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Onlangs las ik een boek waarin stond dat mode een
anagram is van moed. Dat vond ik leuk.
Ik dacht erover na en concludeerde dat sommige mensen
ook echt wel moedig zijn door hoe zij er bij lopen. Vooral
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passen. Ze worden bekeken en beoordeeld, daar moet je zin in
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Ook diegene die als eerste een heel nieuwe modetrend dragen
vind ik dapper. De meiden die als eerste een mini rokje aantrokken
bijvoorbeeld, die zullen heel wat over zich heen hebben gekregen.
Kortom een mooi anagram.
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te showen waren er niet. Dus …, nu het weer kan zeg ik: trek die
kledingkast open, doe je meest hippe, gekke, vrolijke, mooie kleren
aan en laat het zien: alles kan weer, alles mag weer, show it!
Maar voor nu: hijs je nog één keer in die trainingsbroek, ga op de
bank zitten en lees dit fijne TIJDschrift, waaraan naast alle vaste
redacteuren maar liefst zes gastredacteuren mee hebben gedaan.
En dat is ook heel moedig.
En als je het uit hebt: omkleden, naar buiten en ‘show it to them baby’!
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aantal vrienden. Het eerste nummer verscheen in maart 2018. De
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alles kan als het maar origineel is.
Wil je ook je verhaal kwijt of kun je mooi tekenen of fotograferen,
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Een bontwinkel zonder bont
door: Mirjam Boelaars

Als je de prachtige etalage van HUGS
in de Nieuwe Hoogstraat nummer 19
bekijkt, denk je: prachtig dat bont,
maar… dat is toch niet verantwoord
meer?
Midden in de coronatijd waagt
buurtbewoonster en modeontwerpster
Désirée Webers zich aan een nieuw
avontuur door een winkel te beginnen
met een product dat zo uniek en
bijzonder is, dat er nog geen naam voor
bestaat.

diervriendelijke vacht, voor een bontkraag,
bontstola of vloerkleed. In tegenstelling tot
écht bont zit er dus geen huid onder.’
Ook voegt Webers wol samen met zijde,
linnen en hennep voor mooie shawls en
stola’s.
Webers’ creaties kun je op verschillende
manieren dragen: als omslagdoek of shawl,
maar gecombineerd met een ceintuur over
een eenvoudige jurk of broek met T-shirt
krijg je ineens een bijzondere outfit. Speciaal
voor Amsterdam-liefhebbers maakte ze

Wie beter kijkt, ziet het: dit is diervriendelijk
bont! Van echte wol.
Webers legt uit: ‘ Mijn wol komt van
kleinschalige bedrijfjes en ecologische
hobbyboeren die hun schapen met heel veel
zorg omringen. Sommige schapen waarvan
ik de vacht na het scheren opkoop, hebben
prijzen gewonnen voor hun conditie en
de kwaliteit van hun vacht.’ Ze toont een
prachtige ‘bont’kraag die een simpele jas
meteen heel feestelijk maakt: ‘Weet je dat
voor deze lange lokken een schaap vier tot
vijf jaar lang niet wordt geschoren maar wel
goed onderhouden, zodat de vacht niet gaat
vervilten?’
Vilt
Hoe maak je dat diervriendelijk bont?
Webers: ‘Ik vilt een ondergrond van wol.
Met water en olijfoliezeep wrijf ik de haren in
elkaar, zodat er een viltlaag ontstaat, daarin
wrijf ik plukje voor plukje de lange lokken van
het Lincoln Longwool schaap. Zo ontstaat een

© René Louman

Shawl met 3 kruisjes © M.Boelaars
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een serie shawls met drie subtiele rode
Andreaskruisjes erin verwerkt.
Fashionweek
Zes jaar lang ontwikkelde Désirée haar
vilttechnieken voordat ze besloot met haar
werk naar buiten te komen. Haar bijzondere
creaties waren in de modewereld al wel
opgevallen. In 2020 werd ze uitgenodigd
voor de Premiumshow op de International
Fashion Week. Slechts vier dagen voor de
show kondigde het kabinet een verbod op alle
evenementen af in verband met de oplopende
coronacijfers. ‘Alles was al voorbereid.
De collectie was samengesteld, modellen,
licht en geluid waren ingehuurd. Het was
een enorme tegenvaller dat alles werd
afgeblazen.’

collectie inrichten. Maar toen diende zich een
volgend struikelblok aan. Voor de stoffen van
Webers bestaat nog geen verzekeringsterm.
Valt het onder bont? Dan zou ze de hoogste
premie moeten betalen met dezelfde
beveiligingseisen als een bank of juwelier.
‘Nee’, zei Webers, ‘eigenlijk heb ik een
wolwinkeltje!’ Gelukkig kwam ze er uit met
de verzekeraar. Voor de toch nog verplichte
beveiliging liet ze naar eigen ontwerp
prachtige smeedijzeren hekwerken maken
voor de deur en de etalage.
De Nieuwe Hoogstraat wordt voortaan dus
opgefleurd door de prachtige etalage van
HUGS. Een nieuwe parel in de wallenbuurt
met een hoogwaardig aanbod voor bezoekers
die geïnteresseerd zijn in kwaliteit.
Er wordt al gesproken van de Nieuwe PC
Hoogstraat!
Langzaamaan gaat de loop erin komen: de
bezoekers komen weer terug, Désirée kreeg
een artikel in De Telegraaf, Karin Bloemen,
die al eerder een bontkraag kocht, kwam
langs en verliet de zaak met een nieuwe
bontstola. Ga ook eens kijken wanneer je in
Amsterdam bent.
Het adres van de winkel is
Nieuwe Hoogstraat 19a
1011HD Amsterdam
www.hugs.amsterdam
En kijk eens op deze link:
Karin Bloemen met Souvenirs. Stola van
Desirée: https://youtube/80DW7F744Mno

Affiche International Fashion Weeks
Verzekering
Désirée bleef zoeken naar mogelijkheden om
haar collectie te presenteren en zo kwam de
winkel aan de Nieuwe Hoogstraat op haar
pad. Op een prachtige locatie, tegenover de
Zanddwarsstraat met zicht op de Zuiderkerk.
Er zat een T-shirt winkel in die graag zijn
huurovereenkomst wilde overdoen aan
Désirée. Het was midden in de lockdown
periode en deze huurder zag geen kans meer
om de huur op te brengen.
Met pandeigenaar Stadsgoed NV sloot ze een
overeenkomst en kon ze de winkel voor haar
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De eerste vrouw

De tweede van Jennifer Nansubuga Makumbi

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

Kiruba kan zichzelf opdelen: haar tweede
ik vliegt op en kijkt van boven neer op
haar dorp. Maar wil ze dat blijven doen?
Liever niet want ze wil gewoon zijn, en
niet bij de heks Nsuuba horen die haar
verlost van deze bijzondere capaciteit
van de oermoeders, ‘de eerste vrouw’.
Het verhaal gaat terug op de mythe
van Kintu en Nnambi, vergelijkbaar met
‘onze’ Adam en Eva.
Jennifer Nansubuga Makumbi gaat na deze
introductie terug in de tijd en vertelt het verhaal
van de hartsvriendinnen Nsuuba en Kirisa (de
grootmoeder van Kiruba) die elkaar beloven met dezelfde man te trouwen. Die
geschiedenis neemt het grootste deel van de roman in. De eerste en de laatste
hoofdstukken zijn voor Kiruba: met haar leren we de familiegeschiedenis kennen en
leren we over haar eigen oorsprong: de onbekende moeder. Gebruikelijk is wanneer
de man en vader is overleden en de vrouw wil hertrouwen, dan vertrekt zij naar de
clan van de nieuwe man en blijven de kinderen bij de clan. Zo is ook de moeder van
Kiruba verdwenen. Gaandeweg blijkt hoe de vork in de steel zit.
De eerste vrouw gaat over de veranderende positie van vrouwen in de 70-er en
80-er jaren in Boeganda, een koninkrijk in het Oeganda van Idi Amin. Het is een
mooi rond verhaal, wat eindigt bij de volwassen Kiruba. Je leert over de cultuur van
de clans in Oeganda waarin de clan patriarchaal is ingericht, maar waarin vrouwen
voorzichtig hun plaats beginnen op te eisen. Hoewel Kiruba aan het begin niet meer
wenst te vliegen eindigt het boek met een voorzichtige nieuwe poging. De eerste
vrouw, de oermoeder die vrij was, mag er toch zijn.
Fetsje Luimstra

Artikel De Telegraaf
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H E T TA A I E
ONGERIEF
Het zal wel een autistisch dingetje zijn dat
ik een licht-problematische verhouding heb
met kleding. Kleding zit me gauw in de weg.
Het knelt, het schuurt, ik kan me er enorm
in opgesloten voelen. Het aantrekken van
een schone lange broek bijvoorbeeld kan
ik vrij lang uitstellen. Ik weet dat ik zo’n
broek in eerste instantie heel erg voel zitten.
Bijna als een dwangbuis. Als ik ’s morgens
een schone lange broek uit de kast pak en
die aantrek, heb ik zeker tot de middag een
ongemakkelijk, trekkend, knellend gevoel.
Het kan ook een paar dagen duren voor de
stugheid me niet meer hindert.
Van lange pijpen houd ik sowieso niet zo.
Van lange mouwen evenmin. Het liefst loop ik
in korte broek met een T-shirt of polo. En dan
dezelfde die ik gisteren ook droeg.
Nieuwe kleding kopen staat ook zeer, zeer
laag op mijn lijst van favoriete bezigheden.
Vooral lange broeken. Lange broeken passen,
me in pashokjes in allerlei textiel wurmen
als om een nieuwe gevangenis te proberen,
en dan uiteindelijk met het minst vervelende
exemplaar naar huis gaan waarmee ik vrede

moet sluiten: ik ervaar het meestal als een
ramp.
Wil je dan niet een beetje leuk voor de
dag komen? Nee. Dat interesseert me niks.
Ik weet wel: ik moet mezelf niet helemaal
buiten de samenleving plaatsen, maar ik geef
nou eenmaal maar heel weinig om hoe ik
erbij loop.
Kort samengevat: het hoogst haalbare bij
kleding is wat mij betreft dat ik er geen last
van heb.
Decorum
En wat heeft dat met autisme te maken?
Veel, denk ik. Ik scoor niet in de laagste
regionen bij een Asperger-test. Ik weet
wel: de term Asperger wordt niet meer
gehanteerd in het DSM, het diagnostisch
handboek voor psychische aandoeningen,
maar de verzameling eigenschappen die
onder de noemer Asperger werd gevangen,
is er natuurlijk nog steeds. En ‘Aspergers’
zijn vaak gevoelig voor geluiden, geuren en
… aanraking. Ook aanraking door stof, door
kleding.
Mijn vrouw en ik hebben een buurmeisje
dat zich ook ergens in het autistische
spectrum beweegt en ik weet van de
buurman dat het niet meevalt om haar ’s
morgens aangekleed en wel naar school
te krijgen. Het aankleden kan echt een
bezoeking zijn. Omdat met elk kledingstuk
iets mis kan zijn. Alles kan slecht aanvoelen.

