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interwiev van Sabine Egberts met Oscar Corsten, die al 17 keer de Vierdaagse van Nijmegen liep
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an 19 tot en met 22
juli 2022 vindt de 104e
editie van de Nijmeegse
Vierdaagse plaats. Oscar
gaat voor de 18e keer
meedoen.

Waarom?
De allereerste keer was in 1996, en dat was
omdat ik gewoon wilde weten of ik het kon.
Ik voetbalde in die tijd en een man van de
voetbalvereniging, Wim, liep hem elk jaar. Ik
wist dat wel maar vond het niet zo bijzonder,
ik associeerde het met de avondvierdaagse.
Maar toen ik Wim er een keer over sprak
realiseerde ik me dat een wandeltocht van
200 kilometer toch wel een idioot lange
afstand is. Ik had het erover met Michel, een
jongen uit mijn voetbalteam, en we werden
gewoon nieuwsgierig of wij dat ook zouden
kunnen. Toen besloten we het om het gewoon
maar een keer te proberen. Tja, en toen is
het begonnen.
De eerste keer liep ik met Wim en Michel,
en toen hebben we van tevoren heel veel
getraind. Ik ben absoluut geen wandelaar
en na de eerste oefentocht van 20 kilometer
dacht ik ‘Jezus, dit is pas 20 kilometer. Ik ben
nog niet eens op de helft van één dag van
de Vierdaagse, en ik ben er nu al helemaal
klaar mee.’ Ik kreeg tijdens het oefenen een
besef van wat een kilometer wandelen is zeg
maar. Met de auto of fiets is het niets maar
wandelend doe je zo tien minuten over een
kilometer. In het begin kon ik nog genieten
van een mooie omgeving maar na een uur
of twee lopen was ik daar echt niet meer
gevoelig voor. Ik liep in het begin ook gewoon
in mijn spijkerbroek en op bergschoenen,
ik ben later op echte wandelschoenen
overgestapt.
Toen ik voor het eerste mee liep was ik 26
jaar, dus het trainen ging ons gemakkelijk af.
Volgens Wim moest je om goed te oefenen
in totaal twee keer de afstand lopen die je
uiteindelijk zou gaan lopen. In ons geval dus
2 x 200 = 400 kilometer. Hij was natuurlijk
onze raadgever dus ondanks dat het oefenen
vreselijk saai was, deden we dat toch maar.
Tijdens mijn eerste Vierdaagse sliep ik bij

‘Er zijn ook lopers
die nog gaan
stappen, maar ik
ben altijd zo moe
dat één biertje
er gelijk al flink
inhakt.’

‘De eerste keer meemaken
was echt spectaculair,
het was heel druk,
een indrukwekkende
mensenmassa in de stad en
je voelt je als deelnemer
echt speciaal.’

Michel en zijn vriendin in Nieuwegein, niet
echt in de buurt van Nijmegen dus. De vrouw
van Wim bracht ons elke ochtend naar de
start en ’s middags gingen we met de trein
weer terug naar Nieuwegein.
Maar de start is toch echt belachelijk vroeg?
Ja, dat was heel vroeg, midden in de nacht
eigenlijk, maar volgens mij vonden we het
min of meer vanzelfsprekend dat zij ons
bracht. Ze bracht Wim ook altijd al naar de
start.
De eerste keer meemaken was echt
spectaculair, het was heel druk, een
indrukwekkende mensenmassa in de stad
en je voelt je als deelnemer echt speciaal.
Natuurlijk zijn er hele stukken waar helemaal
niemand langs de kant staat, sterker nog,
dat is zo ongeveer 80% van de route. Dan
loop je natuurlijk nog steeds met alle andere
deelnemers samen. En de eerste keer liepen
wij de Vierdaagse met zijn drieën, Michel
had veel last van blaren en op een gegeven
moment wilde hij op zijn eigen tempo gaan
lopen en overtuigde hij ons dat hij het niet
erg vond als wij door zouden lopen.
Later bleek dat hij zich vastklampte aan
militaire groepen en het daar uiteindelijk mee
gered heeft, die heeft echt afgezien. Michel
is inmiddels overleden maar dat zal mij altijd
bijblijven over hem.
Behalve aan de situatie met Michel heb ik
aan mijn eigen inspanningen helemaal geen
herinneringen, het was zeker niet zwaar.
En toen dacht je: dit ga ik nog een keer
doen?
Ik dacht wel gelijk dat ik hem ooit nog eens
zou lopen, maar dat kwam er een hele tijd

niet van. Elk jaar zag ik de berichten over de
Vierdaagse voorbij komen en dan begon het
toch te kriebelen. Na een aantal jaren zeggen
dat het me leuk leek om hem nog een keer
te lopen zei mijn broer Remco ‘Elk jaar dat
gelul, ga het nou gewoon nog een keer doen.’
Dus in 2003 heb ik hem weer gelopen,
toen was ik alleen. Ik had toen een
studentenkamer gehuurd om te overnachten,
heel dicht bij de start. Ik was als de dood dat
ik me zou verslapen, omdat ik alleen was. Als
ik de wekker niet zou horen zou niemand me
wakker kunnen maken.
Hoe erg is dat dan, moet je per se op tijd
starten?
Nee, de starttijd maakt niet uit, maar je moet
wel om een bepaalde tijd binnen zijn en hoe
later je vertrekt, hoe meer je door moet
stappen om dat te halen.
Voor de eerste dag had ik mijn wekker om 3
uur gezet. Op maandag moet je je melden en
je startbewijs ophalen, en op dinsdag start
de Vierdaagse. Nadat ik me op maandag
had gemeld ben ik naar de studentenkamer
gegaan en even gaan liggen. Ik ben toen
even ingedut, en toen ik wakker werd zag ik
tot mijn grote schrik dat het al 6.30 uur was.
Ik sprong mijn bed uit en ben als een malle
naar de start gegaan. Toen ik daar stond zag
ik allemaal mensen lopen met plastic tasjes.
Precies zulke tasjes die je krijgt als je je bij
de start gemeld hebt. Het bleek 18.30 uur ’s
avonds te zijn, het was nog steeds maandag.
Dat was toch wel gek, zo bang was ik dus dat
ik me zou verslapen.
Heb je je wel eens verslapen voor de start?
Nee, nooit. Ik ben wel een keer in slaap
gevallen in een rustpauze onderweg. Ik liep
toen met mijn toenmalige vriendin Angela die
me plotseling aanstootte omdat we verder
moesten. Maar nooit voor de start. Ik zorg
er altijd voor dat ik er ruim op tijd ben. Of je
nou om 3 uur of 3.30 uur start, het is allebei
vreselijk vroeg, en om 3 uur kan ik rustig
koffie halen en opstarten en dan start ik
alsnog redelijk vooraan. En na de eerste dag
ga ik ook al eerder slapen, en dan kom ik in
een ander ritme. Het hangt er ook een beetje
vanaf hoor, ik heb ook een paar jaar in een

‘Het is gewoon
mooi om te zien
dat mensen allemaal
willen helpen. Als
er iemand langs de
kant zit en je bent
helemaal stuk dan
staan ze hun stoel
af en gaan ze water
voor je halen.’

studentenhuis geslapen en daar waren twee
dames uit Ridderkerk waar ik elke avond nog
een drankje mee dronk. Dat werd natuurlijk
ook geen nachtwerk want zij moesten de
volgende dag net zo vroeg weer op. Er zijn
ook lopers die nog gaan stappen, maar ik ben
altijd zo moe dat één biertje er gelijk al flink
inhakt.
Herinneringen
Door verschillende omstandigheden is het
steeds anders maar mijn herinneringen lopen
wel een beetje in elkaar over. Het is altijd
bijzonder omdat het een bepaald gevoel
oproept, dat gevoel dat je diep gaat en jezelf
vervloekt. Je kunt er ook niet over klagen
want je doet het jezelf aan. En als je hem
dan toch uitloopt dan ben je extra blij. Als je
het donderdag hebt gehaald dan weet je dat
je vrijdag ook uit gaat lopen, dus op vrijdag
kan ik er dan ook wat meer van genieten. Ik
heb de beste herinneringen aan degene die
dichterbij liggen.
Heel indrukwekkend was het jaar dat de
Herculesramp had plaatsgevonden. Dat
was tijdens mijn eerste Vierdaagse. In de
Hercules zaten leden van de fanfare van de

