweldige
gedicht ‘Vogelvrij’ van wijlen Jules Deelder,
met als laatste regels: ‘Soms, al wakend kan
ik voelen/als een vogel in mijn droom/Hoe
het is om niets te hoeven/en te zien hoe alles
stroomt.’
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Eerst
maar
even
een
het water in ons lichaam
Water is vreemd spul.
waarschuwing: dit verhaal is
eigenschappen heeft die
Zonder water was er geen
niet bedoeld om u ergens van te
we nog amper begrijpen.
leven mogelijk, zoals we
overtuigen. Er zullen ongetwijfeld
Op school leren we dat
op school leren. Maar in
ook allerlei dingen in staan die
veel culturen denkt men
water drie fases kent:
niet kloppen. Maar het gaat om
vast, vloeibaar en gas.
heel anders over water
de ideeën die achter de woorden
Maar in ons lichaam
dan wij in onze moderne
zitten, en die ik hoop over te
neemt het water een
westerse cultuur geleerd
kunnen brengen.
vierde
structuur
aan.
krijgen. In de occulte
In plaats van H2O is het
Joodse traditie beschouwt
H3O2. Het wordt ook
men water als de informatiedrager van de
wel
gestructureerd
planeet. In deze traditie bestaat het idee dat
water genoemd. De
als je een wens op een papiertje schrijft, dat
moleculen nemen een
papiertje in een glas water doopt en dat water
honingraatstructuur
de volgende dag opdrinkt, je wens dan wordt
aan en krijgt een
vervuld. Het idee achter dit ritueel is dat al het
negatieve lading. Dit
water één is en dat alle informatie dankzij de
gestructureerd
water
vreemde eigenschappen van water naar alle
ontstaat onder invloed
uithoeken van de planeet verspreid wordt en
van licht en bestaat uit
overal bewaard wordt.
extreem dunne laagjes
Als de aarde de
van slechts één molecuul
afmeting zou hebben
dik. Die laagjes vormen
van een basketbal
zich tegen alle hydrofiele
dan zou al het water
materialen. Het water
op aarde passen in
in deze laagjes wordt
een tennisbal. Als
ook wel ‘exclusion zone
je alleen het zoete water neemt dan past dat
water’
genoemd,
of
gemakkelijk in een pingpongballetje. En 90%
van het zoete water ligt opgeslagen in ijs, wat
afgekort EZ-water. Dit
water is zo zuiver dat er geen enkele andere
betekent dat alle rivieren en meren tezamen
molecuul in zit. Alles wordt er uit geduwd. Dit
in een erwtje passen. Gezien het feit dat we
EZ-water heeft twee bijzondere eigenschappen.
volkomen afhankelijk zijn van dit erwtje zou je
Ten eerste werkt het als een batterij, het is
denken dat we er heel zorgvuldig mee omgaan
een opslag van elektrische energie. Daarnaast
en ons uiterste best doen om het te begrijpen,
kan dit water uit zichzelf stromen. Een simpel
maar dat is helaas niet het geval.
experiment dat dit laat zien is door een hydrofiel
Alle levensvormen bestaan voor het grootste
rietje in een bak met water onder te dompelen
deel uit water. En dat water moet dagelijks
en er dan een lamp
worden aangevuld. Maar wat niet iedereen
boven te hangen.
beseft, is dat het water in ons lichaam niet
De laagjes EZprecies hetzelfde is als het water dat uit de
water die zich aan
kraan komt. En dan bedoel ik niet alle zware
het oppervlak van
metalen, hormonen en andere chemische
het rietje vormen
rommel die in het drinkwater zit. Ik bedoel dat

zetten de rest van het water in beweging.
Deze eigenschappen van water spelen een rol
in de bewegingen van rivieren en van al het
water in ons lichaam. Ik ga in dit verhaal heel
kort door de bocht maar als u er het fijne van
wilt weten kunt u boeken lezen van mensen als
Victor Schauberger, die een levenlang studie
maakte van hoe het water in rivieren van
bovenstaande eigenschappen gebruik maakte.
En als u precies wilt weten welke rol water speelt
in de energiehuishouding van ons lichaam raad
ik u de boeken van Thomas Cowan aan, met
name ‘The heart is not a pump’. Thomas Cowan
beschrijft hoe het hart onmogelijk het bloed
door ons lichaam kan laten stromen. Bloed is
immers stroperig en moet elke seconde door
haarvaten die zo smal zijn dat de bloedcellen
er met moeite doorheen kunnen. Als de cellen
door die haarvaten zijn gekomen is er niets
meer dat het bloed laat stromen. Ja, we leren
dat de aanzuigende werking van het hart dat
doet, maar probeer dan maar eens siroop door
een paar honderd rietjes zo dun als een naald
op te zuigen: dat lukt niet. Volgens Thomas
Gowan is het het bloed zelf dat beweegt, met
dezelfde truc die water gebruikt in rivieren. Ik
weet nog goed wat mijn reactie was toen ik dit
voor het eerst las, en waarschijnlijk is dat ook
uw reactie. Maar hoe langer ik erover nadacht
en hoe meer ik me in water verdiepte, hoe
meer in ik deze verklaring serieus ging nemen.
Nog een proces waarin water volgens
sommige mensen een hoofdrol speelt, is de
energievoorziening. Wij leren op school dat
de mitochondriën in de cellen energie in een
chemische vormen opslaan. En alle processen
in ons lichaam zouden met deze chemische
energie mogelijk gemaakt worden. Als je je dit
probeert voor te stellen duiken er al snel een
paar logistieke problemen op. Niemand kan dan
ook precies uitleggen hoe de mitochondriën dit
doen. Ik bedoel, er zitten geen kleine robotjes
in deze organellen die het werk doen. Veel
logischer is dat water, dat immers als een accu
kan fungeren, de energievoorziening in een
cel reguleert. Dat is veel efficienter, sneller en
makkelijker. Overigens raad ik u aan om dit soort
verhalen niet te vertellen aan mensen die een
onwrikbaar geloof hebben in de academische
wetenschappelijke opvattingen. Want dan is de