Alles kan kriebelen.
Ik kan zelf ook veel beter tegen harde
aanraking dan zachte. Als ik weleens een
pukkeltje heb op mijn rug of een andere plek
waar ik zelf moeilijk bij kan, en ik mijn vrouw
vraag of zij kan proberen zo’n pukkeltje uit
te drukken - zo gaat dat in relaties - zeg ik er
al snel bij: je kan zo hard drukken als je wilt,
je kan me toch geen pijn doen. Maar van een
zachte streling kan ik rillingen over mijn hele
lijf krijgen. Ik vind een streling natuurlijk wel
fijn, maar iets in mijn zenuwgestel reageert
daar al gauw heel heftig op.
Resultaat van mijn prikkelgevoeligheid,
en mijn juist weer ongevoeligheid voor wat
je ‘decorum’ zou kunnen noemen: ik loop er
soms als een voddenman bij. Als de Muzikale
Voddenman die ik mezelf graag noem.
Olifantenbroeken
Anders dan ikzelf heeft mijn vader zich bij
mijn weten nooit laten testen op autistische
kenmerken. Maar hij had ze zeker. Geestelijk
lijk ik enorm op hem. Ik zal
het allemaal van hem hebben.
Mijn vader, chirurg, liep er altijd
wél min of meer toonbaar bij,
maar modieus gekleed? Nee. Hij
droeg meestal een overhemd en
daaronder een, wat ik zelf noemde,
olifantenbroek. Een bruine
broek van nondescripte snit met
rechtlopende, ruimvallende pijpen.
Wat zijn benen de gratie gaf van
olifantspoten.
Ook voor mijn vader was kleding
kopen een bezoeking. Na zijn
pensionering heeft hij allemaal
beschouwingen en verhalen uit
zijn leven op papier gezet, en een
ervan gaat over het ‘taaie ongerief’
van kleding, een formulering die
mijn vader ontleende aan een boek
van Theo Thijssen. Als mijn vader
naar een winkel ging, bleek vrijwel
nooit iets echt goed te passen
en kwam hij geheid terug met
weer een olifantenbroek, of een
overhemd zoals hij al had.
“Zit iets wél lekker - en dat
gebeurt na verloop van tijd

wel - dan blijf ik het dragen tot ver onder
de welstandsgrens,” schrijft hij. Zo kwam
het dat mijn vader op een dag bij de dure
herenmodezaak Pelger/Austin Reed in
Rotterdam binnenstapte, gekleed in een
“lichtelijk gerafelde broek en een oud
Egyptisch linnen overjasje dat Columbo niet
had misstaan.”
“Ik stond nog op de mat, toen een Pelgerheer op mij toeschoot. Zo’n vlotte bediening
had ik nog nooit meegemaakt, maar alras
bleek hier dan ook geen sprake van te zijn.
Op zachte maar besliste toon zei hij: ‘Meneer,
weet u wel dat dit een heel dure zaak is? Dat
wij alleen heel dure dingen verkopen?’ Hij
bedoelde het goed en gauw kwaad worden
doe ik niet. Ik zei dat ik het wist.”
Al kon je het hem niet aanzien, mijn vader
was al meer dan 25 jaar vaste klant in de
zaak.
Roland Vonk
illustraties: Herman Schouwenburg
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MATERIALISTIsCHE
door Gijs Weehuizen

MODE

Wat mij vooral boeit in mode zijn de
ontwerpen van apparaten, andere gebruiksvoorwerpen en gebouwen. Mijn
interesse gaat dan vooral uit naar de jaren
1950 tot en met nu.
Bovenaan mijn lijstje staan waarschijnlijk
toch de ontwerpen van camera’s en geluidsinstallaties, waarschijnlijk omdat fotograferen
en muziek luisteren passies van mij zijn. Een
goede tweede zijn de ontwerpen van auto’s,
vooral die uit de jaren 70 van de vorige eeuw,
omdat auto’s toen nog niet zo op elkaar leken
en ik vriendjes had die al die modellen bij naam
kende. Verder heb ik niet veel met auto’s maar
heb er ooit een serie foto’s aan gewijd onder
de veelzeggende naam Oldtimer Pin-ups. De
serie begon met de foto van een VW kever uit
de late jaren 50 in Berlijn, in 2012. De Citroën
SM is waarschijnlijk het meest favoriet. Het
ontwerp van de SM is van het hoofd van de
designafdeling van Citroën, Robert Opron. Het
technisch ontwerp is het werk van een groep
technici, onder leiding van Jacques Né. De auto,
zie mijn artikel in nummer 14 van TIJDschrift,
heeft een bijzonder gestroomlijnd ontwerp en
een snelheid en souplesse op de weg die begin
jaren 70 zijn tijd ver vooruit was.
Een goed ontwerp staat of valt bij haar
functionaliteit denk ik, maar het uiterlijk wil
ook wat. Qua gebouwen zijn het Centre
Pompidou in Parijs van Richard Rogers, Su
Rogers, Renzo Piano en Gianfranco Franchini.
en Eye Filmmuseum in Amsterdam van de
Oostenrijkse architecten Delugan Meissl
Associated Architects, goede voorbeelden van
functionele ontwerpen.
Bij het Centre Pompidou uit de voorbije jaren 70
lopen alle functionele (elektriciteits) leidingen
en (water en afvoer) buizen langs de buitenkant
van het gebouw, zodat er in het gebouw meer
ruimte is voor kunst. Maar het geeft het
gebouw ook zijn eigen, uitgesproken look.
Het gebouw van Eye is van binnenuit ontworpen.
Eerst hebben alle functionele zaken een plek
gekregen en daarna is het karkas eromheen
ontworpen. Wat er overigens mag zijn. De
werking van licht en donker door de hoekige
vormen is een eerbetoon aan de film.

Zoals gezegd zijn ook camera’s fascinerend.
Ik weet nog dat mijn liefde voor de Pentax
ME Super ontstond in 1981 toen ik mijn eerste
kleinbeeldcamera, de Pentax ME, kocht en er
niet van af kon blijven, ik maakte regelmatig
foto’s om maar met de camera bezig te
kunnen zijn. De Pentax ME super is een super
compacte en lichte, kleine spiegelreflex. Het
heeft bijvoorbeeld twee knopjes bovenop om
de sluitertijd in te stellen in plaats van een
draaischijf, zoals zijn tijdgenoten. De camera’s
van het merk Hasselblad zijn voor mij, net
als voor veel fotografen vermoed ik, altijd een
droom geweest. Afgelopen jaar heb ik er één
kunnen kopen. Het model hiernaast (niet die
van mij) is bijzonder, want voor een Hasselblad
is hij heel compact.
Dat is vooral mogelijk door de verwijderbare
zoeker bovenop en het ontbreken van een
matglas en spiegel in de camera. Een ander
juweeltje is de analoge Nikon F3. Deze robuuste,
zwarte, eerste professionele spiegelreflex van
Nikon, met zijn kenmerkende verticale rood
streepje, heeft iets industrieels en samen met
zijn gewicht doet je dat vermoeden dat je een
solide camera in je handen hebt en dat is ook
zo. Hij wordt wel een werkpaard genoemd
door professionals. Het uiterlijk is ontworpen
door Giorgetto Giugiaro. Alweer een Italiaan
als ontwerper. Behalve de fameuze schoenen
uit Italië is er nog veel meer, klaarblijkelijk.
Naast apparaten als koffiezetapparaten,
typemachines, hoofdtelefoons ben ik ook gek op
glazen vazen, lampen, kasten, stoelen, banken
en telefoons, vooral de wat oudere modellen.
De foto van de twee bakelieten telefoons (zie
pagina 12) was zelfs de inspiratie voor dit
artikel. Korte tijd, voordat ik aan de Academie
voor Beeldende Kunsten mijn opleiding ging
volgen, heb ik er over nagedacht om naar een
design afdeling in Eindhoven te gaan waar je
kon leren gebruiksvoorwerpen te ontwerpen.
Je leerde dan hoe een koffiezetapparaat te
ontwerpen, niet alleen het design maar ook de
meer technische kant van hoe het stroomsnoer
door het apparaat liep en het buisje vanuit het
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Door Dorien Boland (beeld)
& Bea Sengers (tekst)

waterreservoir naar de filter, bijvoorbeeld.
Gebouwen en interieurs zijn ook van die zaken
die mij enorm boeien en dus regelmatig in mijn
foto’s terugkeren. Het leuke aan gebouwen
is dat zij soms iets tijdloos hebben, in ieder
geval in hun eigen tijdsgewricht. Wat is mode
meer dan een tijdsgewricht? Er zijn gebouwen
uit de jaren ’60 en ’70 die nog steeds actueel
zijn. Hier in Amsterdam ga ik steeds weer teug
naar De Rembrandttoren van Peter de Clercq
Zubli and Tom van der Put, ontworpen door
Lawrence S. Doane SOM, San Francisco en de
Mondriaantoren ontworpen door Peter Ellis om
een keer de ultieme foto te maken.
Helaas heb ik de ontwerpers van de op
bijgaande foto’s afgebeelde apparaten niet
kunnen achterhalen. Ik hoop dat zij mij
vergeven dat ik hun namen niet noem.
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MODE
ZONDER HUIS
door Sabine Egberts
foto’s: Gijs Weehuizen

Als je geen kledingkast hebt, bijvoorbeeld
omdat je geen huis hebt, en je wilt er toch
leuk uitzien, hoe werkt dat dan? Ik vroeg het
aan Alexander, Louise, Jacques en Youssef in
inloophuis Makom in de Pijp.

KATHLEEN is locatiehoofd en fondsenwerver
van inloophuis Makom van De Regenboog Groep,
en heeft een zwarte coltrui aan en een broek
met vierkantjes in alle kleuren van de -jawelregenboog.
Kathleen: ‘De Regenboog Groep is in de jaren
‘70 opgezet door dominee Wouters. Hij zag
dat de peace, love, happiness en drugs die
in die tijd naar Amsterdam kwam, ook veel
ellende bracht. Hij is toen letterlijk de bosjes
in het Vondelpark in gegaan om mensen die

daar rondzwierven op te zoeken.
Het uitgangspunt van de werkwijze van
Wouters was ‘harm reduction’, wat inhoudt:
zo min mogelijk overlast, zowel voor de
gebruiker als voor de omgeving. Hij zorgde
ervoor dat deze mensen goed te eten
kregen en verbeterde de hygiëne. Hij stond
ook aan het begin van de spuitenruil. Dat
laatste heeft een hele grote verandering
in Amsterdam teweeggebracht, want vóór
de spuitenruil kregen veel gebruikers door
het gebruik van vervuilde naalden allerlei
ziektes zoals hepatitis en aids. Nog steeds
staat ‘harm reduction’ bij ons hoog in het
vaandel. Wij willen dat de mensen, als ze
gezond zijn, dat zo goed mogelijk blijven en
daarnaast willen we de omgeving rust en
veiligheid bieden. De Regenboog Groep heeft
drie gebruikersruimtes, waar veilig (hard)
drugs gebruikt kan
worden.
We bieden veel
informele zorg,
zoals buddy- en
maatjesprojecten.
Bijvoorbeeld
voor mensen die
eenzaam zijn
in de stad, voor
mensen die uit
landen komen
waar de LHBTIQ+
gemeenschap niet
geaccepteerd wordt
en voor slachtoffers
van slavernij, die
hier komen met alle
frustraties die zij

hebben opgebouwd.
Wat we ook steeds meer doen vanuit
De Regenboog Groep is hulp bieden aan
economisch daklozen. Mensen zoals jij en
ik. Stel: Je relatie gaat uit, of je verliest je
baan. In het begin blijf je nog bij vrienden
en familie, maar je weet wat ze zeggen over
gasten en vis. Ik ben in gesprek met een
aantal hotels hierover, wat wij als Regenboog
Groep willen is dat 1% van alle hotelkamers
beschikbaar wordt gesteld voor economisch
daklozen die wel nog werk hebben. Een
paar hotels doen hier al aan mee. Bij deze
hotels kunnen economisch daklozen voor 450
euro per maand een kamer huren, voor een
periode van maximaal drie maanden. Daarna
stromen ze door naar noodopvang, of vinden
zelf iets, of familie heeft iets geregeld. Dat
bedrag is voor de hotels een schijntje, soms
is een kamer al half zo duur voor één nacht.
Makom is één van de inloophuizen van
De Regenboog Groep. Wij zitten in een
gigantisch mooi pand, met twee etages. Wij
maken gelukkig weinig agressie mee en dat
komt mede door het pand. Het is een ruim,
fijn pand waar mensen zich vrij kunnen
bewegen. Zo hebben we een kunstsuite waar
mensen kunnen tekenen en schilderen, of
een broek repareren.
We organiseren ook allerlei activiteiten. Zo
is er maandelijks een karaokeavond en op
vrijdagavond vaste prik: de bioscoopavond.
En elke maand komt er een kunstenaar
langs om een workshop te geven aan onze
bezoekers. Zo is laatst Sam Drukker geweest.
Iedere deelnemer maakt dan een werk op de
manier van de kunstenaar en niemand zet er