Landmacht. Dat vliegtuig verongelukte en er
zijn bij die ramp meer dan 30 doden gevallen.
Aan de Vierdaagse doen altijd veel militairen
mee. Als eerbetoon stonden allemaal
militairen langs de kant van de weg als een
soort betonblok opgesteld. Iedereen was
doodstil. Dat maakte op mij echt ongelooflijk
veel indruk.
Ook liep de route een keer langs de
begraafplaats van Canadese militairen, en
alle militairen die daar langs lopen brengen
een eerbetoon en er worden kransen
gelegd. Dat heeft niet zozeer direct met
de Vierdaagse te maken maar dat zijn wel
dingen die ik niet vergeet.
Zo was het ook eens enorm slecht weer, de
route liep door een dorpje maar iedereen zat
natuurlijk binnen. Dan zit er in de stromende
regen een oude dame in een doorzichtige
poncho, de regen trotserend en leunend op
haar rollator, voor iedereen te klappen.
Dat is lief.
Dat is inderdaad lief. Maar dat is dus niet
afhankelijk van het jaar. Het is gewoon mooi
om te zien dat mensen allemaal willen helpen.
Als er iemand langs de kant zit en je bent
helemaal stuk dan staan ze hun stoel af en
gaan ze water voor je halen. Natuurlijk niet
iedereen, maar dat is wel over het algemeen
de sfeer. Toen het een keer keihard regende
had een stel hun schuur ter beschikking
gesteld om je even af te drogen, op te
warmen en soep uit te delen. Zij bleken zelf
ook oud-deelnemers te zijn en wisten dus wel

wat wij doormaakten. En er stond een keer
op een heel saai stuk, midden in een weiland,
een man met een auto en speakers muziek te
draaien om ons er doorheen te slepen.
Een emotionele herinnering is de keer dat
ik dacht dat je na de 11e keer meelopen
het officiële Vierdaagse kruisje zou krijgen.
Maar toen ik me af kwam melden voor de
10e keer meldde ik me bij het loket. Meestal
krijg je dan gewoon je medaille en is het
‘gefeliciteerd’ en dat is het dan. Maar toen
werd er gerinkeld met een belletje en toen
stond iedereen op en kreeg ik een applaus. Ik
werd daar helemaal door verrast.
De honderdste editie van de Vierdaagse was
ook speciaal. Ik was er na editie 98 eigenlijk
een beetje klaar mee, maar wilde de 100ste
nog wel lopen. Toen kwam ik erachter dat,
als je het jaar ervoor hebt gelopen dat je dat
automatisch recht had op deelname voor de
100e. Dus toen heb ik editie 99 ook maar
gelopen.

het oefenen worden zij ook voorbereid op
hoelang het duurt voordat je een kilometer
hebt gelopen. Ik loop gemiddeld 6 kilometer
per uur, dat duurt natuurlijk gewoon heel
lang. Oefenen kost echt heel veel tijd. In het
begin liep ik nog wel eens 7 kilometer per uur,
maar ik ben ook steeds makkelijker geworden
in het pauzeren.
Het is ook even een andere mindset in het
weekend dan dat ik gewend ben. Je gaat
bijvoorbeeld een oefenrondje lopen op
zondag, omdat het lange tochten zijn moet je
dus vroeg starten. De oefentochten zijn vaak
belachelijk lang, ik heb oefentochten van
80 kilometer gelopen en ook eens een route
van 50 kilometer, met een vriend tijdens
een hittegolf in de omgeving van Gouda.
Wij liepen door de verzengende hitte met
ons buideltasje en een flesje water terwijl
iedereen waar we langs liepen langs de
waterkant voor Pampus lag. Ik loop het liefst
in de omgeving van Nijmegen, dat vind ik
toch de mooiste omgeving, maar dan moet je
dus vroeg van huis weg. Dan kom je bij het
tankstation ook stapvolk tegen dat nog even
een broodje haalt. Ik voel me dan toch een
beetje een rare kwast.
Vierdaagsefeesten
Ik heb nog nooit de Vierdaagsefeesten
meegemaakt. Ik ben wel eens de stad in
geweest maar ik heb nooit de puf en tijd
gehad om me ook echt in de feesten te
begeven. Mijn hele ritme verschuift ook door
dat vroege opstaan, en aan het einde van de
week ben ik volledig gesloopt en wil ik alleen
nog maar naar mijn eigen huis om te slapen.

Hoe bereid je je voor op de Vierdaagse?
Als ik alleen loop oefen ik niet. Maar als er
anderen met mij mee gingen heb ik met hen
wel geoefend. Het is meer iets mentaals, je
moet een beetje voorbereid zijn op zo’n lange
afstand. Ik weet na al die keren inmiddels
wel waar ik aan begin, maar er zijn ook wel
eens mensen met me meegelopen, zoals mijn
broer Remco, vrienden en vriendinnen. Als zij
met me meeliepen heb ik wel geoefend. Door

Heftig
De Vierdaagse lopen is een aparte ervaring,
eigenlijk is het niet te omschrijven. Je
schakelt jezelf domweg uit om een heel
eind te gaan lopen. Je vervloekt jezelf én
achteraf ben je blij dat je het gehaald hebt.
Ik heb vaker na afloop gezegd dat ik het
nooit meer doe, maar goed dat vergeet ik
dan ook weer. De laatste keer dat ik hem liep
was in 2019 en toen liep ik met een brace
vanwege mijn slechte knie. Nu ik het jaar
erop een standbeencorrectie heb gehad wil ik
de komende editie toch ook weer meedoen,

‘De Vierdaagse
lopen is een aparte
ervaring, eigenlijk
is het niet te
omschrijven. Je
schakelt jezelf
domweg uit om een
heel eind te gaan
lopen. Je vervloekt
jezelf én achteraf
ben je blij dat je
het gehaald hebt.’
gewoon om te ervaren hoe het is om zonder
brace en pijnstillers te lopen. Kijken of het
lukt, er is maar één manier om erachter te
komen.
Wat heftig is, is als je op donderdag het
bordje Nijmegen hebt gezien, en dat je dan
nog gruwelijk lang moet lopen. Je weet op
een gegeven moment dat er een bocht naar
rechts vlak voor het einde zit, maar zelfs
als je dat weet blijken er daarvoor nog vele
bochten naar rechts in de route te zitten. Ook
al heb je al uren gelopen, als je denkt dat je
nog maar een kwartiertje hoeft en het blijkt
een uur dan is dat een flinke tegenvaller.
Als een deelnemer het moeilijk heeft is er
altijd wel iemand om hem over dat punt
heen te helpen. Ik kan me nog een keer
herinneren dat ik het heel zwaar had, ik
rekende op een fruitkar met heerlijk vers fruit
zo’n 10 kilometer voor de finish. Hij stond er
elke dag maar ik had hem deze dag gemist.
Ik zat er daardoor helemaal doorheen, ik
voelde me heel slecht en was mezelf alleen
maar verder de put in aan het praten. Een
meisje zag het en begon tegen me te kletsen,
daardoor kwam ik er weer beter in en kon ik
weer doorlopen. Na een tijdje samen oplopen
bood ze me aan om bij de fruitkraam van
haar werk wat te halen, maar ik voelde me
inmiddels kiplekker en bedankte. Toen ik
daarna in mijn eentje verder liep stortte ik
weer helemaal in en moest ik even op de

rand van de stoeprand gaan zitten om bij te
trekken. Het was dus echt dankzij haar dat ik
dat stuk had kunnen lopen.
En andersom ook: ik kwam ook eens
een jongen tegen die heel erge last had
van bloedblaren, die werden wel steeds
doorgeprikt maar dan kwam er een
nieuwe overheen. Op de laatste dag liep
hij van blarenpost naar blarenpost. Omdat
mijn toenmalige vriendin een chronische
aandoening heeft had zij veel pijnstillers mee.
We boden hem er eentje aan. Eerst twijfelde
hij, maar toen hij weer bij een blarenpost
stopte nam hij nam er toch één aan. Later
zagen we hem vrolijk zwaaiend als een speer
voorbijlopen.
Ik vind de Vierdaagse vooral mentaal zwaar.
Gelukkig heb ik nooit bloedblaren of andere
heftige pijn gehad, dat soort problemen zijn
mij gelukkig bespaard gebleven. Ik heb wel
eens wat last van mijn knieën en ik heb ook
heus wel pijn gehad, maar nooit in die mate
dat het beslissend voor mij was om al dan
niet door te lopen. Ik heb dus ook echt wel
geluk gehad. Als ik zulke heftig blaren had
gehad als die jongen met die bloedblaren,
weet ik niet of ik was doorgelopen. Ik vond
het wel stoer van hem dat hij doorging, maar
eigenlijk ook wel onverantwoord.
Je hebt hem één keer niet uitgelopen, hoe
kwam dat?
Dat was de editie die na de eerste dag
werd afgelast, er waren toen twee mensen
overleden. Het was toen echt extreem warm,
ik weet nog dat ik op de eerste dag op een
lange dijk met veel asfalt en zonder schaduw
liep, er was geen enkele verkoeling: geen
briesje, ook al was het langs het water. Ik
werd daar onpasselijk door het warme asfalt
en het gebrek aan verse zuurstof. Later op
de dag zijn op die dijk mensen flauwgevallen
en ook over elkaar heen gevallen met
hoofdwonden als gevolg. Er ontstonden ook
vechtpartijen onder bruggen om een plekje in
de schaduw te bemachtigen. Ik hoorde later
dat er zoveel ambulances ingezet moesten
worden dat er in een omtrek van 20 kilometer
rondom Nijmegen geen ambulances meer
beschikbaar waren voor andere noodgevallen.
Na die dag werd de hele Vierdaagse dus