kans groot dat u dan net als ik niet meer wordt
uitgenodigd op feestjes.
Sommige mensen gaan nog verder in hun
ideeën over de rol van water in de processen
in ons lichaam. Zoals het geweldige idee dat
water in staat zou zijn tot het doorgeven van
informatie. In de inleiding beschreef ik het idee
dat je een wens kan laten uitkomen door het
aan water te vertellen. Dat is de mythische
variant van het idee dat ons lichaam informatie
door middel van water kan transporteren. Een
voorbeeld van dit is het lezen van ons DNA:
Op school leert men dat specifieke stukjes
van het DNA door een bepaald enzym wordt
gekopieerd. Die gekopieerde stukjes DNA
heten RNA. Het RNA wordt vervolgens van de
celkern naar het cytoplasma verplaatst, waar
een enzym de codes omzet in de gewenste
eiwitten. Het probleem bij dit verhaal is dat
de celkern hermetisch is afgesloten. Er kan
geen molekuul, zelfs geen atoom, naar binnen.
Want dat zou leiden tot beschadigingen van het
kwetsbare DNA. Als er ionen (elektrisch geladen
atomen) in de celkern zouden stromen, zou dat
onmiddellijk het DNA kapot maken. De vraag
is dus hoe het RNA wel naar buiten kan en die
ionen niet naar binnen. Om een beter beeld van
het probleem te geven: er moeten traktoren
naar buiten maar er mogen geen muggen naar
binnen. Thomas Gowan en anderen menen dat
water de oplossing is. Water fungeert als een
mal voor het RNA. Dus er gaat helemaal geen
RNA van de celkern naar het cytoplasma: water
levert de blauwdruk voor het RNA en brengt die
naar de plaats van bestemming. Of misschien
hoeft het water helemaal niets ergens naartoe
te brengen omdat het water overal met zichzelf
informatie uitwisselt.
Ik besef dat dit voor veel mensen als science
fiction zal klinken, maar alle cellulaire biologie
is al decennia science fiction. Een deel van
die science fiction is tot science verklaard en
een ander deel tot fiction. Dat geldt trouwens
niet alleen voor biologie maar voor alle
wetenschappen. Maar dat is een heel andere
verhaal voor een andere gelegenheid. (Als ik
na bovenstaand verhaal nog wordt uitgenodigd
om voor TIJDschrift te schrijven!)
Frits Jonker

De tao van water
door: Gijs Weehuizen
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Water is overal, maar
watervallen zijn minder
vaak zichtbaar. Het was
dan ook een complete
verrassing om tijdens een
week Parijs in oktober
2018 in Parc des Buttes
-Chaumont een waterval
te zien die onder het
straatniveau van Parijs ligt.
Onophoudelijk kwam er
een flinke hoeveelheid
helder water naar beneden
in het veel dieper gelegen
laagste deel van het park.

Water stroomt altijd naar
beneden, naar een dieper
gelegen plek. Wanneer
het daarbij gestoord
wordt, kiest het een
andere weg naar beneden.
Uiteindelijk laat water
zich niet stoppen en kiest
de makkelijkste weg. Met
oneindig geduld slijpt het
steen tot er niets van over
is. Zelfs de stevigste dam
kan bezwijken onder de
kracht van water.
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Lezen in de klas

De fans van Renate Dorrestein
door: Fetsje Luimstra

Omdat Fetsje Luimstra op het moment geen tijd heeft om een BoekVlog te maken schrijft ze
op deze plek een BoekBlog.

Water is de
voorwaarde voor
de levende fysieke
wereld. Water is
de belichaming
van de bron, de
essentie van het
materiële zijn.
Water is als een
spiegel. Zonder
water iser geen
leven.

Over Weerwater gaat het, een dystopisch
boek van Renate Dorrestein. Almere is als
enige stad overgebleven. De rest van het land
verdween in de mist. De leerling presenteert
met beelden van Almere op de achtergrond.
De klas hangt aan zijn lippen en wil ook dat
boek van Dorrestein lezen.
Op de kop af twee jaar geleden werd ik
hybride docent Nederlands, dus naast mijn
eigen bedrijf. Met een onderwijsopleiding op
zak lonkte bij ieder kruispunt in mijn carrière
dat onderwijs. Zal ik wel? Zal ik niet? Twee
jaar geleden dacht ik: nu! en ik werd docent
Nederlands in de derde van het speciaal
onderwijs. Lezen is één van mijn favorieten,
maar de leerlingen denken daar anders over.
In de derde moeten ze een aantal boeken
lezen. De havoleerlingen lezen het boek en
houden een boekpresentatie voor de klas,
vmbo leest het boek en maakt deze keer
een boekverslag. Leerlingen zijn niet blij, ze
mopperen dat lezen niet leuk is, dat ze nooit
lezen. Daarnaast zien ze huizenhoog op tegen
de presentatie en het maken van het verslag.
Wat een tegenwerking. Er is zoveel

negativiteit, de moed zakt me bijna in de
schoenen. Ze mogen een boek kiezen uit
‘Lezen voor de lijst’, het niveau is bekend. We
bekijken de lijst, selecteren op genres die ze
leuk vinden en bekijken boeken. Ik loop met
ze naar de bibliotheek en vraag onderweg:
‘welke verhalen vind je leuk?’en ‘wat kijk je
op Netflix?’ Dat levert bruikbare informatie
op, de richting waar ze in kunnen zoeken.
Vinden ze nu geen enkel boek in de lijst,
dan mogen ze zelf een titel aandragen. Wat
ze vervolgens in sommige klassen massaal
doen. De praktijk is dat ik goedkeur waar
ze mee komen. Dat kan dan variëren van
voetbalboek ‘Geen genade’ van Andy van der
Meyden tot ‘Een tweede leven met Formule 1’
van Olav Mol, en de gedichten van Marijke
Groot: ‘Het was niet alleen leuk tijdens mijn
depressie'. En dus ook Renate Dorrestein
die wel in de lijst staat. Gaandeweg zijn
de meeste leerlingen toch echt bezig met
hun boek en in heel veel gevallen ook
enthousiast. Ook die jongen die Weerwater
presenteerde. Dat mijn klas, die zo negatief
was, zo geniet van het boek van Dorrestein.
Ik kan mijn geluk niet op.
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Love
Me or
Hate
Me!
Je vindt ‘m ontzettend mooi of je vindt ‘m spuuglelijk. De nieuwe 3D-brug bij
de Stoofsteeg die op 15 juli over de Oudezijds Achterburgwal is geplaatst, kent
zijn lovers en haters. Iets ertussenin lijkt er niet te zijn.
Hoewel nieuw in de buurt, heeft de brug alweer een behoorlijk lange
geschiedenis. Het idee ervoor ontstond namelijk ruim acht jaar geleden, in 2013.
Het ontwerpproces, de vervaardiging en de uiteindelijke plaatsing moesten
daarna nog een hobbelige weg afleggen voordat koningin Máxima uiteindelijk
de openingshandeling kon verrichten.
Over twee jaar zal de nieuwe brug zijn plek alweer afstaan.