een naam onder, ook de kunstenaar zelf niet.
Deze kunst wordt dan geveild op bijvoorbeeld
de Affordable Art Fair of bij Sexyland en dan
weet je als koper niet of je nou een echte
Sam Drukker of het werk van een dakloze
koopt. We doen dat ook om te laten zien dat
je echt niet minder kunt of bent als je geen
dak boven je hoofd hebt.
Tijdens de lockdown hebben een groep
dj’s en kunstenaars ons pand ook een
opknapbeurt gegeven, en een kunstenaar
heeft een mooie tekening gemaakt in de
ontmoetingsruimte beneden. Ik vind het heel
belangrijk dat het er hier mooi uit ziet, en wil
nog meer vlakken laten beschilderen. Ik wil
laten zien: wij zijn het waard met zijn allen,
om naar een mooie muur te kunnen kijken.
Er zijn ook veel bedrijven die iets voor ons
doen. Hier vlakbij zit een bedrijf waar ze
vaak vaak super chique lunches hebben, wat
ze over hebben mogen we dan op komen
halen. Soms geven ze ons zelfs laptops of
telefoons. Dat is niet het enige bedrijf dat
ons steunt, we hebben een groot netwerk.
Ik doe er wel wat voor, ik besteed de helft
van mijn werktijd aan fondsenwerving, maar
we hebben ook bedrijven die al jarenlang
vriendjes van ons zijn. Die vrienden
koesteren we, deze bedrijven dragen ons
een warm hart toe. Werken bij Makom is
heel leuk, je kunt zo veel goeds doen. En
onze bezoekers zijn harstikke mooie, ‘rijke’,
pure mensen, ik werk hier al 17 jaar en ben
elke dag weer blij dat ik met deze mensen
mag werken. Naast een klein team van
vaste medewerkers werken we met veel
vrijwilligers en meewerkende bezoekers. We
starten elke dag met een voorbespreking,

gewoon om even met elkaar te delen of er
nog wat bijzonders is. En aan het einde van
de dag is het allerbelangrijkste dat iedereen
weer vrolijk naar huis toe kan. Dus aan het
einde sluiten we ook gezamenlijk af en is er
ruimte om eventuele frustraties te uiten en
om elkaar aan te spreken. Dan neem je het
niet mee naar huis.
Ik loop heus wel eens met frustraties
rond. Vanmiddag heb ik een bezoeker naar
buiten moeten sturen. Het was nodig om
het hierbinnen veilig te houden maar het
maakt me wel verdrietig. Het maakt ons niet
uit of je uit Burkina Faso, Polen, Ierland of
Nederland komt. Wij kijken naar de nood van
iemand. Als ik een rotdag heb gehad trek ik
de deur achter me dicht, ga naar huis en zet
wat luide muziek op, dan kan ik het achter
me laten. Maar als je geen thuis hebt dan kun
je die frustratie niet kwijt. En op straat bouw
je nog veel meer frustratie op. Niemand praat
met je. Makom is Hebreeuws voor ‘plek’ en
dat proberen we te zijn: een plek waar onze
bezoekers zich veilig en thuis voelen. Daarom
is het ook zo belangrijk dat we echt iedereen
kennen en aan kunnen spreken met hun
naam. We willen mensen zien voor wie ze zijn
en niet voor wat ze zijn.
In de douche en kledingruil van Makom
kunnen bezoekers dagelijks douchen
en hun kleding verschonen. Een jaar of
vijftien geleden herkende je een dakloze
van mijlenver als je in de stad liep: deze
was vaak vies, had vuile haren en lange
dreadlocks … Nu zijn daklozen niet meer
als zodanig herkenbaar, en dat is dankzij de
douche en kledingruil in de inloophuizen.
Alexander is geboren in een weeshuis in
Rusland. Om het weeshuis te ontvluchten is
hij als tiener het leger ingegaan in Rusland.
Nou, dat was niks voor hem. Toen is hij
letterlijk lopend naar Amsterdam toe
gekomen, drugs gaan gebruiken en als
heroïneverslaafde gevangenis in- en
gevangenis uitgegaan. In de laatste
gevangenis zei de psycholoog tegen hem:
‘je moet wat gaan doen met je verhalen,
want anders kom je óf een volgende keer
nooit meer uit de gevangenis, óf er niet

meer in omdat je doodgeschoten wordt’. In
de gevangenis waren alleen BIC pennen
beschikbaar, en Alexander heeft toen zelf
een geweldige techniek bedacht en is aan
het tekenen geslagen. Hij bleek echt een
enorm talent te zijn. Alexander is nu een
van onze meewerkende bezoekers en ik ken
niemand die ik meer vertrouw dan hem. Ik
zou hem zelfs met mijn eigen geld nog meer
vertrouwen dan mezelf.’

‘Ik heb ervaring als
fotomodel en mannequin.’
ALEXANDER draagt een
hoodie van De Regenboog
Groep en een zwarte muts.
Hij vertelt: ‘Ik heb ervaring
als fotomodel en mannequin.
Hier zie je me in een uniek
pak van Bonne Suits. Ik heb
zelf het design ontworpen,
speciaal voor het Outsider Festival.’
Kathleen: ‘Alexander is heel ijdel en gek op
speciale schoenen. Toevallig heb ik pas nog
een paar schoenen voor hem gekocht.’

‘Kleding betekent voor mij
dat ik het lekker warm heb
en er mooi uit kan zien.’
LOUISE draagt een donkere
dekbedjas en rode glimmende
veterschoenen.
Ze heeft speciaal voor de foto
lippenstift opgedaan.
Louise: ‘Ik vind het spannend
dat ik geïnterviewd word.
Ik ben wel eens eerder geïnterviewd, dat
ging over eten. Mijn achtergrond is … Ik ben
Afrikaans. Dat is het, dat is mijn achtergrond,
hahaha. Ik wil graag administratief werk
doen, maar op dit moment heb ik geen werk.
Ik heb nu geen vaste plek en ben opgenomen

in de noodopvang in Bullewijk.
Kleding betekent voor mij dat ik het lekker
warm heb en er mooi uit kan zien. Zoals met
de jas die ik nu aan heb, die is lekker warm
en mooi. Elke vrouw vindt het belangrijk om
er mooi uit te zien en ik ook. Iedere vrouw
wil mooier worden. Waar ik tevreden over
ben is dat ik gezond ben. Mijn gezondheid
geeft me kracht om voor mezelf te zorgen.’
Je hebt ook mooie schoenen aan, ze zien er
nieuw uit.
‘Ja, die heb ik gekregen, van een jongen uit
Almere. Hij was verliefd op me, of dat nu nog
zo is weet ik niet hahaha. Ik haal wel eens
wat bij de kledingruil, vandaag heb ik dit
hemdje gepakt uit de kledingbak.’ Ze tilt haar
trui op en laat een geel hemdje zien. ‘Ik koop
ook wel eens wat in een winkel hoor.’
Wat is je laatste aankoop?
Louise denkt lang na.
‘Dit is een goede vraag. Sigaretjes?’
Sigaretjes? Maar die zijn toch niet gezond?
‘Nee? Zijn die niet gezond? Jawel toch? Ik
heb er geen last van hoor.
Ik kom nu anderhalf jaar bij Makom,
eigenlijk vooral om te eten, en het is
hier gezellig, vind je ook niet? Ik ben
tevreden met mijn leven, mijn dromen zijn
uitgekomen. Ik zit nu hier met jou te praten,
dat vind ik bijzonder. Mijn familie in Afrika
vindt mij maar arrogant. Hahaha! Als ik
geld genoeg zou hebben dan zou ik mijn
kleding bij de Bijenkorf kopen. Dan zou ik
handtassen, portemonnees, sleutelhangers
en horloges kopen. Ik houd van mooie
accessoires.’

JACQUES draagt een kobaltblauwe longsleeve
en een donkerblauwe spijkerbroek.
Jacques: ‘Ik kom uit Frankrijk en ben twintig
jaar geleden naar Amsterdam gekomen.
Zo lang kom ik ook al bij
Makom. Het fijne aan Makom
is dat het gezellig is én je
kunt creatief bezig zijn.
Ik slaap hier niet, ik slaap
buiten in mijn tent, dat is een
vrijwillige keuze.
Ik voel me lekkerder met

‘Mooie kleding … het is
natuurlijk functioneel, als
je het warm hebt voel je je
gewoon lekkerder, en als je
er leuk uitziet dan voel je je
zelfverzekerder.’
mooie kleding, ik draag het om er goed uit
te zien voor anderen en ook voor mezelf. En
het is natuurlijk functioneel, als je het warm
hebt voel je je gewoon lekkerder, en als je er
leuk uitziet dan voel je je zelfverzekerder. Ik
ga naar de kledingruil maar ik heb ook een
lievelingstrui, een lekker zachte mooie blauwe
trui. Die lever ik niet in bij de kledingruil.
Ik heb zelf geen kast natuurlijk maar ik heb
iemand die hem af en toe voor me bewaart
en reinigt. Mijn stijl is simpel maar kleurrijk,
maar… ik ben ook niet moeilijk. Als ik iets zie
in mijn maat is het ook al snel goed. Ik vind
het wel heel belangrijk om geen natte kleding
aan te hebben.
Ik heb verschillende dromen. Ik wil graag
met een groep mensen leuke dingen doen
zoals muziek maken. Een andere droom is
een huisje vlak bij de natuur, zodat ik kan
leven met dieren, maar ook met mensen in
de buurt. Ik wil contact met mensen maar
heb het ook af toe nodig om me terug te
kunnen trekken. Dan ben ik in balans. Ik
speel meerdere instrumenten, zoals gitaar en
drums. Als ik de kans krijg speel ik muziek.
Maar ik heb ook wel kunst gemaakt en muziek
geschreven. Het is een drukke bezigheid. Nu is
het winter dus ik ben nu minder buiten maar
als het weer mooi weer is, ga ik weer muziek
maken in het Sarphatipark.’