afgelast. Bij de Wedren, dat is waar de start
en de finish is, staat een standbeeld ter
nagedachtenis van die twee mensen die toen
zijn overleden, daar leggen veel mensen
op vrijdag de gladiolen neer die ze hebben
gekregen.
Toen de Vierdaagse werd afgelast zijn we wel
even Nijmegen ingegaan, en aan het einde
van de middag weer naar huis. Dus ook toen
heb ik geen Vierdaagsefeesten meegemaakt.
Die zullen toen toch ook wel zijn afgelast?
Nee hoor, die gingen gewoon door.
Het is een andere organisatie en het
zal vast ook wel met economische
belangen te maken hebben
gehad. De feesten worden
rondom de Vierdaagse georganiseerd
maar zijn niet
gelinkt
aan de
organisatie van het
wandelevenement.
Publiek
Het
publiek
is
overal
leuk.
Maar
op de
donderdag,
de één
na laatste
dag, heb je
in Nijmegen
de rode en de
witte straat.
Daar maken
ze er met de
hele straat een
gigantisch feest
van. Iedereen
is dan helemaal
uitgelaten. Het
is ook
nog maar een klein
stukje tot
de finish dus je weet dat het er bijna

op zit. Het is niet zo dat de mensen in die
straat nou zoveel vriendelijker zijn dan op de
rest van de route maar het maakt de sfeer
wel extra speciaal.
Langs de kant staan ze soms met
tuinslangen, heerlijk als het warm is, daar
kun je dan onderdoor lopen als je wil, en je
kunt er je flesje water mee vullen. Er zijn ook
wandelaars die met waterkanonnen
op hun rug lopen en dan hele
watergevechten ontketenen. Op het
moment dat ik een keer voorbijkom
heeft een deel van het publiek
al flink wat gedronken en
dan denken sommigen
dat elke wandelaar het
leuk vindt om een straal
water recht in zijn gezicht
gespoten te krijgen.
Als je twee dagen
hebt gelopen ben je
helemaal stram, en elke
verkeersdrempel of
andere hindernis die je
tegenkomt moet je met
beleid nemen, want
bij elke plotselinge
beweging voelt het
alsof je spieren
scheuren. Tja
dan zit je niet
te wachten op
plotseling voorbij
schietende
kinderen.
Maar
natuurlijk
maakt al
die reuring
de Vierdaagse
ook wel af. Dat
is natuurlijk een
beetje een balans
tussen wat leuk is
en wat niet meer.
Voor sommige
mensen is de
Vierdaagse gewoon
feesten, die kijken
helemaal niet naar
de lopers. Dat hoeft
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natuurlijk ook helemaal niet.
Mijn vader kwam ook vaak kijken, soms met
mijn oom Stef en die ging dan een biertje
voor me halen Die voelde ik dan linea recta
naar mijn benen zakken en daarna liep ik
snel weer door.

dan het officiële Vierdaagse kruis. Nou, die
laatste: die wilde ik hebben. En toen ik die
had hoorde ik dat de elfde weer een met een
kroontje was en toen wilde ik die ook. Die
elfde was dus bij de 98e editie en toen zat ik
er dus weer een paar jaar aan vast.

De finish
Na vier dagen lopen kom je aan bij de finish,
ik heb ooit één editie meegemaakt dat er
niemand was om me binnen te halen. Dat
vond ik eerst raar maar eigenlijk is het ook
prima. Niemand hoeft moeilijk te doen omdat
ik zo nodig binnengehaald moet worden.
Ik loop de Vierdaagse echt voor mezelf.
Natuurlijk is het leuk dat er af en toe iemand
mee loopt of langs de kant staat maar dat
maakt het voor mij niet completer.
Er zit een heel systeem in de medailles.
Als je hem de eerste keer loopt krijg je een
gewone medaille: een gouden. Daarna krijg
je een gouden met een kroontje, de derde
en vierde zijn dan een nummertje, de vijfde
en zesde zijn zilveren, bij 8 en 9 krijg je
weer nummers op je vaantje en de 10e is

2022: Editie 104
Ik weet het niet, misschien haal ik het niet
dit jaar, is het toch te zwaar geworden
voor mijn onderstel. Het is een gok, na de
operatie en zonder brace. Ik wil mezelf geen
lat opleggen voor de tijd, daar ga ik mezelf
alleen maar gek mee maken. Ik weet dat
ik momenten ga krijgen dat ik er helemaal
doorheen zit. Ik begin gewoon. Ik weet dat
dinsdag en woensdag overleven wordt en als
je donderdag hebt gered weet je dat vrijdag
ook gaat lukken. Tot nu toe is het me steeds
pas op de laatste dag gelukt om ervan te
genieten. Het zou fijn zijn als ik nu meer kan
genieten. Achteraf is het sowieso genieten,
je houdt er een goed gevoel aan over. Maar
hopelijk kan ik er nu dus tijdens het lopen
ook al van genieten. Dat is gewoon de inzet,
proberen te genieten. Het blijft een strijd
en iedereen heeft pijntjes, maar zonder het
afzien is het geluksgevoel er ook niet.
Welk advies heb je voor mensen die
overwegen om de Vierdaagse te lopen?
1. Loop op goede schoenen. Wat goede
schoenen zijn is voor iedereen anders, maar
eigenlijk geldt in het algemeen wel dat als ze
gelijk goed zitten, dan is het goed. Dat is ook
het enige dat je kunt testen, je kunt moeilijk
testen hoe ze na 200 kilometer lopen voelen.
Ik heb wel eens veel te lang aangekloot met
steeds andere schoenen en zooltjes, waarbij
ik achteraf tot de conclusie kwam dat de pijn
in mijn voeten helemaal niet van de schoenen
kwam. Sommigen zeggen dat je een maat
groter moet nemen omdat je voeten warm
worden, maar ja dan schuif je in het begin
dus heen en weer met je voeten. Daar krijg
je dan juist weer blaren van. Maar het is dus
heel persoonlijk, mijn broer liep op kistjes,
van die werkschoenen. Dat zou ik dus nooit
doen maar voor hem was het prima.
2. En als je hem voor de eerste keer loopt is
het toch wel handig om te oefenen.

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws.
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Zonder bagage
Alles wat ik heb, zal ik voor je achterlaten
Wanneer ik morgen verder ga:
Een kus die nabrandt op je lippen
En een koffer vol vergeelde hartstocht.
Ik laat je het pure van mijn eerste liefde,
De onbezonnenheid, het onverwachte,
De bitterheid van later en het zachte,
De milde nasmaak van een teder woord.
Ik laat je de herinneringen zonder spijt.
Zelfs de fijnste nuances van de liefde laat ik achter
En de scherpte van mijn woorden maak ik zachter:
Al die bagage ben ik liever kwijt.
’k Wil zonder ballast reizen door de tijd.
Wat lichte handbagage lijkt me wel voldoende:
Dat ik nog weet hoe ’t was als jij me zoende
En in mijn mond de nasmaak van een teder woord.

Janet Kleiberg
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ENKELTJE VRIJHEID
GAME-PLAN-RESET
KORT VERHAAL OVER HET VINDEN VAN JE BESTEMMING
door: Sanne Visser
Boem-stjakka-boem.. jeah jeah jeah. Zo klinkt het in mijn hoofd, dat als vanzelf aan
de haal gaat met het monotone geruis van de trein waar ik in zit. Rappers, dansers,
zangers in kleurrijke pakken, schitterend licht van een discobol, een idyllisch warm
eiland, cocktails…, ik bedenk het er allemaal bij en zweef even weg in m’n eigen
wereld.
De keiharde realiteit is dat ik in een vaal grijs joggingpak in een 2e klas coupé zit,
onderweg naar, tjsa … wie zal het zeggen. Ver weg van mijn vertrouwde leven.
Helemaal ver weg van een idyllisch warm strand, of zelfs een koud strand in
Scheveningen. Daar kan ik nu niet heen, misschien wel nooit meer.
Je zou het niet zeggen als je me nu ziet
zitten, van buiten lijk ik een onschuldig lief
mens. Maar van binnen woelt de chaos. Als
een kolkende zee gaan mijn gedachten alle
kanten op...
Op papier had ik alles voor elkaar. Ik was
jong, slank, lang, had golvend lichtbruin haar,
was kind van rijke ouders, had een eigen
auto (gekregen van mijn ouders) en een
eigen appartement (ook gekregen, je hebt
een beeld), geen vuiltje aan de lucht. Zou
je zeggen. Maar ik verveelde me te pletter.
Wie verzint dat: geld maakt gelukkig? Ik
had letterlijk nul doelen, behalve dan mijn
afspraken met de schoonheidsspecialiste,
kapper, masseur en nagelstylist aflopen.
Sommige mensen zouden een moord doen
voor deze levensstijl. Ik begrijp dat: het
intense verlangen naar een andere wereld.
Ik wilde ook niets liever iets wat mijn leven
maar een beetje vreugde zou brengen. Iets
waarvoor ik zou leven.
Tot ik die oprechte vreugde zou vinden,
ging ik uit verveling helemaal los in het
nachtleven. Samen met mijn beste vriendin
Naomi (die ik kende van De Hockey
-natuurlijk-) zetten we de boel op stelten. We
kochten vaak een privétafel in een exclusieve
club, champagne dronken we als water. We
maakten regelmatige snoepreisjes naar Ibiza
en Saint Tropez, hadden feestjes in skyboxen