Openingsspeech door de ontwerper Joris Laarman
Foto: Jan de Groen

Nog nooit gedaan
Joris Laarman, de ontwerper van de brug,
experimenteert met ontwerpen die tot
stand komen door een computer te voeden
met algoritmes. Het ontwerpresultaat kan
vervolgens met 3D-printtechniek worden
uitgevoerd. De werken van Laarman zijn in
musea over de hele wereld te vinden.
Het Rijksmuseum voegde onlangs aan de
twintigste-eeuw collectie de afsluitende
werkstukken toe voor de Bone Chair: Laarmans
iconische, door een computer gegenereerde,
stoel uit 2006.

door: Mirjam Boelaars

Gijs van der Velden tussen de printrobots van MX3D
Foto: Bert Nap

Gijs van der Velden is algemeen directeur van
MX3D, het bedrijf dat de computerontwerpen
van Laarman door immense 3D-printers
laat vervaardigen. Hij is enthousiast over
diens ontwerpen. Van der Velden: ‘Door
het algoritmic design ontstaat een nieuwe
vormtaal. In dit geval met de structuur
van botten als uitgangspunt. Dat betekent
materiaal toepassen waar dat moet, maar
minder als dat daar niet nodig is. Nieuw is vaak
saai. Maar hier kun je met het ontwerpproces
de wereld juist mooier en spannender maken.
Dat hebben we naar mijn mening met de brug
ook gedaan.’
Toen MX3D in 2015 samen met het Joris Laarman
Lab de technieken ging ontwikkelen om een
complete 3D-brug van roestvrij staal uit een
printer te laten rollen, was dat een compleet
onontgonnen gebied. ‘Toen realiseerden we
ons wel dat het allemaal een tandje groter was
dan we gewend waren. Zoiets was nog nooit
gedaan.’
Robots met lasrups
De eerste in staal geprinte brug moest op een
‘behapbare’ plek komen, liefst op een locatie
met een kleine overspanning. Van der Velden:
‘Dan denk je in eerste instantie aan een wat

Opening brug door koninging Maxima.
Foto: Adriaan de Groot

smaller water in een park. Maar toen kwam
de gemeente Amsterdam met het alternatief
op de Oudezijds Achterburgwal: één van de
smalste grachten van de stad.’
Zo begon een samenwerking die soms
inspireerde, maar ook voor de nodige frustratie
en vertraging zorgde. ‘We wisten dat dit een
tijdelijk project was, maar de brug moest wel
aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen.
Er werd getest met politiepaarden, het loopvlak
moest voor naaldhakken begaanbaar zijn en
je moest er geen liefdesslotjes aan kunnen
bevestigen. En zo waren er nog talloze dingen.
Dat zie je terug in het ontwerp.’
De eerste tekeningen keurde de gemeente
af omdat een aanvaring de brug zou kunnen
beschadigen. Maar het maken van een nieuw
ontwerp had ook zijn positieve kanten. Van
der Velden: ‘We waren alweer verder in de
tijd en hadden ook meer know how opgedaan
over het productieproces. Eind 2016 kreeg
het ontwerp zijn goedkeuring en in maart
2017 begonnen we met printen. Je moet je
voorstellen dat een robot dan laag voor laag
een constante ‘lasrups’ opbouwt. Met de
uitvoering in afzonderlijke delen zijn we een
jaar bezig geweest, wat voor 6000 kilo staal
best lang is. Onze robots draaiden dan ook
niet 24/7. Als je dat wel doet, kun je een brug

tegenwoordig in anderhalf tot twee maanden
uit de printer laten rollen.’
De veiligheidsmarges voor de brug zijn streng.
De norm voor belasting is rond de 1000 kilo
per vierkante meter. ‘Dat betekent ongeveer
negen mensen per vierkante meter. En dan
moeten ze nog kunnen springen ook. Om de
krachten te testen hebben we bij ons in de
loods twintig ton op de brug gezet. Dat kun
je vergelijken met een dynamische belasting
van zo’n 200 mensen. Probeer die maar eens
samen op de brug bijeen te proppen. Om
superzeker te zijn hebben we de brug veel
sterker gemaakt dan nodig was.’
Diepe zucht
In 2017 was de brug klaar. Maar toen werd
duidelijk dat de werkzaamheden aan de
kademuur nog lang niet waren afgerond. De
brug kon dus voorlopig niet geplaatst worden.
‘We hebben de brug toen in 2018 in Eindhoven
gepresenteerd op de Dutch Design Week. Daar
hebben meer dan 200.000 mensen over de
brug gelopen. En we ontvingen de publieksprijs
voor ons innovatieve werk. Daar zijn we erg
trots op.’
De brug zit vol met sensoren. Van der Velden: ‘Die meten in hoeverre hij belast wordt.
Er zijn vier meetpunten voor het gewicht. En

verder willen we graag weten hoe de brug zich
gedraagt bij wisselende temperaturen. We
meten ook hoeveel mensen er over de brug
lopen, maar daarmee blijven we weg uit de
persoonlijke sfeer. In een wereld van big data
zijn we ons zeer bewust van de privacygevoeligheid. Daarom gaan onze meetgegevens
naar het gerenommeerde Alan Turing Institute
in Engeland. Zij waken als geen ander over de
ethiek van dataverzameling.’
In maart 2020 werd de kade eindelijk door de
aannemer opgeleverd.
‘Alle vergunningen waren geregeld en er was
groen licht van Welstand. We stonden dus in
de startblokken om de brug te plaatsen. Maar
toen de oude loopbrug werd weggehaald,
constateerde
een bouwinspecteur dat de brugkop aan de
kant van de Stoofsteeg niet in orde was. Daar
moesten toen eerst weer herstelwerkzaamheden plaatsvinden. En toen dat eindelijk klaar
was, zaten we vol in de lockdown. En tot overmaat van
ramp kreeg de crew van de
aannemer te maken met corona.’
Van der Velden slaakt soms
een diepe zucht. ‘Het is een
hele uitdaging om alle actoren van een gemeente in hetzelfde proces mee te krijgen.
Maar uiteindelijk was daar de
datum van 15 juni. De agenda
van Hare Majesteit was leidend
voor de laatste bezigheden
en de plaatsing zelf. Dat werd
haastwerk. De brug sloot niet
goed aan op de oneven zijde.
Daar ontstond een struikelplek
die gemarkeerd werd met gele
strepen verf en een lelijk bord
met Traptredes erop.’
Stoofbrug terug?
Er moet nog een nette oprit
worden gebouwd en er zit een
nare put in de weg. Dat betekent opnieuw overleg met Waternet. Bovendien begon direct
na de opening ook nog eens de
bouwvakvakantie.

Van der Velden: ‘We kregen al snel opmerkingen dat de krullen van de brug – de Swirls –
kunnen vervuilen door zwerfafval. Dat houdt
de gemeente nu in de gaten, en een schoonmaker van de ramen op de Achterburgwal
houdt nu die krullen netjes schoon. Hoe leuk
is dat?’
In principe ligt de geliefde en gehate brug er
tijdelijk: voor twee jaar. Daarna laat de gemeente de voormalige Stoofbrug uit 1885,
die nu wordt gerenoveerd, weer terugplaatsen. Misschien hebben de buurtbewoners de
3D-brug dan in hun armen gesloten als ‘onze’
brug? En anders hebben we de foto’s nog. Wie
een suggestie heeft voor een nieuwe locatie,
mag het zeggen.

Zie ook jorislaarman.com/work/mx3d-bridge/
en het lemma Stoofbrug op Wikipedia.