YOUSSEF draagt een donkerblauwe wollen
Noorse trui en een zwart met grijze sjaal.
Youssef: ‘Ik ben geboren in Algerije en leef
nu 37 jaar in Amsterdam.
Omdat het grootste deel
van mijn familie in Algerije
in de zorg werkte moest ik
ook een verpleegkundige
opleiding volgen. Na een
jaar ben ik gestopt, ik was
toen negentien jaar. Via
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‘Kleding is heel belangrijk
voor mij! Het beschermt
tegen hitte en kou, dat ten
eerste. En dan is er schaamte,
naakt lopen kan niet
vanwege die schaamte. En
tenslotte het mooi zijn.’
mijn broer kreeg ik een baan in een bedrijf
van de overheid, en daar heb ik een half jaar
gewerkt. Maar ik had andere plannen. In
Algerije kreeg ik het benauwd. Ik mocht daar
mijn mening niet geven, de enige mening die
telde was die van de vaders. En er was veel
controle. Als je 10 kilometer verderop een
sigaretje had staan roken dan had altijd wel
een buurman het gezien en kreeg ik thuis
weer op mijn kop. Ik wilde naar Europa, en
maar om één reden: de vrijheid. Dat is de
enige reden. De eerste 25 jaar in Amsterdam
was ik dakloos. Gelukkig vond ik uiteindelijk
een huisje en nu woon ik alweer tien jaar met
een huisgenoot in de Van der Pekbuurt. Ik
werk bij Makom.
Kleding is heel belangrijk voor mij! Het
beschermt tegen hitte en kou, dat ten eerste.
En dan is er schaamte, naakt lopen kan niet
vanwege die schaamte. En tenslotte het mooi
zijn. Veel mensen zijn verslaafd aan dure
merken, maar dat is niet hetzelfde. Ik houd
van goede kleding, goed gemaakt van goede
stoffen. Dan kan kleding zo mooi zijn, dan is
het echt kunst. Soms zie ik een vrouw er zó
prachtig uitzien, dat vind ik geweldig.
Vanaf mijn geboorte heb ik tweedehands
kleding moeten dragen van al mijn grote
broers. De kleding werd net zolang
doorgegeven tot de stof uit elkaar viel. Ik was
de laatste in de rij en moest alle afdankertjes
uit dragen. Maar weet je? Het doet me geen
zak wat mensen dragen, en niet omdat ik
achterlijk ben, of omdat ik geen verstand van
mooie kleding heb, maar omdat ik weet: het
is misschien belangrijk wat je draagt, maar

veel belangrijker is je hart. Kleding kan iemand
transformeren tot iemand anders, je kunt je
vermommen als directeur of advocaat, terwijl
je dat helemaal niet bent.
Ik ben niet zo groot, en toen ik net in
Amsterdam was kon ik geen herenkleding in
mijn maat vinden, alleen dameskleding paste
ik. Dus vanaf mijn twintigste heb ik ongeveer
tien jaar in vrouwenkleding gelopen. Niet
omdat ik dat wilde, maar omdat alleen dat te
vinden was in de kledingzakken. Maar met die
kleding had ik in ieder geval niet de schaamte
van naakt lopen. Ik had in ieder geval wat aan.
Alle kleuren heb ik gedragen. Mensen keken
me na, dachten dat ik rijk was en extravagant
of een dief. Dat kan kleding dus uitstralen.
Tegenwoordig zing ik in een katholiek koor,
en de dirigent neemt zo ongeveer elk half
jaar een zak kleding naar het koor. Daar kan
ik dan echt mooie kleding uitkiezen, al is het
natuurlijk niet altijd mijn maat. De trui die ik
nu aan heb komt uit Noorwegen. Ik heb hem
van de moeder van mijn huisgenoot gekregen.
Er was hier in Makom ook één keer een
workshop om zelf kleding te maken. Toen heb
ik ook zelf kleding gemaakt. Daarna heb zelf
ik broeken, truien en hemden gemaakt, omdat
ik het leuk vond. Ik begin gewoon uit mijn
hoofd stof te knippen. Ik houd het makkelijk,
niet hoogdravend. En alles wat ik maak draag
ik ook. Krijg je een ander gevoel. Ik heb ook
leren naaien en breien. Dus ik maak mutsen
en sjaals voor mezelf, dat was zo makkelijk
dat ik er heel veel heb gemaakt.
Ik ben echt dol op mooie kleding. We zijn
echt dankbaar voor de kleding die we hier
bij de kledingruil krijgen. Ik ben ook een
keer mannequin geweest voor een Japanse
designer bij een modeshow voor daklozen. Er
waren twee soorten kleding van speciale stof
en ik mocht zelf kiezen. Een soort carnaval
zeg maar. Maar in Algerije had ik nog nooit
echte Arabische kleding gedragen. Dus toen
heb ik voor Arabische kleding gekozen. Heb ik
het toch een keer gedragen.’
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MODE!

Een wannabe in het verkeerde lichaam.

Ik zag er als kind en puber eigenlijk niet uit. Niks
paste echt, ik was gewoon een klein mollig grietje in
slobberige broeken (ik had geen confectiemaat) en
een bos krullen.
Ik had echter graag een hippe, stoere, sexy meid
geweest, met strakke broeken en korte rokjes, maar
ja, de werkelijkheid was anders.
Ik had wel een paar hippe dingen, gemaakt door mijn
moeder. Het waren:
- een rafelvestje, gemaakt van een oud suède jasje;
- een postzakkenjasje, gemaakt van oude postzakken
van de PTT met knopen van een postbodecape;
- een paar mooie pakken (broek -vaak toch nog wat
slobberig- met jasje en een funky blouse): ik had een
roze, zwarte en een geruite.
Maar toch …
Het thema Mode van deze editie was voor mij een
mooie aanleiding om mezelf eens in wat hippe, sexy
en/of stoere kleding te steken.
Gewoon omdat het kan.
Conclusie: ik houd het toch maar bij de spijkerbroek
en mijn Adidas-jackies.
Alhoewel de blauwe koltrui, minirok en knielaarzen
wel knagen.

Marian Hanou
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De anti-modist
is weer helemaal in!
Als iets de tekortkomingen van het wezen homo sapiens laat zien is het wel dat
we gedwongen zijn om ons lijf te moeten omhullen met kleding. Of la ropa zoals
mijn Spaanse cursusboek zegt. Als het warm is weinig kleding, bij regen een
poncho, bij wind een goede fleece en bij kou mutsen, jassen, sjaals, gewatteerde
laarzen. Als je dat eenmaal aangeschaft hebt ben je klaar en kun je er jaren
tegen aan. Tenminste … als je niet volgens de laatste mode gekleed wilt zijn.
Wij, de homo sapiens, zijn ooit begonnen in ons blootje in een paradijselijke
omgeving en klimaat. Later kwamen daar de berenvellen bij zodat ons soort ook
in een frisser klimaat zich kon handhaven.

‘wij hoeven nooit na
te denken over wat voor weer het is,
of gaat worden, om vervolgens de
kledingkast te openen om te bepalen
wat er aangetrokken dient te worden.
Wij hebben altijd hetzelfde jasje aan
dat het goed doet bij 30 graden boven
nul en 10 graden eronder.’

Kleding was dus een noodzakelijk iets en
moest vooral praktisch zijn.
Ergens in de loop van de geschiedenis werd
door uitvindingen als leerlooien, spinnewielen,
weefgetouwen, naaimachines, textiel verven
en wat al niet meer, kleding tot iets om je te
tonen en onderscheiden van anderen.
De rijken en de adel lieten het breed hangen
en de boeren en het plebs bleven basaal bij
functionele bekleding van het lijf.
Het is inmiddels 2022 en het is de afgelopen
100 jaar wat mij betreft geheel uit de
hand gelopen. Allemaal de mond vol van
klimaatneutraal, hergebruik en duurzaam. De
praktijk is dat het gros van de mensen zich
twee keer per jaar van een nieuwe garderobe
voorziet die aan de laatste modetrend voldoet
en die onder erbarmelijke omstandigheden
door kinderen in India en China in elkaar gezet
worden.
Met mijn altijd goedgeluimde poezenbeest
Bollie had ik hier laatst een goed gesprek
over. ‘Wij poezen’, vertelde ze, ‘wij hoeven
nooit na te denken over wat voor weer
het is, of gaat worden, om vervolgens de

kledingkast te openen om te bepalen wat er
aangetrokken dient te worden. Wij hebben
altijd hetzelfde jasje aan dat het goed doet
bij 30 graden boven nul en 10 graden eronder.
Zon, wind, regen, sneeuw, maakt allemaal
niets uit. Goed, oké, sommige poezen
verharen voor de winter en zomer om een
mooie zomer- of wintervacht te verkrijgen. Ik
heb dat niet. Ik verhaar bijna niet. Kwestie
van de goede genen. En al mijn collegae
buiten hebben altijd dezelfde kleding aan.
De rode kater (Trump in de wandelgangen
genoemd), de schildpad, de ‘lap’, de zwarte,
best soms irritante buurman met witte
pootjes, en ík als Bengaalse Cyper met mijn
ongeëvenaard mooie streepjespatroon;
allemaal altijd dezelfde kleding. Terwijl jullie
bezig zijn met het uitzoeken en omkleden,
hebben wij tijd om te liggen waar we willen
en een powernappie te doen! En oh ja, dat
vind ik eigenlijk minder leuk om te zeggen,
maar niet alleen wíj poezen hebben dit genot
van altijd dezelfde kleding, maar ook honden,
konijnen, koeien, geiten, zebra’s, zeg maar
alle dieren minus jullie-type-gevallen, en
zeker ook mijn directe familieleden de tijgers
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en cheeta’s. Die laatste schijnen een grote
bron van inspiratie te zijn bij jullie. Ik zie de
laatste jaren enorm veel mensen verkleed als
tijger of cheeta … om je rot te lachen, echt
waar. Wennen doet het nooit, die verklede
mensen, maar wij doen ons best. En met
wij bedoel ik dus alle dieren op de aarde
die geen mens zijn. Als tip geef ik aan jullie
door: kleed je het liefst meestal hetzelfde,
dat maakt het voor ons een stuk makkelijker,
gebruik geen kleding gemaakt van welk dier
dan ook en zeker geen mooie vachten van
pelsdieren, probeer zo lang mogelijk met
kleding te doen, zo dan dus. Ik ga nu weer
even een dutje doen. Nadenken over mode,
wat je aan moet doen, zó mensachtig, zó
vermoeiend, zó níet mijn ding. Allemaal de
groetjes van mij, Bollie!’
Poeslief heeft dit nog niet gezegd, of ze
is alweer in diepe slaap verzonken op één
van de schapenvachtjes in huis. Ik denk
nog even na over alles en besef dat ik goed
kan aansluiten bij dit pleidooi. Je kunt mij
uit tekenen in zwarte HEMA- onderbroek,
zwarte HEMA-sokken, T-shirts van één van
de vele vakanties, een hoodie met of zonder

Voetbal is …

Put on your red shoes and dance the blues.

rits en, dat wel, een gekleurde lange broek.
Nooit een donkerblauwe jeans. Daar loopt
de hele wereld zich in te onderscheiden.
En jarenlang steevast Dr. Martens aan mijn
voeten. Maar die kunnen mijn voeten helaas
niet meer verdragen. Dus duurzame Duitse
wandelschoenen. En een sportieve rode jas,
zodat ik goed zichtbaar ben op de fiets. En
een zwarte pet zodat ik goed kan zien. Heel
functioneel, heel saai, heel voorspelbaar.
De zomer is een stuk eenvoudiger. T-shirt,
korte broek en teenslippers. Voor de modeindustrie ben ik dus totaal niet interessant
maar als iedereen in hetzelfde zou lopen
zou ik dat ook wel weer heel saai vinden.
Van mijn reis in Nepal staat mij de enorme
uitbundigheid van kleuren nog scherp op het
netvlies. Geweldig vrolijkmakend, heerlijk. In
West-Europa is het, met uitzondering van de
zomer, grijs, zwart, grauw wat de klok slaat.
De mode -als het dan tóch écht moet- mag
van mij dus wel wat kleuriger. En dat dan
voor altijd. Forever the same, why not. What
is the f*cking problem.
Groetjes van de anti-modist.