en privé jachten. Alles vloeide in elkaar over
als een gouden regen.
En in die regen werd alles steeds vager, en
raakte ik mezelf steeds verder kwijt. Het
blije, creatieve kind dat ik vroeger was … zo
voelde ik me steeds minder vaak.
Klam maar strijdlustig ontwaakte ik op
een dag. Er kwam eindelijk een kalmte en
helderheid over me heen. De avond daarvoor
was het weer een wilde nacht geweest,
ik was door Sylvie uitgenodigd voor een
concert. Haar man, hoge pief bij een prof
voetbalclub, had een VIP-lounge. Hij had veel
aanzien in de buitenwereld. Maar er gingen
geruchten dat hij ook een andere kant had.
Hij ging regelmatig vreemd. Behandelde
vrouwen als stukken vlees. Even van snoepen
en dumpen. Vond zichzelf zo geweldig, hij
vond dat die vrouwen blij mochten zijn dat ze
even in zijn aura waren geweest. Hij had vele
vrouwen gebroken achter gelaten.
Ik ondervond zijn aanpak in levende lijve. Hij
zat vanaf het begin naar mij te gluren. Wilde
me imponeren met loze beloftes van bekende
mensen aan wie hij me kon voorstellen. Luxe
hotels waar we heen konden gaan. Ik prikte
er zo doorheen. Maar ik was wel toe aan wat
vermaak. Dus ik liet hem praten. En deed net
of ik enthousiast was. Langzaam ontstond het
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idee in mijn hoofd dat het aanpakken van deze
man mijn missie kon zijn. Iemand die niets
te verliezen heeft, is een tegenstander die je
niet moet onderschatten. Maar dat wist hij nog
niet. Hij dacht natuurlijk dat ie een leuk lief
beschaafd meisje tegenover zich had.
Ik liet hem zijn trucjes uitvoeren. Faken kon
ik goed. Natuurlijk was ik onder de indruk.
Geweldige man.
Na een aantal afspraakjes wilde hij een stap
verder gaan. De Daad zou plaatsvinden. Dit
was het moment waarop ik wachtte. Ik had
het al uitgedacht de afgelopen weken.
Ik stelde voor er echt een bijzondere nacht
van te maken. Ik had onderzoek gedaan en
het perfecte, exclusieve huisje gevonden
waar we heen konden gaan. Heel romantisch
was mijn motivatie. Heel afgelegen, is wat
ik zelf dacht. Ik liet hem dat huisje boeken
(speciaal voor mij, wat een topper).
Ik had handboeien, touwen, kaarsen, masker,
zweep, veer, hete pepers, handboeien,
ducktape en een videocamera gekocht (alles
met cash natuurlijk).
We reden er heen in zijn donkergroene
jaguar (‘geweeeldige auto’, bla bla bla). Ik
zei dat ik een beetje hoofdpijn had en hield
mijn zonnebril op. Mochten er camera’s zijn
onderweg dan was ik niet direct herkenbaar.
Begin van de avond in de schemering kwamen
we aan. De sleutel lag klaar onder de bloempot.
Omdat er geen restaurant in de buurt was had
ik al aangeboden te koken. Tijdens het koken
deed ik wat slaapmiddel in zijn eten. Een klein
beetje om hem te versuffen.
Na het eten nog een glaasje rood. Ik
ging me even omkleden. Man wat was ik
zenuwachtig. Zweet droop over mijn rug. Ik
hoorde mezelf hijgen. Maar ook had ik me
sinds tijden niet zo goed gevoeld. Heerlijk,
die adrenaline door je heen. Ik deed een
sexy nachthemdje en kanten broekje aan en
nam de handboeien mee. Hij voelde zich nog
compleet ontspannen en ging mee in mijn
verleidingen. Ik stripte eerst zijn kleding.
Toen ging hij braaf op de keukenstoel zitten.

De handboeien gingen makkelijk om. Ik
hield een verhaal op over bondage en je vrij
voelen in beperkingen. Tuurlijk, ga vooral
door meisje. Dus binnen no time zat ie vast.
Ik pakte mijn leren masker en zette de
videocamera aan. Hij was lekker in een roes
en gaf geen kick. Nog niet. De hete peper
die ik tijdens het eten had gesneden stond
nog op het aanrecht. Ik wreef het onder zijn
ogen. Die spreidde hij nu wijd open. Wat
doe je nu? Ik liet hem huilen, dat is wat ik
deed. Boeten zul je, voor al die vrouwen
die je pijn hebt gedaan. Ik martelde hem
verder, kietelen met een veer, kaarsvet op
zijn tepels, wel even een balletje in zijn mond
natuurlijk tegen het schreeuwen. Zo ging ik
verder met de pepers, zweep en ducktape.
Alles legde ik vast op video.
Toen ik klaar was voelde ik me geweldig.
Die macht, die controle. Ik was scherp,
alert en wakker. Hij zat erbij als een zielig
hoopje mens. Ik stopte de video. En zei hem
dat ie zich voortaan moest gedragen. Lief
moest zijn voor zijn vrouw en gezin. Moest
stoppen met zijn dubieuze praktijken. Zo
niet, dan zou ik die video rondsturen naar
de aandeelhouders van zijn voetbalclub.
Zodat iedereen kon zien dat hij geen
braaf mannetje was. De cancel cultuur
zou opstarten. Want iedereen dacht dan
natuurlijk dat dit vrijwillig was.
Na De Daad stapte ik onder de douche,
kleedde me om. Wiste al mijn sporen
en rende in de vroege ochtend naar het
dichtstbijzijnde station. Daar pakte ik de trein
naar Duitsland.
Daar zit ik nu dus. In een vaal joggingpak,
vermomd met pruik, zonnebril en hoed. Tegen
mijn familie heb ik verteld dat ik op sabbatical
ga. Ik heb al een aantal foto’s klaar staan
van mooie bestemmingen. Maar in het echt
ga ik onderduiken. Ik moet me even koest
houden en zien hoe het leven nu uitpakt. Met
minder vrijheid dan ooit, voel ik me bevrijd. Ik
heb iets nuttigs gedaan met mijn leven. Ben
opgekomen voor vrouwen. En dat wil ik blijven
doen. Hoe chaotisch en onzeker mijn leven nu
ook is. Ik leef wel, en hoe?!

Kringloopcollage van Rosanne van Berloo
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ALTIJD ERGENS
NAARTOE OP
WEG
Eens zei een leerling tegen mij, nadat ik een
les had afgesloten en ik de klas een fijne
volgende les wenste: ‘Daar gaan we weer,
naar de volgende les, altijd ergens naartoe
op weg’. Ze zei het op de toon van een
onafwendbaar lot, maar het had tegelijk ook
iets opgewekts. Alsof het onderweg zijn het
leven zin gaf. Mijn vraag: ‘maar je bent toch
niet altijd onderweg?’ sterkte haar in haar
overtuiging dat dat juist wél zo was. Alsof ze
erop voorbereid was rolde de voorbeelden
over elkaar heen. Van het op weg zijn naar
school of juist naar huis tot het onderweg
zijn naar de prullenbak om puntenslijpsel
weg te gooien en het onderweg zijn naar de
kantine voor een tosti. ‘En uiteindelijk naar
dat je dood bent’, besloot zij heel serieus.
Ze keek me aan na deze onverwachte
filosofische uiteenzetting alsof het nu
mijn beurt was om míjn onderweg voor te
leggen. ‘Tja; , zei ik, ‘Je hebt hartstikke
gelijk’. En nu kwamen er wat voorbeelden
uit mijn dagelijks leven die haar een grote
bevestiging gaven van wat zij zonet beweerd
had. Onderweg naar de koffieautomaat,
onderweg naar mijn sleutels die nog ergens
liggen, onderweg naar een collega voor
een afspraak, onderweg naar jullie klas,
onderweg naar mijn huisje in de vakantie.
Daarna draaiden we met voorbeelden om
elkaar heen en ze genoot zichtbaar van
de herkenning. Tenslotte zei ik: ‘En als ik
slaap ben ik in mijn dromen nóg onderweg’.
‘Precies’, beaamde ze, terwijl ze zich
afwendde. Het was wel duidelijk zo.
‘En ik denk dat we ook nog onderweg zijn als
we dood zijn’, riep ze me nog toe terwijl ze
wegliep, onderweg naar haar volgende les.

Jos Bohncke
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ONDERWEG, MAAR WAARHEEN?
Mensen zijn altijd onderweg naar ergens, iemand of iets. Afgelopen zaterdag hing ik weer eens
rond op het Centraal Station in Amsterdam. Er was volop reuring. Ook op perron 15, waar ik de
foto nam van ‘de Zilveren Toren’ , was het een drukte van belang. Er stonden toch al gauw meer
dan honderd mensen te wachten op de trein naar Vlissingen. Zelf ben ik twee keer vanaf dit
perron met de Thalys afgereisd naar die andere stad die zo vol beweging is: Parijs, en één keer
naar Zuid Frankrijk. De trein is een heerlijk vervoermiddel. Je gaat zitten, kijkt wat om je heen
en voor je het weet ben je waar je wilt zijn. In de trein word je voortbewogen terwijl je stil zit.
Het is een beetje als dromen: je ligt in je bed maar in je hoofd gaat het allerlei kanten op.
Ook buiten het station, langs het IJ even verderop, begon het drukker te worden met mensen
die met kleine cruiseschepen op vakantie waren en over de rivieren voeren. Het gaf mij een
fijn gevoel onderdeel te zijn van deze vakantiedrukte zonder dat ik zelf ergens naar toe ging.
Althans niet verder dan naar de film The Sparks Brothers (aanrader!) in het Eye Filmmuseum
aan de overkant van het IJ. Werd ik toch even over het water in beweging gezet door het
pontje.
Wat is het, dat wij altijd onderweg zijn, altijd in beweging zijn? Als het niet fysiek is dan
toch wel in ons hoofd? Horizontaal of verticaal, over afstanden over land, op de welbekende
maatschappelijke ladder, of in onze gedachten. We zijn altijd bezig te proberen ergens te
komen. Meestal hebben we haast en spoeden we ons in de gewenste richting, maar soms
dobberen we wat rond, laten we ons mee stromen in een ongekende richting. Goed beschouwd
zijn we een onrustig onderdeel van de schepping. Op weg, al was het maar naar het einde van
een geschreven artikel.