Foto: Thijs Wolzak
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5 Fasen van een
regendruppel bij een
zogenaamde
'kop en schotel'
¹) Een druppel boven het water van een plas.
²) De druppel valt in het water en gaat koppie onder. De
hier getoonde opstaande waterrand is in wezen de kop.
³) De druppel veert omhoog als waterzuiltje. De gemaakte
kringen zijn in wezen de schotel.
⁴) De druppel zakt weer terug in het waterkuiltje. Nu is de
schotel goed te zien.
⁵) Het water veert op en maakt een luchtbel op de
waterkring.
Nb: dit alles speelt zich af binnen 2 seconden. Door
deze snelheid zie je de 'kop en schotels' als geheel in de
regenplassen van een fikse zomer- of najaarsbui.
Jos Bohncke
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Steenbok – 23 december t/m 20 januari
Een dure periode breekt aan. Zorg er daarom voor dat je vrienden niet door hebben
wat een chagrijn je eigenlijk bent, dan zijn ze eerder geneigd om je af en toe te
trakteren.
Waterman – 21 januari t/m 18 februari
Jouw goede voornemen om wat minder grof te reageren is – alweer- mislukt in 2021.
Stop met deze onhaalbare ambitie en geef je planten vaker water.
Vissen – 19 februari t/m 20 maart
Only dead fish go with the flow. Het is tijd om knopen door te hakken. Probeer eens
tegen de stroming in te zwemmen, het zal een verrassende ervaring zijn.
Ram – 21 maart t/m 20 april
Je hebt te veel op je bordje en dat weet je zelf eigenlijk ook wel. Draag de
vervelende klusjes over aan iemand zonder ruggengraat, bijvoorbeeld aan Vissen.
Stier – 21 april t/m 21 mei
Kun je weer lekker in je joggingpak in je huiskamer werken of moet je nu dan echt
aan de slag in het zicht van je collega’s? Je zult hier dit kwartaal nieuws over krijgen.
Tweelingen – 22 mei t/m 2 juni
Je kunt je ei niet kwijt. Knoop een praatje aan met een onbekende in een willekeurig
park en vertel daar al je problemen aan, dat zal opluchten.
Kreeft – 22 juni t/m 23 juli
Blijf uit de buurt van kokend water deze periode. Een kopje thee is prima, maar
grote pannen zul je echt moeten proberen te ontwijken.
Leeuw – 24 juli t/m 23 augustus
Tijdens de feestdagen voel jij je onoverwinnelijk. Dit gevoel houdt ook tijdens de
nieuwjaarsborrels aan. Daarna komt een kleine dip die je op kunt lossen met een
winterslaap.
Maagd – 24 augustus t/m 23 september
Je voelt je al even niet zo lekker hè? Weet je zeker dat het niets ernstigs is? Stop
met googlen en ga naar je huisarts. Die zal je adviseren om meer te bewegen en
gezonder te eten.
Weegschaal – 24 september t/m 23 oktober
Jouw charme brengt jou ook de komende maanden weer veel. Pas op met grapjes,
niet iedereen vindt ze even leuk.
Schorpioen - 24 oktober t/m 22 november
Er wordt je de komende tijd veel om hulp gevraagd en die bied jij graag aan. Blijf
echter ook goed voor jezelf zorgen, zodat je niet omvalt.
Boogschutter – 23 november t/m 22 december
Een drukke periode breekt aan en niet alles is even leuk. Richt je pijlen op dat wat jij
belangrijk vindt, dan komt het allemaal goed.

Ben jij ook een ijsbeer? Zo
iemand die elke dag een duik in
het water maakt? En dan ook
elke dag, het hele jaar rond?!
Brrr, jij durft!
Wij, Dorien en Marian beperkten
ons jarenlang tot de wekelijkse
baantjes in het overdekte,
verwarmde Sportfondsenbad Oost
(in Amsterdam). En in die periode
hebben we ons laten vereeuwigen
door To Sang (eigenlijk door zijn
vrouw) aan de Albert Cuypstraat.
Wij in vol ornaat, lekker warm en
binnen.
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WEG- EN
WATERBOUWKUNDE

Toen ik van het thema Water hoorde, moest
ik onmiddellijk aan het stromende, kolkende,
bruisende water denken in het laboratorium
van dhr. Van Riessen, onze leraar Hydraulica
op de HTS in Amsterdam. In feite is daar
niet veel over te vertellen, maar hij kwam
meteen in mijn gedachten. Aanleiding dus
om een artikel over mijn HTS-tijd (wegen waterbouwkunde) in Amsterdam te
schrijven, waarin Water nauwelijks een rol
speelt. Ik heb zelf nog geen idee waar het
heen gaat, maar als jullie dit lezen is het
iets geworden. Wellicht een coming of age
verhaal, wat vooral mezelf erg boeit door die
herinneringen en al die foto’s. Maar misschien
wel een technisch verhaal over bruggen en
polders, alhoewel ik dat minder aannemelijk
acht. Iets er tussenin misschien.
Ik was 16 jaar en zat in de 4e klas van de
Havo met alleen maar jongens. De andere
meiden hadden een A-pakket gekozen of
in plaats van Duits Biologie, waardoor ik
niet met hen de lessen kon volgen. Het zal
duidelijk zijn dat jongens van die leeftijd
vet in de pubertijd zaten en heel vervelend
waren, net als ik zelf. En ik was geen blonde
stoot, maar een iets te dik en iets te druk
meisje en werd dus niet versierd of in de
watten gelegd door die klungels, maar als
pispaaltje gebruikt. En omdat ik altijd woest
er tegen in ging, werd het alleen maar leuker
voor ze. Een rare tijd. Enerzijds vond ik het
stoer, maar in praktijk was het vooral heel
vervelend. Mijn moeder heeft bij de directeur
hemel en aarde bewogen om mij vakken bij
andere klassen te laten volgen, maar dat was
onbespreekbaar. Te veel werk waarschijnlijk.
Ik geloof dat er in de vijfde klas wel weer
een meisje bij kwam, maar dat weet ik niet
meer precies. In elk geval rondde ik de HAVO
af en wist eigenlijk niet welke opleiding ik
wilde gaan volgen. Dus wilde ik er nog twee
jaar VWO aan vast te plakken, puur om wat
bedenktijd te hebben. Jantje S. had hetzelfde
plan, een jongen waar ik een soort haat-/
liefdeverhouding mee had, maar die me
vooral ook veel pestte en ik hem. Het verzoek
om het VWO te mogen doen werd afgewezen
en mijn ouders en die van Jantje S. vochten
de beslissing aan. Ferry, een klasgenoot,

daarentegen mocht wel door. Jantje en ik
waren wat lastiger en werden met een smoes
geweigerd. De inspanning van onze ouders
werd beloond en wij werden ook toegelaten
tot het VWO. We haalden ons gelijk: Jantje
en ik gingen over in de vijfde en Ferry W.
niet. Wat ik hem niet gunde overigens.
Na het jaar erna geslaagd te zijn rees er
een nieuw, of liever gezegd oud, probleem,
op. Ik wist nog steeds niet wat te doen.
Ik solliciteerde voor een opleiding als
verpleegster maar werd afgewezen. Ik zou
het allemaal te gezellig vinden en het ging
er toch vooral om om mensen beter te
maken en te verzorgen. Persoonlijk vind ik
nog steeds dat het ook de taak is om het
een beetje leuk te laten zijn voor die zieke
mensen die al genoeg narigheid hebben,
maar het werd niet op prijs gesteld.
Ik ging een half jaartje voor een
uitzendbureau werken en besloot uiteindelijk
de HTS te gaan doen. Ik weet nog dat ik dat
een keer voorstelde aan de studiebegeleider
op de HAVO. Dat ik weg- en waterbouwkunde
wilde gaan doen en die zei toen doodleuk:
‘zie je jezelf, als meisje, al staan met zo een
rood/witte meetstok op een brug?’ Ja, dat
zag ik dus inderdaad wel voor me. Ik was