VAN DE NOOD
EEN DEUGD
Marieke Sanders
Mode, ik wist helemaal niet meer dat ik dat
thema had aangedragen. Why, in Godsnaam?
Zo’n modekoningin ben ik niet.
Was ik het maar…
Komt allemaal door mijn figuur, zeg ik dan maar
als smoes. Die zadeltassen, ‘markante’ benen en
pronte kont maakten het me schier onmogelijk
een beetje aardige broek te vinden, vond ik de
eerste 45 jaar van mijn leven. Gek genoeg slaag
ik er tegenwoordig beter in. Acceptatie heet dat
geloof ik.
Ik herinner me een sessie bij een modewinkel
een 20-tal jaar geleden. Ik moest en zou een
leuke, nieuwe, hippe broek kopen. Dus ja, je
kent het: broek aan, broek uit; te klein, te strak,
te wijd, te stom, tè hip, te onflatteus (intussen
zwetend en steeds meer gefrustreerd rakend)
en ga zo maar door. De vriendelijke verkoper
van deze echt wel heel erg leuke, hippe,
goedverkopende modezaak met voor ieder wat
wils, bleef geduldig met me. Bij de 347e broek
pakte hij een touw, wond het om het middel
van de te wijde taille, rolde de pijpen op, en
sprak de onsterfelijke woorden: ‘Joh, je maakt
er gewoon hélemaal je eigen broek van …’ Hoe
onweerstaanbaar en lief en aardig ook, het lukte
me om me hieraan te ontworstelen (want de
broek was echt wanstaltig en stond voor geen
meter) en totaal gedesillusioneerd stapte ik
de winkel uit. Naar huis zonder broek. Thuis
vertelde ik natuurlijk wel het
verhaal en tot op vandaag
worden bij ons deze woorden
uitgesproken als het niet wil
met een kledingstuk: ah joh, je
maakt er gewoon helemaal je
eigen … hahaha. LOL.
Nou en toen kwam de legging.
Sloot altijd aan. Zag er niet
uit maar zat wel lekker. Een
gedrocht van een kledingstuk.
Dat ie het toch heeft gered

zoveel jaar is een mirakel in de modegeschiedenis. Voor mij, met de (in mijn ogen)
ingewikkelde benen en knieën wel een beetje
een uitkomst. Niet zozeer als broek maar wel
als ‘ding’ onder een jurkje. Vooral zomers. Een
jurkje tot boven de knie met daaronder een ¾
legging tot net onder de knie in bijpassende
kleur. Echt, geloof het of niet, ik vond het leuk
en het stònd me! Meerdere jaren kwam ik
ongeschonden de zomer door met deze outfit
totdat … Ja totdat de legging (terecht), ook
de ¾, in de ban gedaan werd. Een opluchting
en verbetering voor het straatbeeld, maar ja
voor mij met mijn jurkjes … Gelukkig ging het
gepaard met het langer worden van de jurkjes;
die mochten (en mogen) nu over de knie vallen.
Pfff … beter! Maar aangezien ik slecht kleding
weg kan gooien, had/heb ik nog een hele
stapel van die dingen in meerdere kleuren in
mijn kledingkast liggen. Ik zou ik niet zijn als
ik er toch nog een functie voor vond: Pyjama’s
draag ik niet graag, pyjamabroek is altijd te
dik/te warm. Maar helemaal niks aan de benen
weer te koud. De oplossing: Van elke oude
legging één pijp weggeknipt. Zo is één been
bedekt, de ander niet. En onder mijn wollen
dekbedje, de ultieme warmteregelaar. Van
september tot april (als de r in de maand is)
vis ik ze tevoorschijn en siert de halve legging
mijn ene been, andere been blijft lekker bloot.
Manlief vindt het niet topsexy maar ja hij mag
niks zeggen met zijn Otto- pyjama.
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‘Ik werkte aan mijn
techniek, want het moest
er wel allemaal soepel uit
blijven zien.’

door Astrid Hanou

Als kind kregen mijn zus en ik altijd
‘goede’ schoenen. Van juchtleer. ‘Je
hebt maar één paar voeten, daar
moet je je hele leven mee doen’ zei
mijn moeder. Ik had daar geen stem
in. Op mijn eerste communie mocht
ik lakschoenen aan. Het belangrijkste
cadeau van die dag.
Toen ik zelf mijn schoenen mocht
uitkiezen waren booties in de mode
en Donald Ducken, Roots. Ook wel
plateauzolen, maar daar had ik
niet zoveel mee. Op een dag zag ik
schoenen met een redelijk smalle
hak in de etalage van de plaatselijke
schoenenwinkel. Mijn liefde voor hoge
hakken was geboren. In mijn beleving
waren het naaldhakken. Mijn tante
Ria, die gek op kleding was, zette dat direct recht, naaldhakken
droegen zij in de jaren 50. Dat was heel iets anders.
Vanaf die periode heb ik nooit meer schoenen zonder hoge hakken
gedragen. Ik werkte aan mijn techniek, want het moest er wel
allemaal soepel uit blijven zien. Een strompelende meid op hakken
genereert het tegenover-gestelde effect van wat je wilt bereiken.
In mijn hoogtijdagen rende ik mijn vriendinnen eruit op mijn
hakken als we de tram probeerden te halen. Zere voeten hoorden
daarbij. Ik volgde inmiddels een opleiding in de mode. Uiterlijk werd
daardoor steeds belangrijker in mijn leven.
Op de middelbare school filosofeerden we in de klas wel eens over
make-up en kleding. Gebruikte je make-up en mode nou voor jezelf
of om te voldoen aan de eisen van je omgeving. Ik stelde me die

‘Ik kocht prachtige dure

‘Eén keer heb ik ze in de

schoenen met lage

gracht geschopt.’

hakken.’

vraag in mijn verdere leven heel vaak.
En terecht, gezien het verdere verloop
van deze ontboezeming.
Werken in de mode heb ik heel leuk
gevonden. Het is vrolijk, er werken
natuurlijk veel handige types die
het gemaakt hebben, er is glamour,
maar er is ook veel creativiteit en
er lopen veel gekke mensen rond in
die wereld. Wel had ik moeite met
leeftijd. Ik vond en vind het een
wereld voor jonge mensen. Een beetje
geholpen door de situatie op het werk
ben ik toen ik eind veertig was uit de
modewereld gestapt. Ineens viel de
druk om altijd het nieuwste van het
nieuwste te dragen weg. Gek genoeg
viel dat samen met de trend dat
hergebruik van kleding opkwam als
hip. Vintage heette het ineens. Ik heb in mijn kast wel een en ander
aan vintage hangen.
De hakken bleven. Met nog even veel overtuiging als toen ik 17
was. Ik was gewend aan zere voeten, thuis liep ik altijd op blote
voeten. Ik heb korte tijd pantoffels met hakjes gedragen. Heel
gaaf waren die, met een roze pompoen bovenop. Maar die blote
voeten compenseerden de pijn enigszins. Na een avond stappen
was de pijn het ergste, dan had ik dus zo’n 18 tot 19 uur op hakken
gelopen. Één keer heb ik ze in de gracht geschopt.
Ik kreeg knobbels op mijn voeten. Hallux Valgus wist ik,
scheefstand van de teen. Ik vond ze mooi, mijn voeten met
knobbels. Ik kocht schoenen met bandjes die dan om die knobbels
heen konden schuiven. De pijn werd steeds erger. Ik ging na mijn

vijftigste op gympen naar mijn werk
en nam mijn hakken mee. Op een
gegeven moment was het zo erg
dat mijn mooie suède hoge laarzen
met mega hak de hele dag naast
mijn bureau bleven staan, ’s avonds
gingen ze ongedragen weer mee
naar huis. Tijdens een concert van
Kraftwerk hadden we geen zitplaatsen
en heb ik de toegift moeten missen
omdat ik onwel werd.
Op mijn werk zat ik door een fusie
even ‘in between jobs’. Gewoon
doorbetaald, dus een mooi moment
om maar eens iets te laten doen aan
die Hallux Valgus. Ik had gehoord
dat de Bergmankliniek in Blaricum
erg goed was. De specialist was zo
weggelopen uit Gooische Vrouwen,
in de privékliniek behandelen ze je of je in een hotel bent. Maar
het wordt gewoon vergoed door de verzekering. De röntgenfoto’s
wezen uit dat het geen Hallux Valgus was maar een Hallux Rigidus.
Versleten grote tenen. Zoals andere mensen een versleten knie
of heup hebben had ik versleten tenen. De knobbels waren
botwildgroei, om het gebrek aan kraakbeen te compenseren. Het
bot moest worden weggesneden en mijn tenen werden vastgezet
met een pin. Mijn schoenen hadden voortaan een maximale
hakhoogte 1,5 centimeter.
Ze zeggen dat er vijf fasen zijn van rouw. De eerste fase is
ontkenning. Mijn laarzen naast het bureau begrijp ik nu. Woede.
Ja, er was woede toen ik de uitslag hoorde. Boos op de mooie
dokter die er zo luchtig over deed. Uit woede al mijn schoenen
naar de kringloop gebracht en al mijn leuke jurkjes er achteraan.

‘Ik was gelukkig met mijn
hakken. Het was echte
liefde.’

Toen kwam marchanderen. Actie. Ik
kocht prachtige dure schoenen met
lage hakken. Het is inmiddels zes
jaar geleden en ik heb ze nog steeds.
Zien er nog als nieuw uit, ik behandel
ze met stoffen handschoentjes. De
depressie is ook langs geweest. Ik
kon geen nieuwe stijl vinden die bij
mij paste.
Ik kan dit stukje nu schrijven
omdat ik in de laatste fase zit:
aanvaarding. En dan kom ik terug
op die filosofische vraag: waarom
is het zo belangrijk? Ik denk dat
we met kleding, schoenen, makeup en haarstijl bezig zijn met hoe
anderen naar ons kijken, en we
zetten deze middelen in om te
vertellen wie we zijn. Zonder dit
alles ben je overgeleverd aan hoe
je bent geboren. Het leven wordt
er een beetje maakbaar door. Mijn leven is nu totaal anders,
en ik heb geen hoge hakken meer nodig om te laten zien wie ik
ben. Ik tuinier, werk thuis, maak wandelingen in het bos waar ik
naast woon. Ik ben op zoek naar leuke vrije tijdsmode die past bij
deze levensstijl. Ik wil er nog steeds wel anders uitzien dan mijn
medetuinders op het volkstuinencomplex. Maar daar horen geen
hoge hakken meer bij.
Zou ik het over doen? Heb ik spijt? Ik heb geen moment spijt
gehad. Ik zou het zeker allemaal over doen. Ik was gelukkig met
mijn hakken. Het was echte liefde.