Gijs Weehuizen
De zilveren toren
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Reizen op papier
Als levenslang verzamelaar van oud papier
heb ik mijn grenzen vaak moeten verleggen.
Want in principe verzamel ik wat vrijwel
niemand wil hebben en wat geen enkele
waarde heeft. Daar is heel veel van. Maar
door de jaren heen is er veel veranderd in
wat ik verzamel.
Een rode draad in mijn verzamelwoede
blijft al het papier dat met reizen te
maken heeft. Zelf reis ik vooral binnen
mijn postcodegebied, maar ik mag me
graag verlustigen aan de reizen van

anderen. Heel lang kon ik vrij makkelijk
plakboeken en reisverslagen vinden. U kent
ze wel: ingeplakte foto’s, ansichtkaarten,
toegangskaartjes, treinkaartjes, bonnen van
restaurants, alles voorzien van een of twee
regels handgeschreven commentaar. Dit
soort documenten worden steeds schaarser.
Maar losse ansichtkaarten zijn er nog
steeds in overvloed. En zeker als je zoals ik
geïnteresseerd bent in kaarten van lelijke
hotels en oninteressante locaties valt er
nog volop te vinden. Maar mijn verzameling
verdwenen Nederlandse toeristenattracties

en mini campings breidt zich exponentieel
minder snel uit. Andere mensen hebben
dit fascinerende materiaal ook ontdekt en
waarschijnlijk raakt de voorraad op. En voor
wat betreft de vakantieplakboeken: het zou
me niet verbazen als ik een van de laatste
mensen ben die ze nog maakt. Volgens mij is
dit al minstens een kwart eeuw niet meer in
zwang.
Auto-, fiets- en wandelkaarten zijn ook
zeldzamer aan het worden. Sowieso omdat
ze vaak gebruikt zijn en dus kapot. En dan
wordt iets snel weggegooid, in plaats van
het mee te nemen naar een rommelmarkt
in de hoop dat een gek als ik het wil kopen
voor vijftig cent. Maar ik heb ook de indruk
dat er steeds meer kapers op de kust zijn.
Vreemd genoeg ken ik niemand die mijn
belangstelling voor dit soort oud papier deelt.
Sterker nog, thuis en in mijn vriendenkring
word ik meewarig aangekeken als ik vertel

dat ik warmloop voor een oude wandelkaart
van Midden-Overijssel of voor een incomplete
wegenkaart van Zuid-Frankrijk. Mensen zijn
soms vreselijk kortzichtig.
Mijn interesse houdt op tegen de tijd dat
alle drukwerk werd gestandaardiseerd. Dat
begon zo rond 1970. Vanaf dat moment
begon alles er steeds meer hetzelfde uit te
zien. Binnen een decennium was het eindpunt
bereikt: of je nou een folder van Gent neemt
of een folder van Barcelona: ze hebben
tegenwoordig dezelfde formaten, vormgeving
en uitstraling. Dat was ooit wel anders! Ik
heb reisfolders uit de jaren dertig (maar
ook veertig, vijftig en zestig) die er uit zien
als kunstwerkjes. Met prachtige illustraties,
ingenieuze vormgeving en handgetekende
landkaarten die je zou willen inlijsten. En
ook de teksten waren vroeger veel leuker
dan tegenwoordig. Alles draait tegenwoordig
om geld, terwijl tot een halve eeuw geleden

kwaliteit en authenticiteit voorop leken te
staan. Tegenwoordig verkoopt bijna iedereen
vooral illusies. En zelfs dat deed men vroeger
beter.
Een jaar of tien geleden kon ik voor weinig
geld een paar duizend ansichtkaarten kopen
van over de hele wereld. Allemaal van voor
1980 en op alle kaarten stond een getekende
landkaart. Ik bezat op dat moment wat ik
als een aardige collectie beschouwde van
dit soort kaarten-op-kaarten. Maar hier
werd me duidelijk dat ik een kleine jongen
ben op dit gebied en ook hoe achterlijk veel
bedrukt oud papier er bestaat. Elk gehucht
op het westelijk halfrond heeft minstens één
kaart gemaakt met daarop een getekende
landkaart En de variatie van de manier

waarop een landkaart op een ansichtkaart
voor toeristen aantrekkelijk werd gemaakt
is ongelooflijk. Ik heb al die kaarten met
verbijstering bekeken. Maar ik heb ze niet
gekocht. De lol was er af: ik ben geen
verzamelaar die iets compleet wil hebben
of die grote partijen in de kast wil hebben
staan Dit terrein was duidelijk al door iemand
anders grondig in kaart gebracht, dus daar
heb ik niets meer aan toe te voegen. Dat
de eigenaar van deze enorme collectie
was overleden relativeerde op dat moment
trouwens mijn verzameldrang ook behoorlijk.
Ik heb een tijdje bierviltjes, papieren
placemats en bedrukte servetten verzamelt.
Dat begon met een tasje vol dat ik ooit van
iemand kreeg. En voor ik het weet moet ik

dan een plank in een kast leegmaken om
mijn nieuwe verzameling een plek te kunnen
geven. Maar op een dag zag ik de inhoud van
deze doos door de ogen van mijn dochter of
van iemand die 19e-eeuws houtsnijwerk uit
Nieuw-Guinea verzamelt en dan dringt het
pijnlijke besef tot me door dat dit toch nooit
echt mooi gaat worden, ook niet als je er heel
veel van hebt.
Maar andere dingen worden met de jaren
alleen maar mooier. Zoals suikerzakjes,
tramkaartjes, luchtpostenveloppen,
kotszakken van vliegtuigmaatschappijen en
atlassen, om maar wat verzamelterreinen te
noemen die met reizen te maken hebben.
Enerzijds vind ik dat er veel te weinig
aandacht is voor dit soort gebruiksdrukwerk,

anderzijds ben ik er blij om. Want dat
maakt het voor mij mogelijk om op het
Waterlooplein en in kringloopwinkels mezelf
een feestje te bezorgen met de aanschaf van
een stapeltje drukwerk dat ooit gratis werd
weggegeven.
Voor deze speciale gelegenheid laat ik u wat
van mijn favoriete reisfolders zien. Het mooist
vind ik de langwerpige, met een formaat
van ongeveer 10x30 centimeter. Soms zijn in
elkaar gevouwen vellen, complete boekjes.
Maar het gaat mij om de illustraties, de
typografie en de handgetekende landkaarten.
Deze landkaarten kunt u hier niet zien, maar
die zitten in vrijwel alle reisfolders uit de
periode 1940 tot 1970. En mooi dat ze zijn!
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EB EN VLOED

AAN WIE MIJ VINDT

De zanderige zoen met lipstick
blijft kleven op een mond
zingende golven drijven weg

Zou ik in een fles
wonen, achter glas
de mond gesnoerd
met een kurk
geen schroefdop
niet in de gedaante
van een scheepje
maar als een briefje
stevig opgerold
ben ik te zien
maar niet te lezen
en op het briefje
staat slechts één
zin geschreven
Ik was hier!

Neem de tijd mee naar zee
of loop vast, raak gestrand
lezen dicht een gat in de dag.

©Dorien Boland

Zilte tranen op zomerzotte wangen
geluk najagen of bitterzoet eten
te veel of te weinig willen leven

STRAATMADELIEF

OVERGANG

Gezopen, gesnoven en verloren
blaast ze als een wilde kat
zwikkend op haar stilettohakken

Kaal zit zij hier, vrouw
met reikhalzend’ lege armen
door de wind uit het lood geslagen
een enkele traan nog, tot ook die valt
in het rood van haar schoot

Scheldend krabbelt ze op
onder het genadeloze licht
van een lantaarnpaal
Haar broodmager silhouet
weerspiegeld in een winkelruit
ze strijkt haar haren glad

Haar horkerige naaktheid, vrouw
tekent zich scherp tegen de hemel af
de wind beukt het schamele karkas
verwaaid wat ooit vruchtbaar was
over bevroren aarde, breekbaar als glas.

Zie hoe een vage schim
van haar schoonheid
slinks de hoek om sluipt
Moed is leven aan de rafelrand
met je ziel onder je arm
in de berm met pisseblommen.