(ben) gek op bruggen en het leek me machtig
mooi, lekker buiten werken en de handen
uit de mouwen. Uiteindelijk, tweeënhalf jaar
later, besloot ik dat te gaan doen.
En zo begon mijn tijd op de HTS. Ze werkten
op die HTS met een half-jarensysteem, dus
in januari kon ik beginnen. Ik schafte boeken
aan met de titels: Beton, Bouwstoffen, Asfalt,
Inleiding Landmeetkunde, Grondmechanica,
Duikers en Sluizen, Kleine Waterbouwkundige
werken en meer van dat soort.
Ik startte in een super klein klasje, met
de blijvenzitters van het eerste half jaar.
Natuurlijk waren dat de leukere en iets
minder nerdy jongens. Het was een groepje
van 8 of 10 jongens en ik. De eerste opdracht
die ik kreeg in week 1 was: teken een houten
bruggetje. Ga met een meetlint naar een
bruggetje bij jou in de buurt, meet alles op
en teken dit, met maatvoering op schaal
1:20. Ik zie mezelf nog op mijn buik op die
brug liggen. Wist amper wat een technische
tekening was en begon maar zo een beetje
wat op papier te zetten. Ik had inmiddels
van een oom een gigantische tekentafel
gekregen, met een loodzwaar gewicht aan de

De tekentafel van mijn oom.
Een sta in de weg, maar een geweldig ding.

onderkant. Een
imposant geval,
en mijn gezellige
slaapkamer was
in één klap een
soort kantoor
geworden. Ik
heb uiteindelijk
Dat tekenen viel nog niet
wat op papier
mee. Vooral bochten waren
gekregen en was
lastig.
redelijk trots.
Het ging met van die Rotring pennen en was
precisiewerk. Resultaat: een 2. De grootste
blunder in de tekening was dat ik de bouten
niet had doorgetrokken. Ze gingen wel de
liggers in, maar ik had ze niet in de balken
doorgetrokken. Kortom, je kon de liggers er
zo van af tillen. De man had ook geen enkele
compassie dat ik nog maar een maandje
bezig was en van niks wist.
Niet bepaald een goeie start.
En heel veel beter werd het niet in die jaren.
Er waren vakken die ik leuk vond,
zoals Landmeten, Grondmechanica en
Materiaalherkenning. Voor die laatste
moesten we zo’n 50 soorten hout kunnen
herkennen. Lastig. Kenmerken als nerf,
gewicht, kleur en knoesten kwamen voorbij.
Eén die ik me goed kan herinneren is
Demarara Groenhart. Een groen soort hout,
dat zwaarder is dan water (Vers: 1300 kg/m3)
en dus niet blijft drijven, maar zinkt.
Raar, de dingen die zijn blijven hangen.
Ook leuk was metaalbewerking. Ik heb
nog steeds een zelfgemaakte ijzeren
gereedschapskist. We moesten het staal op
maat snijden, ombuigen, puntlasjes zetten
en de boel spuiten. Gaaf, maar de leraar had
weinig fiducie in mijn kunnen en maakte de
puntlassen voor me. Heel irritant. Het was
een klein, vrij oud mannetje met een stofjas
aan. Heel gewoon, maar hij reed wel in een
groene Ford Mustang. Dat soort types waren
er dus.
Voor Waterbouwkunde hadden we meneer
Gelok. Die was in de jaren zeventig blijven
hangen, had een grote baard en een blauw
fluwelen pak aan op de diploma-uitreiking. Hij
feliciteerde me toen en zei: ‘je moet wel wat
diplomatieker worden’. Haha, nooit vergeten,

maar
helaas ook
nooit geworden.
Meneer Van Rotterdam,
ook een apart geval,
gaf Mechanica. Een leuk vak,
waarbij je krachten berekent. Hij
was ongeveer 1.50 meter denk ik, had
een enorme baard en wat zo bijzonder was,
was dat hij zijn lesmateriaal zelf maakte en
met de hand uitschreef. Al die formules, met
lijntjes, wortels, breuken en kwadraattekens
én alle tekeningen etc. schreef hij uit en liet
hij kopiëren. Een heidens karwei. Wat mij
betreft zou de uitdrukking monnikenwerk
inmiddels wel Van-Rotterdam-werk mogen
zijn, want de man had zo boeken vol
uitgewerkt.
En dan meneer Van Riessen. Hij was een
man van denk ik al 65. Een slanke man met
lange benen. Hij articuleerde overdreven
en gaf zoals gezegd het vak Hydraulica: de
toegepaste wetenschap die zich bezighoudt
met het gedrag van stromende vloeistoffen
(vloeistofdynamica), veelal met een vrij
wateroppervlak zoals rivieren, meren,
kanalen en zeeën. Het was een zeer moeilijk
vak, en het was ook het enige studieboek dat
wij hadden in het Engels. Het vak telde niet
mee voor je overgang, dus je mocht gewoon
een 1 halen. Dat was niet erg bevorderlijk
voor de tijd en interesse die we daarin
staken.
Meneer Van Riessen had in de kelder van het
HTS-gebouw een laboratorium met daarin
een groot aantal aquariums achter elkaar
geplaatst. Hij kon het water daarin laten
stromen en de snelheid aanpassen door
middel van schuiven en mallen waarmee hij
de doorsnede kon aanbassen. Hij zette de
kraan open, met een kolkende watermassa
tot gevolg, gooide een balletje in het water,
startte de stopwatch en als het balletje daar
was waar hij een meting wilde klokte hij, of
één van ons, de tijd. Hij liep wild gebarend en
articulerend, met enorme stappen door het
laboratorium, langs het stromende water en
bracht boven het geluid uit schreeuwend de
kennis aan ons over, waar we dus nauwelijks
in geïnteresseerd waren. Maar het was wel
leuk. Ik vertelde Martin Groenewoud, die ik

Rechts meneer Van Riessen

Lesmateriaal van meneer Van Rotterdam.