Door: Frits Jonker
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Dit wordt een verhaal vol halve waarheden en hiaten. Ik moet te diep in mijn
gebrekkige geheugen graven om details boven te halen waar ik heel lang niet
aan heb gedacht. Maar goed, in grote lijnen is wat u hieronder gaat lezen de
geschiedenis van mijn relatie met mijn kleding.
Mijn eerste echt belangrijke herinnering
betreft de kleding die ik van mijn ouders
mocht uitzoeken toen ik een jaar of acht
was. Ik had prettige ouders die me weinig
opdrongen of in de weg stonden. Op een
dag wilde ik zelf bepalen welke kleren ik
wilde hebben en mijn ouders kwamen met
een voorstel waar ik goed mee kon leven.
Ik kan me de precieze onderhandelingen
en ook de uitkomst niet herinneren, maar
vanaf die dag mocht ik zelf mijn kleding
kiezen. De eerste keuze werd een witte
coltrui, zwarte glimschoenen, een blauwe
broek met een scherpe vouw, glimschoenen
met gespen en een brede riem die ik over
de trui droeg. Ik hoef mijn ogen maar dicht
te doen om te voelen hoe die kleren zaten,
hoe ze aanvoelden. Maar ik heb geen idee
hoe het allemaal is gegaan. Hoe wist ik dat
ik deze kleding zo graag wilde hebben? En
waar kochten mijn ouders dit? Ik was er bij,
maar ik zal die winkels niet zelf uitgezocht
hebben. Ik zal in de Margriet en de kranten-

advertenties dingen hebben gezien, en
natuurlijk moeten er vriendjes zijn geweest
van wie ik mijn kledingsmaak moet hebben
afgekeken, maar ik herinner me hier
helemaal niets van.
Toen ik elf was kreeg ik van mijn ouders
maandelijks kleedgeld en mocht ik in mijn
eentje de stad in om kleren te kopen. De
hoes van de LP ‘Goin’ back to Indiana’ van
The Jackson Five was mijn voornaamste
inspiratiebron. Maar ik kende niemand die
dit soort kleren droeg of waar je ze kon
kopen. Uiteindelijk vond ik een winkel op de
Nieuwendijk waar Surinamers hun kleding
kochten en daar heb ik een broek, een
overhemd, een jack gekocht en schoenen
gekocht, die tezamen minstens twintig
verschillende kleuren hadden. De broek
was blauw en zwart, als een schaakbord
met acht velden. Het overhemd herinner ik
me helaas niet goed meer, maar dat was
een lappendeken van kleuren, net als het

satijnen jack, dat een linkermouw had met
blauw, groen en geel, en een rechtermouw
met rood, oranje en paars. De dag nadat
ik de overgelukkige bezitter van deze outfit
was geworden ben ik extra vroeg opgestaan
om me aan te kleden en mijn haar goed te
krijgen (hierover later meer). Ik was nog
geen vijf meter de deur uit of ik gleed uit in
een half opgedroogde plas en stond op met
een scheur in de linkermouw en een lichte
beschadiging op de heup van mijn broek.
De diepe teleurstelling die ik op dat moment
voelde kan ik nog steeds voelen.
Schoenen vond ik het allerbelangrijkst. Mijn
buurjongen had op een gegeven moment
schoenen die ik onvoorstelbaar mooi vond
en dus per se zelf ook wilde hebben. Het
waren zwarte plateauschoenen, met een
hak van dertien centimeter, een zool van vijf
centimeter dik en een bolle neus. Ze kostten
89 gulden, maar op een of andere manier
had ik dat geld vrij snel bij elkaar. Ik was een

beetje bang dat ik niet goed op die schoenen
zou kunnen lopen maar dat bleek goddank
niet het geval. Rennen was lastig en even een
balletje trappen behoorde ook niet meer tot
de mogelijkheden, maar dat offer had ik er
graag voor over.
Van mijn elfde tot mijn vijfendertigste
heb ik allerlei outfits gedragen, die ik
grotendeels kocht op het Waterlooplein
en in tweedehands winkels. Want toen ik
eenmaal had ontdekt dat je voor een paar
gulden tweedehands kleding kon vinden
die je nergens in gewone winkels kon
kopen, heb ik van die mogelijkheid gretig
gebruikgemaakt. Ik had heel veel kleding.
Het meeste was vintage jaren vijftig spul,
want dat vond ik het mooist, maar ik kleedde
me als een ekster: alles wat opvallend of
kleurig was mocht in mijn garderobe. En voor
de mensen die te jong zijn om dit te hebben
meegemaakt: tweedehands kleding kostte
begin jaren tachtig vaak niets en er waren
tientallen winkels waar je de mooiste kleren
kon kopen. Ik had een kast vol prachtige
jaren vijftig colbertjes die vaak slechts vijf
of tien gulden hadden gekost, minstens
twintig originele Hawaii hemden (waaronder
twee bloedmooie exemplaren zwartwitte
tiki-motieven en met stoffen knopen, voor
de kenners van dit soort hemden) en een
kast vol schoenen. Die waren niet allemaal
tweedehands trouwens, omdat ik graag Dr.
Martens modellen droeg. Zoals de modellen
met hoge crêpe-zolen, die populair waren in
de rock’n’roll scene waarin ik destijds graag
verkeerde. Liefst in zwart of blauw suede,
maar ik heb ze in alle beschikbare kleuren
versleten.
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wereldwijd strijdpunt was tussen ouders
en kinderen), zat ik met een onhandelbaar
kapsel. Ik wilde het haar van Gary Glitter
maar zat opgescheept met een mislukt afrokapsel. Met veel kammen en af en toe wat
hulpmiddelen had ik op goede dagen een
bos haar die leek op een redelijk ronde afro,
maar elke regenbui of hormonale verandering
betekende dat ik erbij liep als een natte hond.
Op een dag heb ik ervoor gekozen het haar
aan de zijkanten af te scheren en bovenop
een ongekamde kuif te gaan dragen en dat
heb ik tot mijn vijfendertigste volgehouden.

Ook na mijn twintigste was er opnieuw een
band die mijn kledingsmaak bepaalde. Dit
was de neo-rockabillyband Restless, waarvan
de bandleden een zeer bonte verzameling
kleding droegen, die behoorlijk in contrast
was met wat hun fans in die jaren droegen.
Ik kan helaas alleen een LP-hoes laten zien
en die geeft slechts een flauwe indruk van
de hoeveelheid kleur die deze mannen in die
jaren op het podium brachten. Maar goed,
dit was midden jaren tachtig en toen was
iedereen volledig de weg kwijt. Als ik bedenk
hoe mensen er toen uitzagen, al die kleuren,
stijlen, haardrachten, en de originaliteit van
al die outfits … Het Britse magazine I-D was
destijds een soort bijbel voor mensen als
ik. Na een paar jaargangen werd het mij
te gelikt, maar die eerste paar jaren, mijn
hemel, wat een goudmijn aan inspiratie was
dat.
Tot slot nog een paar woorden over het
haar. Ik had krullen die veranderden in een
soort imitatie van kroeshaar als mijn haar
maar lang genoeg werd. Als kind vond ik
dat vreselijk. Vanaf het moment dat mijn
ouders toestemming gaven om mijn haar
te laten groeien (wat op dat moment een

Op een dag sprak ik met een goede vriend
over kleding. Hij had drie spijkerbroeken, drie
spijkerhemden en twee paar schoenen, die
hij verving voor hetzelfde als iets versleten
was. Ik had een aparte kamer voor al mijn
kleding waarvan ik driekwart al jaren niet
meer droeg en waarvan ik wist dat ik het
ook nooit meer ging dragen. Ik werd vader,
ik zag om me heen hoe andere vrienden
een treurige schim van hun jongere zelf
werden omdat ze bleven hangen in de
kleding van hun jeugd. Het alternatief van
mijn vriend met drie spijkerbroeken had iets
aantrekkelijks, ook al was er een deel van mij
dat dit als een groot verlies ervaarde. Maar
ik heb toen van de ene op de andere dag al
mijn kleding weggedaan. Ik kocht een paar
sets van de minst opvallende kleren bij C&A
en verdween vanaf die dag in de massa. Dat
had iets heel prettigs. Maar ook af en toe
iets knagends, omdat ik me te goed herinner
hoeveel het uitmaakte toen ik nog wel moeite
deed om voor de dag te komen met kleding
die liet zien wat ik echt mooi vind. Vooral als
ik mensen zie die naar mijn idee heel goed
gekleed zijn (en dat wil zeggen: veel kleuren
en een zorgvuldig bij elkaar geraapt zooitje)
kan ik wel eens een heel klein steekje van
jaloezie voelen.
Maar hee, ik heb inmiddels andere kwaliteiten
dan kledingsmaak.

VOORJAAR
Janet Kleiberg en Rosanne van Berloo, moeder en
dochter, schrijven allebei af en toe kindergedichtjes.
Dit keer met het thema Voorjaar. Een tweeluik.

Harinkje

Voorjaarsstorm

'Lust jij ook zo'n lekker visje?
Een haring met een uitje erbij?'
'Nee opa, dat is niks voor mij.
Neemt u maar, want ik bedank.
Wat een stank, wat een stank!'

Ik wil geen zon, geen lekker weer
ik wil geen twintig graden

Opa opent zijn mond heel wijd
waarna het visje naar binnen glijdt.
Nu zie ik alleen nog een vissenstaart
de uitjes plakken in opa's baard.
Hij veegt zijn mond af met zijn das
en zijn handen aan zijn jas.

Ik wil niet fietsen naar het strand
of vissen bij de sluis

'Kom, zegt opa, ga het proberen
een harinkje eten moet je toch leren,
zo'n visje is echt reuze gezond.'
'Hoofd achterover en open je mond!'
Het visje bungelt tegen mijn lippen
en kan nu zo naar binnen glippen.
Mijn mond klapt dicht, ik spring opzij.
' Nee opa, dit is niks voor mij!
' Neemt u 'em maar, want ik bedank.
'Wat een stank, wat een stank!'
'Heerlijk' zegt opa , ik zeg geen nee
maak je niet druk, want ik lust er wel twee!'
Janet Kleiberg.

Ik wil niet leuk op een terras
met glaasjes limonade

En schijnt de zon de hele dag
dan blijf ik lekker thuis
Doe mij een grote, boze storm
met wind en kou en regen
En weggewaaide paraplu's
en bomen op de wegen
En slaat de wind met volle kracht
het water op de ruiten
En raast zij op haar allerhardst
- pas dan wil ik naar buiten

Rosanne van Berloo

ox

39

The making of Lewis & Clark
door Marcel Hulst

In 2019 schreef ik een stukje over wat mijn
grootste project tot nu toe in mijn leven zou
gaan worden. Het klinkt meteen wat zwaar,
maar het bleek het achteraf wel te zijn geweest.
Ik was met een nieuwe Mountaineer plaat
bezig en de werktitel
was genaamd OX.
Ik schreef erover in
TIJDSchrift, en dat het
al jaren bleef liggen
en maar niet lukte.
Mountaineer is mijn
soloproject,
maar
bestaat eigenlijk uit
een paar bevriende
muzikanten die de
platen hebben helpen
inspelen,
waarvan
Floor
Stevens
in
dit hele project de
belangrijkste steun en toeverlaat was. OX zou
zelfs een dubbelaar mogen worden met wel
14-18 liedjes over mijn jeugd, mijn dromen,
Amerika, een vleugje politiek, maar vooral
melancholie en verlangen naar een betere
wereld. Waarom OX? Ik zag in 2016 op een
foto een bizon staan, ergens in een Amerikaans
landschap, die me aankeek met een blik van:
‘Wat gaat het worden? Kijk je het beest in de
bek of loop je eromheen?’ Het raakte me en liet
me niet meer los. OX moest en zou er komen
op LP, met niet kant A en B, maar kant O en X.
In vogelvlucht: in 2017 lukte het niet vanwege
andere muzikale projecten, en ik troostte
mezelf met het idee dat hoe langer ik erover
zou doen, hoe meer liedjes er zouden zijn en

hoe meer tijd ik had om ze nog beter uit te
werken. In 2018 kwam er nog een EP van m’n
andere band Maggie Brown, en heel 2019 stond
in het teken van een ander project waarmee
we ook een plaat opnamen. In de winter
van 2020 waren
de smoezen op en
na
een
gesprek
met producer Jan
Schenk, appte ik in
januari de drummer
dat ik 14 maart
de basis van de
eerste zes liedjes
wilde
opnemen.
De bassist van m’n
andere band wilde
graag
meedoen,
evenals de pianist,
maar echt tijd om
te oefenen was er voor hen niet. Het zou via
internet een heen en weer sturen van demo’s
worden, met vlak voor de opnames nog twee
echte oefensessies om even samen het gevoel
te vinden. ‘Waarom is er voor het belangrijkste
in het leven maar zo weinig tijd? Wat is er met
ons aan de hand?’ Ik mompelde vaak: ‘Zeven
dagen in een week, 24 uur in een dag, en dan
maar drie uur per maand tijd vinden met elkaar.
Hoe kan dat?’ Maar goed, er was een datum, en
eindelijk ging het gebeuren. De datum stond
rood omcirkeld in de agenda, en er zou geen
macht ter wereld meer in de weg staan bij de
eerste stappen van het realiseren van OX.
Corona
De persconferentie was op 12 maart en de

opnames werden uitgesteld. In juni zaten
we met mondkapjes, op anderhalvemeter
afstand, in de Schenk Studio, de basis op te
nemen van de liedjes ‘Lewis & Clark’, ‘I Am
Impeached’, ‘What Have We Done’, ‘Touch
Ground’ en ‘Nine to Five’. Het was prima te
doen, maar soms keken we elkaar aan alsof
we gek waren geworden. Paniekerig langs
elkaar schuiven met gedraaide hoofden en er
tegelijkertijd een beetje lacherig om doen. Die
zomer luisterde ik veel naar de opnames en
schreef veel elektrische gitaarpartijen. Ik nam
deze ideetjes op via mijn mobiel en die zomer
begon OX zowaar een beetje vorm te krijgen
in mijn hoofd.

strak of zuiver en dus weer de onzekerheid.
Ik wilde er het liefst 100 partijen overheen
leggen, maar ik zei tegen mezelf: ‘Nee, dit is
het: ze zijn klaar. Deze liedjes mogen er ook
zijn. Perfectie is aan de goden en niet mijn
doel. Ik doe er niemand kwaad mee. De zon
komt vanzelf weer op en ik slaap er niet minder
om’. Op 31 december 2020 zat mijn taak er
rond 18 uur zo goed als op. Toen die avond het
jaar wisselde lag ik al lekker te tukken.