Bea Sengers

©Dorien Boland

‘OP DE PECHSTROOK VAN HET LEVEN
BEN JE NOOIT ALLEEN’ - Guido Belcanto

GANZENLIEFDE

‘Het beeld van de eenzame
gans snijdt mij in de ziel,
morgen ga ik een nieuwe gans
regelen bij de boer.’

door Yara Gomperts

V

anochtend liep ik door het dorp.
Mijmerend. Zoveel wegen om
te bewandelen, andere keuzes
die ik had kunnen maken.
Vroeger had ik nooit gedacht
dat mijn leven er nu zó zou uitzien. Gelukkig
heb ik mijn lieve, kleine Sofie. Ze is echt een
zonnestraaltje. Ik vind het mooi om te zien
hoe ze vol nieuwsgierigheid de wereld inkijkt.
Afgelopen weekend maakte ze zo’n lieve
tekening van ons twee. De liefde tussen ons
spatte van de tekening af. Ik hoop maar dat
mijn donkere buien haar niet angstig maken,
of dat ze mij later niet beschuldigt van dat ik
haar te veel heb geclaimd. Soms grijpt ons
samenzijn mij naar de keel. We zijn zo op
elkaar aangewezen en dan kan ik haar echt
achter het behang plakken. Vanochtend was
ze zo dwars geweest. Dat gesodemieter over

wat ze aan wilde, staartjes of vlechtjes. Is
dit waartoe mijn leven is gereduceerd? Ik
zou wel eens een echt gesprek willen voeren,
niet alleen dit verschrikkelijk simpele bestaan
willen leiden.
Bij de beek sta ik stil. Het water kabbelt
aan mijn voeten en ik pak een steentje
om op het water te ketsen. Mijn ogen
volgen het springende steentje en zien de
ondersteboven hangende gans. Wat vreemd,
ganzen worden toch meestal oud? Ik dacht
dat deze nog jong was. Hè, wat naar is dit.
Zou een gans kunnen verdrinken? Het lijkt
er wel op, zoals ie met z’n kop in het water
hangt. Dat ík nu net híer getuige van moet
zijn. Ik word ongans van dit beeld. Ik voel
de gal al branden in mijn keel. En wie moet
dat weer uit het water trekken, ik weer

Jos Bohncke
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zeker? Ik kijk om me heen, niemand die mij
kan helpen. Zie je wel, ik sta er alleen voor.
Zo direct loop ik met kleine Sofie hierlangs,
na de peuterspeelzaal gaan we altijd het
ganzenkoppel voeren. Moet ik aan haar
vertellen dat één is doodgegaan? Nee, ik kan
maar beter dat beest uit het water trekken
en Sofietje wat later ophalen. Ze is tenslotte
mijn kleine liefje en ik wil haar zo goed ik kan
beschermen tegen de slechte wereld. In mijn
spijkerbroek waad ik het water in, om de gans
het droge op te slepen en op weg naar huis
gooi ik hem in de vuilniscontainer. Thuis eerst
een droge broek aan en dan Sofie ophalen.
Dat ik wat later op de speelzaal ben, nou ja
het moet maar. Tenslotte heeft Sofie genoeg
dood gezien, iedereen in het dorp weet ervan.
Op de beek zien we een eenzame gans
verlaten om zich heen turen. Op zoek naar
haar vriend natuurlijk, maar ja, die is dood.
Wist je dat ganzen bij elkaar blijven voor het
leven? Sofietje vindt dat feitje helemaal niet
interessant, het interesseert haar sowieso
niet, die eenzame gans. Ik had gedacht dat
ze het wel zielig zou vinden. Wat een rotkind
is het ook, ziet ze dan niet hoe verdrietig ik
er wél van ben? Begrijpt ze dan niets van
hoe liefde hoort te zijn? Bij de rand van de
beek scharrelt ze wat rond en nu wil ze naar
huis. Na bad, waar ze niet samen met mij in
wil, naar bed. Sofie is de laatste tijd steeds
dwarser, wil alles zelf doen. Ik mag haar
niet helpen of aanraken. Waarom niet, in
hemelsnaam. Wat wij samen hebben, zo met
z’n tweetjes – het is toch hartstikke fijn? Het
beeld van de eenzame gans snijdt mij in de
ziel, morgen ga ik een nieuwe gans regelen
bij de boer.
Hoe idioot, gisterochtend werd ik bij het
loslaten van de gans in de beek gespot

door onze dorpsjournalist. Thuis werd
ik door hem gebeld, of ik een interview
over mijn liefdadigheid en de gans wilde
geven. Eindelijk kan ik mijn ei kwijt over
eenzaamheid en verloren liefde. Sofie is een
lieverdje, maar ze vervult mijn verlangens
niet meer op de manier dat ik dat nodig heb.
Ik houd natuurlijk zielsveel van haar, maar
met z’n tweeën is het behoorlijk eenzaam.
Net zoals er twee ganzen horen te dobberen
op de Dommel bij Son en Breugel, zo hoor ik
ook de liefde te hebben.
Door het gepubliceerde artikel in het
plaatselijke sufferdje merken mijn
dorpsgenoten mij opeens weer veel meer op.
Waar eerst gesprekjes gevoerd werden over
de eenzame gans, gonzen er nu praatjes over
mij, de tragische, charmante weduwnaar,
door het dorp. Mannen kloppen mij op mijn
schouder en mompelen iets van ‘’t zal wel
rech kommen’. Fijn, maar het lekkerste zijn
toch wel de vrouwen die met natte ogen vol
medelijden naar mij kijken. Ze scharen zich
dagelijks om mij heen en drukken mij tegen
hun pronte borstjes.
De geilste is toch wel Agnes. Ze heeft zich
letterlijk aan mijn voeten geworpen. Zij
wordt duidelijk niet gestimuleerd door mijn
grijze massa, ze is er altijd klaar voor.
Dagelijks tuimelen we in mijn bed als Sofie
op de opvang is. Wat een heerlijkheid is
ons ongedwongen contact. Maar Agnes
moet zich niets in het hoofd halen,
wanneer ze te afhankelijk wordt, heb ik
geen zin meer. Ik heb al een aanhankelijke
dame in mijn leven en zij gaat altijd voor.
Als Agnes gaat dwingelanden, nog een
kind wil – nou ja, voor de tweede keer
weduwnaar worden roept vast vragen op in
dit kleine dorp

.
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Torpedo Theater

					

‘Niet zeuren, niet vergaderen’
door: Mirjam Boelaars

Regelmatig vertel ik iets
    over bijzondere zaken die
je kan tegenkomen in mijn
buurt: 1012, het Wallengebied.
Onze buurt wordt door de
meeste Amsterdammers liever
gemeden – te druk – heb er
niks te zoeken – monocultuur
en dergelijke argumenten hoor
je dan vaak. Toch kan je nog
regelmatig aangenaam verrast
worden.  
Zo kent deze buurt een aantal kleine
theatertjes, die niet bij iedereen bekend
zijn. Langs de Nes zitten er een aantal: Het
Tobacco theater, Theater Frascati, het Vlaams
Cultuurhuis.
Wanneer we de smalle Sint Pieterspoortsteeg
inslaan vinden we op nummer 33 het
piepkleine Torpedo Theater.
Van 2001 tot 2012 was hier het Parooltheater
gevestigd, met literaire, muzikale en
theatrale programma’s. Daarna nam Helder
de exploitatie over. De naam Parooltheater
wijzigde in Torpedo Theater. Het soort
programmering bleef hetzelfde.
Het volledig houten interieur in de vorm van
een negentiende-eeuws theater is indertijd
door de poppenspeler van de Dam, Wim
Kerkhove, gebouwd als winterresidentie voor
zijn poppenkast.
Het theater heeft al snel een volle zaal, want
er passen maximaal slechts vijfendertig
bezoekers in.
Wanneer je binnenkomt door de smalle
entree zie je meteen aan je rechterhand
de kassa, een stap naar rechts en je staat
voor de bar waar de man, die zonet achter

de kassa stond, je nu ook een biertje kan
tappen.
Hoogstwaarschijnlijk is die man Carel
Helder. Oorspronkelijk werkte Helder bij het
postkantoor. Daar schreef hij al stukjes op
verzoek van bevriende schrijvers die het te
druk hadden met andere opdrachten.
Helder: ‘Ik had veel lol in het schrijven,
dat ging ook door tijdens het werk dus
de rijen achter mijn loket werden dan
ook steeds langer’. Uiteindelijk kon hij op
zijn veertigste zijn brood verdienen met
schrijven. Een decennium later kon hij, naast
het schrijverschap, ook nog het theater
exploiteren.
Bier
Het was voor Helder eerst even wennen.
Onder de vleugels van Het Parool draaide
het theater soepel. Het bier kwam van een
adverteerder in de krant en Het Parool vulde
eventuele exploitatietekorten aan. Artiesten
traden graag en gratis op, want een goede
recensie in de krant was bijna verzekerd:
met dat gesponsorde bier achter de kiezen
was een recensent al snel positief gestemd.
Toen Het Parool niet meer sponsorde moest
er wat harder aan getrokken worden om
de eindjes aan elkaar te knopen. De kosten
worden nu gedekt door kaartverkoop,
baromzet, donaties, sponsoring en verhuur.
De opbrengst van goed bezochte activiteiten
komt ten goede aan voorstellingen met
minder bezoekers, zodat ook beginnende
talenten een kans krijgen.
Ondanks dat de krant zijn naam niet meer
aan het theater verbindt, zijn er nog steeds
veel Paroolmedewerkers vrijwilliger of
programma-adviseur.
De naamswijziging had als bijkomend

Foto: René Louman

‘

Een vriend bezorgde het theater de
prachtige tap van het Spaanse biermerk
Mahou. Die staat haast als een heilig
relikwie te pronken en het lijkt alsof de
hele bar eromheen is gebouwd.