Excursie: geen foto’s van Deltawerken of
Clauscentrale, wel van ons. En een trein.

ken van de HTS, dat ik het artikel Water over
de HTS wilde schrijven en toen kwam het
op van Riessen en toen riep Martin meteen:
ρ.g.h.. Een of andere formule dus, die mij
niet eens meer bekend voorkomt.
Martin leerde ik in het eerste jaar kennen,
samen met zijn vriend Martin B. We
trokken veel op samen en ik was ook erg
teleurgesteld toen Martin G. en later ook
Martin B. ermee stopten. Heel slim van ze
achteraf. We zijn nog wel met zijn drieën op
excursie geweest. Bij het bekijken van de
foto’s daarvan zie ik vooral veel gezellige
en vrolijke foto’s van onszelf en werkelijk
niet één van alle (waterbouwkundige)
bouwwerken die we bezochten. Zoals
de Deltawerken, de koeltorens van de
Clauscentrale in Limburg en de Scheepslift
van Strépy-Thieu. Dat betreur ik nu,
maar wij vonden onszelf destijds een stuk
interessanter en belangrijker.
In de tweede klas bleef ik een half jaar
zitten, en ook het tweede half jaar ging niet
goed. Ik moest uiteindelijk een herexamen
afleggen. Het was voor Beton. Het lastigste
onderdeel in de leerstof was het berekenen
van een overstek. Een balkon is bijvoorbeeld
een overstek, dat steekt uit waardoor er

grote krachten ontstaan op de dragende
constructie. Het was heel lastig en juist dat
onderdeel kreeg ik op mijn herexamen.
Ik leverde een leeg blaadje in en stapte
woedend en half jankend naar buiten waar
mijn wiskundeleraar vroeg wat er was en
ik zei dat ik pissed was omdat ze op mijn
herexamen het moeilijkste onderdeel vroegen
en dat ik toch geen zin meer had en dat
ik ging stoppen. Hij vond dat jammer en
uiteindelijk mocht ik het herexamen opnieuw
doen en kon ik stage gaan lopen. Ik dacht:
stage is leuk, dan een jaar eindexamen en
dan heb ik een diploma. Laat ik het maar
afmaken.
Ik liep stage bij de gemeente Purmerend.
Daar werd een nieuwe wijk gebouwd: Purmer
Zuid en ik liep daar mee met de opzichter.
Ik verveelde me te pletter. Ik weet niet eens
meer wat ik gedaan heb. Ik heb wel een
verslag geschreven en mijn eindconclusie
was: ik zou er nooit gaan wonen, wat een
saaie buurt!
De tweede stage was in Amsterdam bij brug
222 van de Stopera naar de Staalstraat.
Leuk: de Stopera werd net gebouwd. Ik zag
bijvoorbeeld de Italiaanse stukadoors die de
mooie rode ronde muur stucten. Ik kon op

Brug 222 in aanbouw, gezien
vanaf het dak van de Stopera.

het dak van de Stopera klimmen en foto’s
van de stad maken, én het was absoluut een
prachtig bruggetje.
Niet leuk: ik had weer bar weinig te doen
en werd door de uitvoerder uitgescholden
toen ik zei dat hij nog even moest doorheien
omdat de paal nog niet op de zandlaag leek
te staan. Zoiets kun je meten door vooraf
een aantal streepjes op de paal te zetten met
een bepaalde vaste afstand. Je meet dan
het aantal slagen dat geheid worden en als
dat boven een bepaald aantal zit, staat de
paal op zand. Ik hou heel erg van dit soort
simpele dingen die zo doeltreffend zijn en

Ook de kademuren werden vernieuwd bij de
aanbouw van de nieuwe brug en Stopera.
Hier wordt het beton gestort

had staan en dat was met die rommel niet
echt makkelijk verkopen. Op datzelfde tijdstip
zochten twee meiden uit mijn voetbalelftal
een huis. Zij liepen af en toe rond en keken
bij huizen met een Te-Koop-bord naar binnen.
Ze vertelden dat ze een huis hadden gezien
(het was juni) waar de kerstboom nog stond.
‘Nou, daar zijn we maar niet naar binnen
gegaan’. Dat was het huis van de vriend van
P.. Het was juni. De boom is snel verwijderd.

Grondmonsters nemen op Zeeburg.

geen dure apparatuur nodig hebben. In elk
geval stond ik daar te kalenderen (zo heet
dat tellen) en zakte de paal nog te snel en
moest hij dus nog wat dieper heien tot hij de
zandlaag bereikt zou hebben. Resultaat een
boze uitvoerder, die bleef schelden.
Het laatste jaar: eindexamen. Het was
eigenlijk leuker dan de stage. Ik zat in een
groepje van drie: P., J. en ik. Ons onderwerp
was: de Zeeburgertunnel, die werd toen
gebouwd. Ik deed de richting Organisatie,
geen betonberekeningen voor mij dus. Wel
deed ik de berekening van de damwanden
om het bouwdok. We konden natuurlijk
niet het plan overnemen zoals het door de
gemeente Amsterdam werd uitgevoerd.
Wij hadden bedacht dat het middelste
segment ter plekke gebouwd zou worden. In
werkelijkheid werd dat elders gebouwd en
naar het IJ gesleept.Ik zal verdere technische
info besparen, maar het was leuk. We hadden
een praktijkonderdeel en dat was ter plekke
grondmonsters nemen en die onderzoeken
met de Celproef. Het regende dat het goot die
dagen dat wij daar werkten. Af en toe liet het
zonnetje zich gelukkig ook nog zien, maar het
was een natte boel. Met de grondmonsters
die we namen verzamelden we gegevens
door middel van een zogenaamde celproef,
die we op de monsters los lieten. Avonden
zat ik bij P. de uitslagen uit te werken. Alle
gegevens opschrijven en verwerken. P.
woonde in Purmerend bij een vriend in huis.
Het was er altijd gezellig, rommelig, een
echt mannenhuishouden. Ik kan me nog
herinneren dat de vriend zijn huis te koop

De dag kwam dat wij onze afstudeeropdracht
moesten verdedigen. Ik reed mee met P. en
hij had een klein flesje Vieux in zijn auto.
Voor de zenuwen. Ik dronk eigenlijk nog
maar net een paar maanden. Dat gebeurde
aan het begin van de kerstvakantie. P. en
P. (ja, weer twee met dezelfde naam) en ik
gingen de laatste dag voor de kerstvakantie,
nadat we met onze klas gebowld hadden, de
stad in. Ik had nog nooit een druppel alcohol
gedronken (inmiddels toch al 24 denk ik). Ik
dacht, doe eens gek en begon aan de wijn.
Het viel goed en P. stelde voor naar een
buurthuis te gaan waar een vriendin optrad.
Zo gezegd zo gedaan. Op het museumplein
kochten we twee kerstbomen (voor 1 gulden
per stuk) en daar zaten we, in de tram,
met een glas wijn en een kerstboom. In het
buurthuis was het gezellig en de wijn werd
een blijvertje.
Maar goed, wij zaten in de auto aan de vieux.
De spanning gleed van ons af en maakte
plaats voor een vrolijke stemming. In de

Eerste kennismaking met wijn.
Met Piet I en II en kerstboom in de tram.

Deze foto werd niet op prijs gesteld door de heren van de examencommissie.