De opnamen gingen mee naar het nieuwe
jaar en ik stuurde er drie naar Wouter Hakhoff
(trompettist van Tim Knol) en hij wilde graag
meedoen. Ik hoorde een paar trompetpartijen
en een bugel. Hij ook. Hij speelde het magisch
mooi in, vond ik. Het vertrouwen was een
In september oefenden we volgens hetzelfde
beetje terug aan het komen.
principe twee middagen vijf nieuwe liedjes en
Ik vroeg Diederik van den Brandt voor de
in oktober namen we de basis daarvan op. De
cruciale
lapsteel
weken erop merkte
want deze partijen
ik dat er misschien
waren
essentieel
één de eindstreep
‘…
het
maakte
het
voor het gevoel van
zou
halen,
maar
openingsnummer 'Lewis &
OX en het maakte
de rest zou het
Clark'
voor
mij
tot
favoriet.
het openingsnummer
weleens niet kunnen
Sterker, het bleek het
‘Lewis & Clark’ voor
halen.
Ik
baalde
thema
van
de
plaat.
Het
mij
tot
favoriet.
als een stekker en
gevoel van verlangen, en
Sterker, het bleek
lag er wakker van.
datgene wat je zoekt niet
het thema van de
Het gevoel was er
kunnen vinden.
plaat. Het gevoel
niet, het klonk niet
van verlangen, en
zoals het in mijn
datgene wat je zoekt
hoofd klonk en de
niet kunnen vinden. De ontdekkingsreizigers
onzekerheid nam toe. ‘Gaat dat klotebeest me
Lewis & Clark die in opdracht van Thomas
dan toch verslaan?’ dacht ik soms beeldend.
Jefferson het nieuwe Amerika in kaart mochten
In de weken daarop luisterde ik veel naar drie
brengen van 1803 tot 1806, stonden voor mij
van de vijf opnames en speelde mee om de
ineens voor het hele OX-traject. Ik besloot
elektrische partijen vorm te geven. Twee heb ik
de titel van de plaat om te dopen tot Lewis &
eigenlijk nooit beluisterd. Ik vond het vreselijk
Clark en de bizon die Lewis & Clark hoopten
en wilde ze nooit meer horen. Ik heb ze op mijn
te vinden, wilde ik op de albumcover laten
harde schijf laten zetten en die ligt onderin de la,
prijken. De bizon stond voor wat ze met het
waar niemand er last van heeft.
land gedaan hebben. Hij leeft in een reservaat,
waar we voor moeten betalen. Oh ironie! Het
Diezelfde dag boekte ik een studioweekend en
nummer ‘Lewis & Clark’ werd ‘Ohio’, het einde
ik zou de laatste twee dagen van het jaar in
kwam in zicht.
mijn eentje nog vier kleine, akoestische liedjes
opnemen. Pareltjes voor mij, maar voor de
Ik had nog één mooi idee voor een liedje
buitenwereld niemendalletjes.
over, en wist dat ik dat niet in één take wilde
Maar de buitenwereld deed er niet toe, OX
opnemen maar in één avond. De vorm moest
was mijn plaat en de rest mocht zelf een plaat
nog bepaald worden en ik had geen idee hoe het
maken. Ze waren in twee ochtenden klaar, en
zou eindigen, maar wel hoe ik ‘t wilde beginnen.
ze klonken kaal, leeg, soms net niet helemaal

Op tape, dus zonder computers en met alleen
maar analoge en soms crappy apparatuur (een
Casio orgel van € 10 bleek de sleutel) en alles
zou door een reeks gitaareffecten getrokken
worden, voor de sfeer. Vriend Sean Gascoigne
gebeld want hij bood die zomer ervoor aan om
iets op te nemen bij hem, aangezien hij wilde
oefenen met het analoog opnemen. Het klikte
enorm, en na twee uur hadden we ‘Polaroid’
opgenomen. Een liedje dat geen Lewis & Clark
liedje was, maar dat ik wel op de plaat wilde
hebben als onderdeel van het geheel. Omdat
het in één avond ontstond, uit bijna niets,
en het haaks stond op hoe Lewis & Clark tot
stand aan het komen was. De spontaniteit en
het oergevoel van
iets moeten maken
zaten beide in dat
liedje voor mij. Dat
spontane dat er op
tape
ineens
kan
zijn, en er vlak voor
nog niet was, en
je niet meer kunt
reproduceren zoals
met een computer.
De beloning van
soms iets proberen
en durven.
Alles
klopte
die
avond. Dolgelukkig
ging ik naar huis,
fietsend met Sean,
al pratend over de
schoonheid
van
imperfectie. Lewis &
Clark kreeg ineens
een fundament.
Winter 2021 was begonnen, en de tijdsdruk
voelde ik niet meer. Ik was over de helft en
het ging lukken. De koortjes moesten nog
gerepeteerd en opgenomen, maar dat kwam
zeker goed. Na twee oefensessies op m’n
school ergens in januari, voelde ik dat het
allemaal bij elkaar aan het komen was. Op de
terugweg naar huis die avond lag er een dik
pak sneeuw, en heb ik er ruim een uur over
gedaan om thuis te komen. Het stond symbool
voor al het werk dat er al in zat, en de tijd

waarin we leefden: alsof het allemaal niet snel
mocht gaan. Alsof de traagheid bijdroeg aan
het resultaat. De tijd deed er niet meer toe.
De vertragingen waren niet erg, de pandemie
maakte alles relatief. Ik was alleen maar blij
dat ik elke keer een nieuw piketpaaltje kon
neerplanten, ergens in de onzekere maar
nabije toekomst.
De opnames van de bugel en trompet zouden
eind maart zijn en die week kreeg ook Wouter
corona, en dus was er weer een paar weken
uitstel. Het mixen van de plaat kon in april,
maar ook Frans Hagenaars had ineens een
agenda-technisch probleem dus ook het
mixen ging van april
naar eind juni. Au,
die deed wel wat
pijn maar aangezien
ik inmiddels ook al
twee keer verhuisd
was, en met de grote
verhuizing naar het
uiteindelijke nieuwe
huis
bezig
was,
besloot ik Lewis &
Clark
maar weer
even te parkeren. In
juli had ik vakantie
en dan zou het mixen
zeker
afkomen.
Mijn
droom
om
met producer Frans
Hagenaars te werken
had ik eigenlijk al
in 1996. Toen ik op
Hemelvaartsdag in
1996,
‘s
nachts
na een festival in
Drenthe, naar de
nieuwe plaat van Daryll-Ann luisterde (Weeps)
en hoorde wat een magie daar inzat, wilde ik
alles weten over dat meesterwerk. Er stond:
‘Opgenomen en gemixt door Frans Hagenaars
in de SSE-studio te Weesp’. (NB: het duurde
tot 2018 ofzo eer ik erachter kwam dat de titel
Weeps tevens een woordspeling was van het
plaatsje Weesp, en dat na drie jaar non-stop
naar die plaat te hebben geluisterd in de jaren
90).
En nu zat ik daar, 25 jaar later, bij Frans in de

Inmiddels is de plaat een week uit en vorige
studio aan de grote tafel, samen mijn liedjes
week stond ‘ie zowaar op #11 in de landelijke
te mixen. Als ik allemaal moet opsommen wat
LP-top 30 van Plato/Concerto. Twee plaatsen
ik in die lange week geleerd heb, dan heb ik
boven Neil Young. Het zegt niks natuurlijk, en
weer een hoofdstuk voor TIJDschrift, maar
is totaal niet waarom je iets maakt, maar het
één anekdote is me bijgebleven: ik wilde in het
voelt lekker dat we na zoveel bloed, zweet en
liedje ‘Houses’ graag iets meer elektrisch gitaar
tranen iets gemaakt hebben dat in een lijstje
in stereo in het outro. Frans vond het mooi,
staat, ergens tussen David Bowie en Neil
maar het mocht er niet in gemixt worden. Ik
Young. Over twee weken ligt ‘ie er vast uit,
vroeg waarom niet. Hij zei: ‘Tsjechov’, en viel
maar het is niet onopgemerkt gebleven. Als ik
stil en ging door met z’n werk. Na een paar
over een jaar weer een reis maak door Amerika,
minuten vroeg ik waarom hij de mooie tokkel
zal ik zeker naar Yellowstone gaan en een
als climax niet in het outro mixte, terwijl hij het
paar weken de route van Lewis & Clark gaan
mooi vond, net als ik. Hij zei weer: ‘Tsjechov’.
volgen en bezoeken. Ik zal dan pas voor het
En toen die stilte. Die middag, voor ik vertrok,
eerst de plaat weer opzetten, want na zoveel
vroeg ik naar Tsjechov. Hij zei: ‘Het pistool
werk aan je eigen
van Tsjechov. Als je
liedjes, kan je het
in het laatste bedrijf
zelf niet meer horen
van een toneelstuk
zonder je te irriteren
iemand doodschiet,
‘Opgelucht, blij, dankbaar
aan dingen die je
dan mag dat niet
en dat wonderlijke gevoel
anders had willen
uit de lucht komen
dat je iets in de wereld
doen. De afstand
vallen. Dan moet je in
gezet hebt dat jarenlang
is er nu nog niet,
het eerste bedrijf het
alleen in je hoofd leefde.’
en komt minimaal
pistool aan de muur
een jaar later. Het
zien hangen, en jouw
is in elk geval af, en
gitaar zit niet in het
ik voel me nu al een tijdje vele kilo’s lichter.
intro dus ook niet in het outro’. Ik schudde zijn
Opgelucht, blij, dankbaar en dat wonderlijke
hand en ging naar huis. Morgen verder.
gevoel dat je iets in de wereld gezet hebt dat
jarenlang alleen in je hoofd leefde. Ik gun
Die zomer zat ik ineens met 15 gemixte
iedereen zoiets, op welk vlak dan ook. OX is
liedjes in mijn hand, en kon ik op vakantie.
geboren en heet inmiddels Lewis & Clark.
Ik hoefde alleen nog maar te masteren, maar
wilde eerst rustig naar de mixen luisteren,
De bizon prijkt op de hoes. Ik heb zijn vraag
om bij het masteren nog de puntjes op de i
beantwoord.
te kunnen zetten. Toen ik die middag samen
met de drummer langs de Amstel naar studio
NB: op 3 februari schreef NRC journalist Jan
Peggy51 fietste, leek het wel alsof ik in een gat
Vollaard: ‘… een album dat het predicaat
viel. Die avond was mijn hoofd leeg en ik was
bijna op zoek naar iets nieuws, dat maar niet
‘tijdloos’ op een stickertje op de hoes mag
voorhanden was.
dragen ‘
Toen zou de plaat in november moeten
verschijnen, maar Jan Vollaard van NRC tipte
me: ‘Doe het niet, als je zo lang hebt gewerkt
aan iets moois dan maken die twee maanden
ook niet meer uit. In november poept de hele
muziekwereld haar bagger over de wereld
uit en in december zijn alle bladen en blogs
bezig met de eindejaarslijstjes. Ga lekker voor
januari, dan is iedereen sufgeconsumeerd van
december en ligt daar een mooie plaat van jou’.