’

voordeel
dat nu ook andere
media graag
gebruikmaken van
het theater, zoals de NRC, die om de hoek is
gevestigd.

‘

Een succesnummer is de
solovoorstelling When Anne Frank
met Rembrandt, the Amsterdam Story,
van Jaap Vriend waarin hij in een uur
de geschiedenis van Amsterdam,
waarbij diverse Amsterdammers uit het
verleden elkaar ontmoeten.

’

Post corona
Het Torpedotheater draaide goed tot corona
de boel lam legde. Overheidssteun kreeg het
theater niet, maar de sponsoractie ‘Ieder
vriendje geeft een tientje’ bracht steun.
Helder heeft twee leefregels voor zichzelf
en voor wie met hem wil werken. Ten
eerste: ‘nooit zeuren’ en ten tweede: ‘nooit
vergaderen’. Hij houdt zich daar strikt aan
en waarom zou hij ook zeuren? Nu de
programmering weer op gang komt, ziet de
toekomst er weer beter uit.
Een van de meest populaire avonden is de
wekelijkse variété-avond De Mus. Vier
artiesten treden op of worden geïnterviewd.
Van de kunstenaars tot ondernemers en van
grappenmakers tot muzikanten. De bar blijft
open.
Een ander succesnummer is de
solovoorstelling When Anne Frank met
Rembrandt, the Amsterdam Story van Jaap
Vriend waarin hij in een uur de geschiedenis
van Amsterdam samenvat, waarbij diverse
Amsterdammers uit het verleden elkaar
ontmoeten. De voorstelling is Engelstalig.
Plee
Helder geniet van het kleine theater dat
bomvol anekdotes zit. Een vriend bezorgde
het theater de prachtige tap van het Spaanse

biermerk Mahou. Die staat haast als een
heilig relikwie te pronken en het lijkt alsof de
hele bar eromheen is gebouwd.
In vitrines hangen tekeningen van bekende
cartoonisten die speciaal voor het theater wat
tekenden, schilderijen en foto’s met Paroolcoryfeeën.
Het meest gaat Helder glunderen bij de
artiestenkleedkamer met douche en al,
maar weer wel zo klein dat je op de plee
moet plaatsnemen om de make-upspiegel te
gebruiken.
Helder: ’ik moet om die spiegel nog zo’n lijst
met gloeilampen maken om het nog meer
theaterallure te geven’.
Beroemd is de uitzonderlijk goede akoestiek.
Een microfoon is dan ook niet echt nodig,
maar sommige artiesten weten zich geen
raad zonder microfoon, dus zetten we er wel
een neer, maar sluiten die niet aan. Lachend
wijst Helder op een nadeel: ‘ik kan achter
de bar niet fluisteren dat iemand zingt als
een kraai, want dat hoor je dus ook op het
podium.’
Ga voor de agenda naar
www.torpedotheater.nl
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Onderweg: de route van
genieten en resultaat
Zojuist ben ik aangekomen in Vaals. Een
mooie rit vanuit het hart van de bollenstreek
naar het Nederlandse klimmerswalhalla voor
de fietsliefhebber. Vanmorgen vroeg werd
als eerste de auto volgepropt met voldoende
spullen voor een drieweekse zomervakantie.
U raadt het al, we gaan slechts een weekje
weg. Met veel moeite vonden ook vrouw en
kinderen hun plaats in de gouden Prius en
kon de reis beginnen. Al na enkele minuten
beginnen mijn irritatiesprieten de kop op te
steken als de oudste van mijn twee dochters
voor de vijfde keer vraagt of we al op de
snelweg zitten.
Vriendelijk doch dringend vraag ik haar om
uit het raam te kijken en zelf haar conclusie
te trekken. Enkele minuten later draaien wij
tot groot plezier van mijn dochter de snelweg
op. Zij kan nu eindelijk starten met haar
Bingo.
Om mij heen zie ik diverse automobilisten,
allen bezig met hun eigen rit naar God weet
waarheen. Ik zit mij langzaam steeds meer
op te vreten over alles wat er om mij heen
gebeurt. Mensen die met een noodgang nog
net op het laatste moment in willen voegen,
een auto die langzaam rijdt en vervolgens,
net als ik hem in wil halen, weer gas geeft,
inhalende vrachtwagens en ga zo maar door.
Ondertussen denk ik bij mijzelf: ’waar maak
ik mij druk om?’ Wellicht moet iemand met
spoed naar huis omdat zijn vrouw aan het
bevallen is? De man (of vrouw) die ineens
harder ging rijden was misschien wel in
gedachten verzonken en had pas later in
de gaten dat hij (zij) wel erg langzaam
ging en de inhalende vrachtwagen reed
veel harder dan de ander. Waar komt deze
irritatie vandaan? Ik ga op vakantie en dat
is ontspanning zoeken, maar toch blijft de
spanning van alledag bestaan. Het is mijn

werk om mij dagelijks in te leven in anderen
en ervoor te zorgen dat zij zo probleemloos
mogelijk door het leven gaan. Daarbij helpt
het mij door mij in te leven in de ander en
altijd naar de perspectieven van anderen te
kijken. Uiteindelijk helpt dit mij om tot een
gezamenlijk oordeel te komen.
Het mooie is dat ik halverwege de reis
tot dit inzicht kom en mijn mindset plots
verandert. Het is net als tijdens een van
mijn fietstochten. Als amateurfietser heb ik
bedacht dat het leuk is om ieder jaar een
monstertocht door de bergen te fietsen. Deze
tochten fiets ik altijd met enkele duizenden
mede malloten. Het mooie is dat bij de start
iedereen altijd lekker zenuwachtig staat
te doen en zodra het startschot valt vele
net te zware ongeschoren amateurs veel
te hard van start gaan. De eerste berg is
daarbij altijd nog prima op te komen. Bij de
tweede zijn de eerste wandelende fietsers
al zichtbaar en bij de derde berg wordt het
file wandelen. En dan moet de slotklim nog
komen. Ook hier start de dag overigens met
irritatie aan de medeweggebruiker. Gaat
er één te langzaam en fietst hij in de weg,
de ander is veel te hoogmoedig en ga zo
maar door. Gelukkig komt daar de man met
de hamer. Ik stel mijzelf hem voor als een
Belgische idioot, verkleed in een duivelspakje
die achter je aan komt rennen. De beste man
schreeuwt naar mij: ‘Dit kan jij niet, je mag
ook afstappen!’ ’Dit doet pijn, je redt het
niet.’ En dan gaat de knop om. Vastberaden
weet ik dat ik de finish ga halen. Ik moet
ondanks de pijn in mijn tenen genieten van
alles wat er om mij heen is. De mindset
verandert van negatief en geïrriteerd naar
positief. Plotseling ga ik ook mijn mede
fietsers aanmoedigen en stimuleren. Want
ook zij moeten deze pijn voelen en willen
graag de finish bereiken.

Ik geniet van de omgeving en plotseling zie
ik ook een Marmotte naast mij op de weg.
De pijn is nog aanwezig en af en toe moet ik
even pauzeren om de pijn te laten zakken.
Uiteindelijk weet ik fietsend over de finish te
komen en voel ik mij zo trots als een beer met
vijf lullen (sorry, een bekende Lissense spreuk).
Al met al zie ik een parallel: of ik nou in de
auto zit, aan het werk ben of lekker op de
fiets zit, pas wanneer ik de knop in
mijn hoofd om kan zetten
en de positieve dingen
voor ogen heb kan

ik het echte doel bereiken. Dus mijn advies:
Geniet van alles om je heen en laat je
niet verleiden het gedrag van anderen te
veroordelen zonder dat je weet wat er in
de ander omgaat. Wees een beetje lief voor
elkaar, er is al genoeg ellende in de wereld
en ik ga mij voorbereiden op een nieuwe
uitdaging: De Kitzbüheler Radmarathon.
Jorit Doeswijk
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ERGENS
TUSSEN
BINNEN
EN
BUITEN
Mijn hoofd is een zootje. Daar raak ik steeds meer van
overtuigd. Er zwerven beelden in rond die ik ergens
onderweg in mijn leven heb opgedaan, en bij nogal wat van
die beelden weet ik niet of ze nou van binnen of van buiten
zijn gekomen. Of het nou gaat om beelden die horen bij
‘echte’ ervaringen in de buitenwereld of dat het om ‘droomdecors’ gaat, om taferelen uit mijn binnenwereld.