IJ-tunnel dreigden we nog zonder benzine
te komen, maar P. had een jerrycan met
benzine bij zich en net voorbij de tunnel
konden we de tank bijvullen.
Lachend stapten we het lokaal binnen,
waar vijf zure mannen op ons zaten te
wachten. We hadden een gimmick als
binnenkomer: een dia waarop wij alle drie
stonden, met witte gezichten (ingesmeerd
met meel), totaal ingestort en stapels
tekeningen en boekwerken voor ons. Ik
moest de aftrap nemen en toonde de dia en
vertelde dat dit het resultaat was van onze
afstudeeropdracht. Geen glimlachje kon er af
bij de heren. De toon was gezet. Ik had hem
toch wel enigszins zitten en begon mijn relaas
over het palenplan, maar ging halverwege
over op het uitleggen van de damwanden,
een geheel ander onderwerp. Ik haalde ook
de termen door elkaar. Kortom, een totaal
onsamenhangend verhaal. Maar … ik slaagde.
Ik had mijn papiertje.
Werk in die richting was van korte duur. Ik
ben een tijd opzichter bij de afdeling Riolering
in Amsterdam geweest.
Later werkte ik bij de afdeling Kabelnetten van

de toenmalige PTT.
Beiden geen succes en daarna was het over
en uit. Het probleem: wat zal ik eens gaan
doen? is helaas nog steeds niet echt opgelost,
alhoewel ik een stuk in de richting ben
gekomen, met dit blad bijvoorbeeld.
En na het schrijven van dit artikel kijk ik met
een stuk meer plezier terug op deze HTS-tijd.

‘Gefeliciteerd, maar goede raad: je moet wel wat
diplomatieker worden Marian.’

Iedereen die vaker dit blad leest, weet dat
ik als mede-illustrator weleens een tekening
maak bij artikelen. Dat ik het tekenen niet
van een vreemde heb, is in onze familie terug
te zien. Mijn broers en zussen, mijn en hun
kinderen, mijn vader en zijn broers en ook
weer zíjn vader. Allemaal konden en kunnen
ze beeldend wel iets. De Bohnckes zijn
duidelijk ‘erfelijk belast’ in de goede zin van
het woord. Je hebt weleens van die muzikale
families. De onze is beeldend.
Nu is door een trieste speling van het lot
veel werk van mijn opa verloren gegaan.
Van de oude Bohncke resten slechts enkele
schilderijen, hier en daar wat glas-in-lood
en decoratiewerk voor kerken en winkels, en
wat tekenwerk. Van dat laatste is ‘de Lange
Brug te Ouderkerk a/d Amstel’ (1931, zie
hieronder) zijn bekendste werk, omdat daar
veel afdrukken van in omloop zijn.
Voor de liefhebbers: het betreft hier de brug
die lag op de plaats waar nu een pontje vaart
in de zomermaanden. Hij is vandaag de
dag in het openluchtmuseum in Arnhem te
vinden. Deze brug moest plaats maken voor
een nieuwe brug in een nieuwe N-weg die
langs het dorp werd gelegd in de jaren vóór
de oorlog. Voor wie Ouderkerk kent: de brug
is getekend vanaf de kade waar nu het terras
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Boekomslag van mijn opa

e,
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van café-restaurant Paardenburg ligt.
Onlangs dook een voor mij onbekend werk
op van mijn opa (het lijkt wel of het over een
van Gogh gaat …), waaruit bleek dat hij naast
decoratie- en kunstschilder, óók illustrator is
geweest. Het ging om een stichtelijk boekje
uit 1927, waar hij de voorkant voor ontwierp.
Het werd mij door vrienden toegespeeld uit
een boedel van een tante. Hun scherpe blik
had de naam opgemerkt.
Zo’n tekening op de omslag heette toen
nog een ‘bandteekening’ (met twee e’s).
Bovenaan de tekening staat links mijn opa’s
naam (J. Bohncke) en rechts het jaartal (fecit
1927).
Mijn opa heette, bij zijn geboorte in 1883,
bij achternaam Böhncke, mét umlaut. Dit
benadrukt de Duitse herkomst van zijn
achternaam. Onder deze schrijfwijze staat
hij ook te boek in een lexicon van schilders
over de jaren 1870-1920: Böhnke J.T.F. kerkschilder. Weliswaar zonder c, de nog
steeds veel gemaakte spelfout in onze
achternaam.
Hij ondertekende zijn werk echter zelf altijd
zónder de umlaut in zijn naam. Dit zie je
ook bij het boekje waar dit artikel over gaat.
Die umlaut is dus onder zijn regie uit onze
familienaam verdwenen.
Nu is het leuke van dit verhaal voor mij, dat
mijn opa J. Bohncke heette en dat dat ook
mijn naam is. Alleen staat de J. bij hem voor
Joop en bij mij voor Jos. Het is voor mij dan
ook bijzonder die naam zo te zien staan. Dat
schept toch een band …

tekst: J. Bohncke, de échte
illustraties: J.Bohncke (mijn opa) 1931
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Bollie
een warm en welkom kerstkado
door: Martin Groenewoud

Het was inmiddels bijna een half jaar
geleden dat ons geliefde huisdier
Staartje het leven liet. In juni 2020
moesten we haar begraven en
sindsdien ligt ze in onze achtertuin.
Diep bedroefd waren Clara en ik. Zo'n
lief poezendier missen bracht een grote
leegheid in ons huis. Ze had me troost
geboden toen het met mij mentaal
zo verschrikkelijk slecht ging. Ze was
er onvoorwaardelijk de hele dag, van
bij opstaan in de ochtend tot naar bed
gaan 's avonds. Een echte schootpoes en
knuffelaar. Zalig in één woord. Ondanks het
prachtige fotoboekje dat Marian en Gijs voor
ons gemaakt hadden van Staartje was haar
afwezigheid pijnlijk voelbaar.
Met het komen van de donkere maand
november zat ik eens te kijken naar de
prachtige websites van de dierenasiels
in de buurt. Het was coronatijd en veel
mensen hadden voor de gezelligheid een
dier opgehaald uit het asiel wat voor al die
dieren geweldig nieuws was, maar voor
ons erg spijtig. De enige poezendieren die
er nog verbleven hadden meestal een zeer
uitgebreide gebruiksaanwijzing en hadden
nog net geen TBS-registratie. Aanhalige,
gemakkelijke, toegankelijke types zaten er
niet bij. Het zag er half december dan ook
naar uit dat 2020, voor het eerst in tientallen
jaren, een kerst zonder poezenbeest zou
worden.
Toen we vlak voor kerst bij onze goede
overburen, vrienden en poezenliefhebbers
Wobbe en Jet zaten te eten, hoorden we
dat hun dochter Sietske en man Chris