Mountaineer speelt op 23 april op Record
Store Day (meerdere locaties) en op 28
mei in De Nieuwe Anita, Amsterdam.
Check www.mountaineer-music.com voor info.
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MODE

afgestemde kleurcombinaties. Als dit
mode was, is die overduidelijk niet aan
mij besteed, noch aan stijlfiguren van
EenVandaag.

COLUMN

Ik heb dus helemaal niets, noppes, nada
met mode. Dit gezegd hebbende is dat
eigenlijk best overdreven en wellicht zelfs
gelogen. Maar mij zal het werkelijk worst
wezen of de spijkerbroek die ik draag het
gerenommeerde model 501 van Levi’s is.
Liever niet zelfs. Veel te duur. Als het op
kleding aankomt ben ik een vrek; ik koop
liever een goed boek.
Nog even over die spijkerbroek: als die
maar lekker zit, geen gaten heeft die in een
uitbuitatelier geprefabriceerd zijn, niet te
vaal is en ik niet op hoog water loop. Hoog
water is dodelijk, zelfs als het door de hele
wereld trendy wordt gevonden.
Laatst zag ik Roos Moggré de
actualiteitenrubriek EenVandaag presenteren
in een ongelooflijk schreeuwerige outfit:
donker met heel veel fleurige bloempracht.
Haar verschijning ging zo uitbundig
op de voorgrond tekeer dat het hele
programmadecor leek weg te vallen. Mijn
focus op de aangeboden nieuwsonderwerpen
was weg. Waar had ze het over? Waarom
deze looks?
Volgens mij was deze misselijkmakende
mêlee van decor en kleding een
schoolvoorbeeld van onjuist op elkaar

Ik weet het zeker: mode, hypes en trends
zijn niet des Marcels. Dus laat ik het
beoordelen van stilistisch televisie-icoon
Moggré, andere Bekende Nederlanders en
de rest van de modebewuste goegemeente
graag over aan stijlpastoor Arno Kantelberg.
Als ik al iets modieus draag, komt dit door
tijdige interventie van m’n vriendin. Die
sneupt ‘toevallig’ in een plattelandswinkeltje
in rekken vol uitverkoopkleding en komt
vervolgens thuis met een berg kleren, voor
nog geen honderd euro. Waaronder een
prachtige terra trui voor mij. Dat doe ik haar
niet na. Niet het sneupen, niet het scoren
van goedkope mode, niet op m’n gemak naar
de outlet gaan, naar H&M of vergelijkbare
lifestylewinkels.
Ik haat winkelen op zoek naar niets behalve
winkelend genot. Met alle vezels van m’n
lichaam verafschuw ik ‘les vêtements
pour les vêtements’. Als ik een nieuwe
spijkerbroek wil – een nieuwe dus, zonder
gatenkaas, niet te flets et cetera – stap ik
doelgericht bij de bekende plaatselijke winkel
naar binnen, loop naar de goede verdieping,
scoor de juiste maat en sta binnen een
kwartiertje weer buiten. Intens tevreden
met een lekker kontje, aldus m’n vriendin.
Dat heeft dan weer niks met mode te
maken, tenzij lichaamsvormen goed worden
geaccentueerd door slimfitte jeans. Over
smaak valt te twisten.
Marcel van Hemert
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LEES

s

Voor boeken die je zomaar vergeten zou.

door Jos Bohncke *

Er zijn goeie boeken en leuke boeken.
Er zijn ook boeken die je gelezen móet
hebben. In deze rubriek trekken we er
een aantal uit de kast.
Het boek ‘Het waren zulke gewone
mensen’ bijvoorbeeld. De alweer enkele
jaren geleden uitgekomen debuutroman
van J. Opdenkast. De inhoud leek misschien
niet moeilijk te raden. Des te opvallender
was het dat het boek destijds in DWDD als
verrassend werd aangeprezen, want dat was
het. Er waren recensies waarin gesproken
werd over obligaat en een boek uit het genre
van ‘het hadden je buren kunnen zijn’, maar
daarmee wordt het werk tekort gedaan. Het
is origineel van aanpak. Je moet even door
het begin heen lezen, maar er zitten genoeg
onvoorspelbare elementen en meesterlijke
wendingen in. Volg de hoofdpersonen uit het
verhaal die toch nét niet zo zijn als jij en ik
en wees maar blij met je eigen leven. Een
boek om nog eens te pakken.
Het zal niet verwonderen dat de state
of mind, veroorzaakt door de langdurige
pandemie en de coronamaatregelen, geleid
heeft tot een nieuw aantal dystopische titels.
Deze werken, die het afgelopen jaar zijn
verschenen, geven ieder op geheel eigen
wijze een beeld van een post-Corona wereld,
waarin niets meer is wat het lijkt.
In het boek ‘De Laatste Europeaan’ van

Gotthelf Demsterwalde (in een uitstekende
vertaling) speelt het verhaal zich af tegen
de achtergrond van een wereldeconomie
die, door een veelheid aan verkeerde
inschattingen tijdens De Pandemie, de
teloorgang van ons werelddeel inleidt.
Het sociaaleconomische bouwwerk stort
in en sleept de Europese beschaving
daar onontkoombaar in mee. Grote
vluchtelingenstromen uit Europa zijn het
gevolg. Maar is er nog een betere wereld?
Door de ogen van Indra en Peter maken we
mee hoe steeds nieuwe misvattingen en
overhaaste beslissingen vanuit het Europese
Bestuur de wereld chaotischer en dreigender
maken. Steeds verdergaande maatregelen
om het tij te keren grijpen steeds dieper in in
de persoonlijke levenssfeer. Gaat het nog wel
om de pandemie of wordt er een heel andere
agenda uitgewerkt? Een goedgeschreven en
intrigerend boek dat de lezer regelmatig op
het verkeerde been zet. Laat je meeslepen
door dit spannende ‘end of time’ verhaal en
wees dus maar blij met je eigen leven.

grote gevolgen hebben. Niet gehinderd door
een visie en met een talent voor goochelen
met taal, maakt hij het ‘gelóven wat waar
is’ in plaats van ‘wéten wat waar is’ tot een
nieuwe ideologie. In een wereld waarin nooit
het hele verhaal verteld wordt, verdwijnt elk
houvast en bestaat alleen de zogenaamde
veiligheid van de groep en hun narratief,
hoe onbetrouwbaar ook. Willekeur wordt
grauwheid. Een groep ‘ongelovigen’ neemt
een groot risico door tegenspel te bieden.
Maar waar en waarom ging het mis? Een
boek over een samenleving waarin je niet
meer weet wie wie is, waar iemand voor staat
en waar geweld sluipend een plek inneemt
tussen de mensen. Gaat het over onze
toekomst? Een pakkend verhaal dat de lezer
in verwarring achterlaat. Wees dan maar blij
met je eigen leven.
In dit rijtje van donkere toekomstverhalen
past ook het boek ‘Nooit blauw meer’
van B. Grauwdraat, waarin we in eerste
instantie een groep vluchtelingen volgen
die hun ondergelopen stad hebben moeten

verlaten. Hun superjacht is gekaapt door
‘onderkruipers’ en opeens zijn zij elkaars
concurrent geworden in de overlevingsstrijd.
Klimaatveranderingen hebben het point of no
return bereikt. Maar de wereld verdrinkt niet
alleen in een zo vervuilde zee dat de kleur
niet meer te duiden is, zij verduistert ook
langzaam maar zeker. Klimaatveranderingen
zijn ook de katalysator voor wereldwijde
vulkaanuitbarstingen. De blauwe hemel wordt
slechts een herinnering voor wie haar nog
hebben meegemaakt. Water en as vormen
het strijdtoneel waar ontaarde rijken niets
meer hebben aan hun geld en de armen zich
voor het eerst gelijken kunnen voelen. In een
tweede verhaallijn verschuift het perspectief
naar Elmina. Zij weet wat haar te doen staat
als ze de kans maar krijgt. Op het puntje
van je stoel volg je haar door de desolate
gebieden die ze doorkruist in de uitvoering
van een masterplan. Kan dit goed aflopen?
Het aangrijpende verhaal neemt je mee in
een vreemde maar ook herkenbare wereld en
laat je niet meer los. Wees toch maar blij met
je eigen leven.

Dan het boek ‘Nadat het gebeurd was’
van Rijk Treurloos. Een flinke pil waarin je
langzaam meegenomen wordt via wit, naar
grijs naar asgrauw. Het laat zich ook lezen
als 3 delen (de regent, de geleerde, de
vaandeldraagster). Het is een verhaal waarin
een op het eerste gezicht weinig sprekende
politicus op een belangrijke post komt en
daar onopgemerkt veranderingen inzet die
* z.o.z.
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Onder het kopje ‘non fictie’ pakken we er
twee boeken uit:
Als eerste het nieuwe standaardwerk
‘Rafelranden van de kunsthistorie’,
waarin twee schrijvers, de historica
Elze Goedgemoed en kunstkenner
Pieter Rauhfaser, de zelfkant van de
kunstgeschiedenis onder de loep nemen;
Rembrandt die met hulp van zijn zwager
zijn ex Geertjen het gekkenhuis inwerkt,
Carravagio die door Italië heen moet
reizen op de vlucht voor een moord die hij
op zijn geweten heeft, diverse #metootjes avant-la-lettre, diefstal van werken
van collega’s om er goede sier mee te
maken, enz. Een aansprekend verhaal is
dat van romanticus Henrick Dukaet die rijk
is geworden van zijn schilderijen zonder
ooit een kwast aan te raken. En natuurlijk
ontbreekt meestervervalser Han van
Meegeren niet, die in de gevangenis zijn
meesterproef vervalsen maakte. Wat blijkt:
kunstenaars zijn net mensen. Toch is het
geen dubbeldikke Privé. De vergrijpen van
de geportretteerde kunstenaars komen
voorbij als menselijke drama’s, zoals we die

vandaag de dag ook nog meemaken. En om
de menselijke zelfkant is het de schrijvers
juist te doen.
Tenslotte nog iets heel anders; In het
boek ‘Wetenschap is ook een geloof’
beschrijft de auteur Soof Kennis, in een tijd
van steeds verder gaande ontkerkelijking
en afwijzing van God, de wetenschap als de
nieuwe religie. Compleet met voorgangers of
sjamanen zo u wilt, die hun preken houden
in de media en op conferenties. Die hun
volgelingen hebben in de sociale media en
in genootschappen. Die het geloof in cijfers
prediken. Wetenschappers die in de regering
opduiken als voorbode voor de moderne
theocratie. Die evengoed censuur toepassen
als ketters najagen. Het komt allemaal
voorbij. Is dit de nieuwe kerk? Het is geen dik
boek en geef haar gelijk of niet; Het zet wel
aan tot nadenken over je eigen geloof.

* Meer interesse in nooit geschreven boeken?
Laat je naam achter bij de redactie en we
nemen contact met je op.

MEER KOET
Vogelen is
helemaal in.
Iets wat vroeger
een suf imago had
is nu hot.
Of de meerkoet
ook zo populair
is durf ik te
betwijfelen, maar
dit is toch een
coole boy, of niet
soms?
Marian Hanou

Postzakkenjasje,
gemaakt door Sophie Hanou-Loogman in de jaren 70.