nog een poes hadden
rondlopen die het in
hun poezenhuis – met
nog zes andere poezen –
te druk vond.
Ze belden meteen even en
Kit bleek inderdaad nog niet
vergeven te zijn. De volgende dag,
zondag 20 december konden we 's
middags langskomen met auto, en ook
poezenmand, voor als het meteen klikte.
Het was liefde op het eerste gezicht bij
mij en Clara en zondagavond 20 december
2020 zaten wij dus in ons eigen huis met
poes Kit. Kit was twee jaar oud/jong. Een
Cyperse poes met donkere tinten, een
enorm dikke vacht en felgroene ogen.
In populaire tv-programma's zouden die
groene ogen de – jawel – eyecatcher
genoemd kunnen worden.
Wat een schoonheid! Dat katten toch
wel de mooiste wezens op aard zijn
werd weer eens bewezen. Kit was een
stuk steviger dan Staartje. Beetje
gedrongen, bollere kop en dan ook nog
die dikke vacht en staart. Na ruim
een week was duidelijk dat maar
één naam de juiste zou zijn: Bollie.
Of voluit: Bollie Ollywood. Ze had
een wat zwart-blauwige gloed
over zich en een theatraal/
speels karakter. Ik zag haar
direct in een Bollywoodproductie rondlopen.
De eerste avond lag ze
direct op schoot, ze
onderzocht ieder plekje in
huis en had een voorliefde
voor het openmaken
van laatjes en deurtjes
om er vervolgens in te
kruipen.
En waar Staartje een
van oorsprong wat
angstig karakter had
en in het begin nog wel
eens van schrik kon
uithalen (later deed ze
dat nooit meer) leek dit
model nergens van onder
de indruk te zijn en voor

alles in. Gemaakt voor het theater of het
circus.
Ik had aan een veter een aluminium
balletje gemaakt waar ze geen interesse in
had.
Maar het uiteinde, het losse veterdraadje
dus, vond ze spectaculair geweldig
leuk. Ze sprong er achteraan door de
hele kamer, via bank, verrijdbare poef,
eetkamerstoelen, onder de eettafel.
Ze nam vanuit een verdekte opstelling
een reuzenspurt en kon zo tien minuten
moeiteloos blijven rennen. Het mooiste
waren de – letterlijke – cliffhangers als ze
vanaf de grond op de bank sprong, maar
bleef hangen aan de zijkant. Dan kon ze
daar vanuit hangende positie toch nog met
een pootje naar boven op de bank zoeken
naar de veter. Vanaf de grond vond ze
het ook leuk om de zijkant van de bank te
gebruiken om een stukje te apenkooien om
de bank heen.
Eigenlijk kun je stellen dat Bollie vanaf
de eerste minuut na binnenkomst zich
onvoorstelbaar thuis voelde bij ons en dat wij

en omstreken kon genieten. Ik vind dat zelf
altijd wat engig als katten voor het eerst naar
buiten gaan; de verlatingsangst, verdwaald
raken, luik niet meteen snappen. Bollie
nam ook deze etappe met een gemak alsof
ze het al tientallen jaren zo doet. En met
het warmere weer zat ze vaak hele dagen
achter in het houthok in het aardappelkistje.
Daar heb ik maar een schapenvachtje
neergelegd zodat dit echt een soort van
zomerkerststaluitstraling kreeg.
Ik zit vaak tegen haar aan te lullen met een
Prins-Bernard-accent, zo van ‘Bollie, niet
doen, niet in de kast kruipen, Bollie!’. Bollie is
namelijk wel aanraakbaar en knuffelig, maar
ook wat onrustig en gaat vooral haar eigen
gang. Toen ik haar vertelde dat het thema
van de nieuwe TIJDschrift ‘Water’ was zei ze
tot op de dag van vandaag ontzettend in onze
nopjes zijn met dit verrukkelijke poezenbeest.
De kerst werd een stuk warmer op deze
manier en nadat ze twee maanden binnen
gezeten had was ze niet meer te houden
toen ze via het kattenluik ook van onze tuin

me doodleuk: ‘nou, dat kun je prima op mij
toepassen!’. Bollie is ons eerste poezendier
dat geen enkele schrik van water heeft.
Ook als het stortregent gaat ze geregeld naar
buiten, loopt dan via ons serredak door de
watergoot om vervolgens kletsnat weer bij
ons op de bank te springen. Bij regen hebben
we nu een fleece deken klaarliggen, om haar
eerst even af te drogen. En na tien minuten
horen we weer het kattenluik en is ze weer
naar buiten vertrokken. Wonderlijk!
Wonderlijk: dat geldt ook voor haar
drinkgedrag. Geen enkele vaas met bloemen
is meer veilig, in de gieter buiten zit ze soms
bijna vast met haar kop. Overal staan nu
bakjes water die ze geregeld aandoet. De
enige waterbak die ze laat staan is de bak
die naast haar brokjes staat. De brokjes: ze
doet het prima op brokjes van een bekende
kattenbrokjesfabrikant. Daar eet ze goed van,
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alles zit erin, dus variatie is niet nodig. Wat
we wel zien is dat de rechthoekige donkergele
brokjes (5 à10 % bestaat uit dit type) veruit
favoriet zijn. Na één à twee uur zijn die er
meestal wel uit en blijven de bruine over.
Deze worden in de rest van de dag verorberd.
In de zomer zagen we haar dus weinig, of
we moesten zelf buiten gaan zitten in de
tuin. Die was een beetje van haar geworden
en we voelden ons dan te gast bij Bollie.
Ze kwam dan geregeld een tijd op schoot
zitten. En buikje kroelen natuurlijk. Dat
vindt ze zalig en kan ze heel lang volhouden.
Katten staan voor mij symbool voor de
kunst van het genieten van het ultieme
niets doen. Ook als we met vakantie weg
zijn hebben we nog nooit een kat met zo'n
kleine gebruiksaanwijzing gehad. In iedere
kattenvergelijkingstest zou ze eruit komen als
‘Beste aanschaf!’.
Nu het weer bijna winter is, is ze vaker
binnen. Binnen had ze al een eigen fauteuil
met schapenvacht en daar is ze nu vaak te
vinden. Maar als ik op de bank lig komt ze
ook steeds vaker lekker lang bij me liggen
kroelen. En zo weet ik nu dus al dat de

donkere kerstdagen minder naargeestig
zullen voelen. Dankzij Bollie, ons warme
welkome kerstkado!
En dan nog in de categorie broeha met
een hoofdletter B. Regelmatig gebezigde
opmerkingen over dit huisdier binnen ons
huishouden, zoals ...
‘In circus Bollie was Bollie vanavond zelf
weer unBOLLIEvable geweldig, deze
poes uit BOLLIEvia at een portie spagetti
BOLLIEnese wat ze oprecht BOLLIEsius
vond, er teveel van at en nu gaat uitrusten
van een welverdiende BOLLIEday naar de
BOLLIEaren. De reeds opgedane kennis van
haar cursus Spaans heeft het tot een officieel
BOLLIEwoord geschopt. Een boligrafo is
balpen in het Spaans, maar men zegt vaker
boli, pen, spreek uit BOLLIE. We spreken dan
ook de verwachting uit dat BOLLIE binnenkort
toe zal treden als gastredacteur van dit blad.
Onderwerpen vermoedelijk: kikkers, muizen,
vogels en een test van het comfort van
schapenvachten.
Wordt vervolgd en prettige kerstdagen
gegarandeerd!
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Voetbal is …

SPOREN
IN HET
ZAND

Voor de diehards.

Het is eb.

En elke keer,

Het water van de zee

Twee keer elke dag,

Trekt zich terug.

Trekt het water

Twee keer, elke dag.

Sporen in het zand.

En twee keer elke dag

Gestolde tijd, in zand,

Is het vloed,

Van het tij.

Komt het water weer op.
			

Jos Bohncke
Jos Bohncke