door: Roland Vonk
illustratie: Herman Schouwenburg

Z

o zie ik mezelf op een
roltrap staan, buiten, in een
winkelcentrum, een roltrap
die naar beneden gaat, naar
een plein met een door pilaren
ondersteunde overhang. Iets zegt me dat
dit in Brazilië is, waar ik meermaals ben
geweest. Maar is dat ook zo? Met enige
regelmaat denk ik aan dat tafereel en vraag
ik me af waar het beeld vandaan komt. Als
het niet om een plek gaat waar ik ooit ben
geweest, is het dan een plek waar ik vaker
over heb gedroomd? Zelfs dat weet ik niet.
Het kan ook zijn dat iets dat ik ooit op een
foto of in een film heb gezien op drift is
geraakt in mijn herinneringen, en dat het
interne besturingssysteem - waarover ik
nauwelijks of geen controle heb - mij in dat
beeld heeft geplaatst.
Zoals ik zei: het is een zootje daarbinnen.
Zoals dat wel bij iedereen zal zijn. Al zal
misschien niet iedereen dat willen toegeven.
Ergens in mijn hoofd zit ook een kaart
van Nederland die niet overeenkomt met
het ‘echte’ Nederland. In mijn hoofd zijn de
afstanden veel kleiner. In mijn hoofd fiets
ik zo even van Rotterdam naar Friesland
om daar aan het water te zitten, zie ik op
de terugweg vanaf een steigertje aan de
oever van een veel kleiner IJsselmeer aan
de overkant Amsterdam liggen en ben ik ’s
avonds alweer thuis.
Er is ook een dorp waarvan ik vermoed
dat het alleen in mijn gedachten of dromen
bestaat. Een dorp waar ik een paar leuke
platenzaken weet. Ik verzamel muziek. In dat
dorp is een muziekwinkel in een wat vervallen
winkelpassage ergens aan de linkerkant van
een doorgaande weg. Mogelijk dat daar een
Braziliaanse muziekwinkel waar ik ooit ben
geweest model voor heeft gestaan. En als
ik verder doorloop kom ik op een dijk waar
nog een leuke winkel zit. Of beter gezegd:
zat. Want de laatste keer dat ik erover
fantaseerde, of droomde, of de laatste keer
dat ik er misschien toch écht was, was ie
weg.
Een weg keert ook al heel lang terug in
mijn gedachten. Een weg die een bos in
leidt. Niet recht, maar schuin. Vanuit de auto
zie je aan de rechterkant het bos. Het komt

steeds dichterbij, en dan opeens zit je erín.
Een beetje magisch.
Jaren geleden was ik met de auto in de
Achterhoek. Als ik me goed herinner had ik
familie bezocht in Neede, Haaksbergen of
Borne. Op de terugweg naar de Randstad
wilde ik nog even door het dorp waar ik van
1968 tot 1971 met mijn ouders heb gewoond.
Warnsveld, vlak bij Zutphen.
Op zeker moment zag ik onderweg rechts
een bosrand. Die steeds dichterbij kwam. Ik
dacht: het zal toch niet hè? Dit zal toch niet
die magische plek zijn? Die plek die steeds
opduikt in mijn troebele hoofd? Een paar
tellen later zoefde ik met de auto het donkere
bos in, waar ik geestelijk het licht zag. Er
kwam een soort euforie over me, alsof ik iets
had teruggevonden dat ik heel lang was kwijt
geweest. Dit was het. Dit was de plek. Dus
die plek bestond écht.
Dat ik ooit ook tegen dat gedroomde
Nederland-in-zakformaat
aanloop lijkt me
onwaarschijnlijk, maar
dat winkelcentrum
met die roltrap,
en het dorp met
de verdwenen
platenzaak: dat zou
kunnen. Als ze
bestaan.
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Aleksandra
van Lisa Weeda
Een Oekraïense familie in mythische beelden
Op de voorzijde prijkt een wit hert met
gouden pijlen. Het boek ligt in stapels in de
boekhandel, want Lisa Weeda, de auteur,
is in december door een jury van maar
liefst 56 professionals uit de literaire wereld
uitgeroepen tot literair talent van 2022. De
oorlog in Oekraïne deed de rest. Het witte
hert vertelt het verhaal van de Volksrepubliek
Loegansk vanuit de voorouders.
Lisa Weeda is geboren in Nederland, haar
oma was een Oekraïense die via gedwongen
arbeid in Hitler-Duitsland in Nederland
terecht komt. Het boek begint en eindigt met
de hoofdpersoon bij de grens van Oekraine
met de Volksrepubliek Loegansk: ze wil naar
binnen maar wordt tegengehouden door een
grenswacht en vindt zichzelf aan het einde
van het boek terug aan die grens. Tussen die
twee momenten ontvouwt zich het verhaal
van haar familie. Verteld uit het perspectief
van Lisa, vanuit haar overgrootvader Nikolaj,
en verteld door Kolja, een neef van Lisa.
En daarnaast wordt het verhaal verteld vanuit
het witte hert met de gouden pijlen in
de hoofdstukken die ‘Loegansk’ zijn
genoemd. Het witte hert is een symbool
van de vrije Don Kozak, de liefde voor het
land van het eindeloos goud met de blauwe
lucht, maar daarnaast ook de voor sommigen
zichtbare vorm waarin de voorouders de
familie lijken te hoeden. Ze, de witte herten,
moeten toekijken hoe het land opnieuw niet
hen toebehoort, maar verscheurd wordt door
interne strijd tussen Ruslandgetrouwen en
democraten in de Volksrepubliek Loegansk.
Je overgrootvader ontmoeten kan meestal
niet: Weeda heeft daarvoor de ‘tussentijd’
bedacht, de tijd dat de overledenen nog geen
rust hebben. Wanneer de doden wel rust
hebben verschijnen ze aan sommigen als
een stil wit hert met gouden pijlen. Weeda

spreekt haar overgrootvader in een verlaten
Sovjet-paleis, waar ze al dwalend met hem
het verhaal van zijn leven te horen krijgt.
Nikolaj was samen met zijn vrouw graanboer,
de familie was welvarend en deelde wat er
was met het personeel. Tot de Russen komen
en de boeren, koelakken genoemd, onteigend
worden en het familiebezit opgenomen in de
grootschalige boerderij: de kolchoz.
De familie raakt haar grond, geel van
tarwe en het blauw van de lucht, waarmee
ze generaties verbonden is, kwijt. Die
verbondenheid met de grond heeft de
overgrootmoeder gesymboliseerd in een
borduurwerk op een sjaal: de levenslijnen
zijn zwart als de aarde en rood, omzoomd
met bloemen. De doek is haar meegegeven
bij haar gedwongen vertrek naar Duitsland:
meisjes van haar leeftijd werden daar te werk
gesteld. Lisa wordt door oma op pad gestuurd
om deze doek naar de vermiste Kolja te
brengen.
Weeda is een filmer, weet haar beelden
onontkoombaar te presenteren. Zij brengt
de geschiedenis van Oekraïne als een
aaneenschakeling van weemoed en ellende,
verweven met liefde voor het land van geel
en blauw.
Fetsje Luimstra

Frits Jonker
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Ik
heb hier
al eerder
geschreven
over mijn piepkleine
stadstuintje.
Ook heb ik al eerder
geschreven over de slak. Dat
ik dat zo’n leuk beestje vind, en
ondernemend, en dat je ze gewoon moet
laten gaan. Leven en laten leven!
Nou, daar ben ik vorig jaar flink
van teruggekomen. We hadden een
slakkenexplosie in onze binnentuin,
naaktslakken nota bene. In heel Nederland
trouwens, hielden de slakken huis. Vooral
dankzij het natte voorjaar. Ook mijn plekje
werd niet ontzien en ik deinsde er al snel
niet voor terug de beestjes op brute wijze
om zeep te helpen. Ik ben er niet trots op,
maar nood breekt wetten.
Ik heb van alles geprobeerd om van ze
af te komen, niet alleen de harde hand
van domweg doodtrappen. Nee, ik heb
kommetjes met bier ingraven. Slakken
komen op de lucht van het bier af, drinken
het, raken bedwelmd en verdrinken
in het bier: geen nare dood. Wel
dood ja, ook niet leuk natuurlijk.
Het was overigens geen fijn klusje
om dat kommetje, vol kadavers
en stinkend bier te verversen.

N
O

N

A
D
R

LE

E
K
U

Z
R
E

IJN

.
.
.

Bah. Nu had ik er bovendien
niet bij stil gestaan dat als het
regent, die bakjes overstromen.
En dat gebeurde natuurlijk en mijn
tuin werd een eldorado voor slakken die op
de biergeur afkwamen die nu in mijn hele
tuintje hing. Einde bierexperiment.
Daarna heb ik eierenschalen, schelpen,
koffie en slakkenwerende planten
geprobeerd, maar elke keer werd ik weer
verrast door kaalgevreten plantjes en een
dikke handvol slakken die lekker zaten uit te
dijen. Kortom, het was een fiasco.
Dit jaar probeer ik iets anders: koperdraad.
Het moet nog blijken of dat gaat helpen. Ik
hoop het, want de lol van het tuintje was
er vorig jaar flink vanaf. Het koper schijnt
te reageren met het slijm van de slak en
dat geeft een onprettig gevoel waardoor ze
wegblijven.

een hele wildgroei van kleine plantjes.
Vervolgens gaan die in een wat groter potje
en daarna moeten ze, zeg maar, de wijde
wereld in: mijn piepkleine tuintje. Daar
is het minder warm (over het algemeen)
en krijgen ze niet elke dag aandacht. Dat
is dus een spannende overgang. Gaan ze
het redden? Daarnaast zaai ik ook plantjes
rechtstreeks in de koude grond. Dat is
natuurlijk veel minder werk omdat je ze niet
hoeft te verpotten, maar dan zijn de plantjes
pas later groot en in bloei, als ze al opkomen.
De combinatie van die twee werkt goed.
Bovendien, een tip van mijn zus, herken je
dan wat er opkomt. Want je hebt thuis die
plantjes ook en zo kun je ze
vergelijken en herkennen. Dat
voorkomt dat je de jonge zaaisels
voor onkruid aanziet en ze
er rücksichtslos uittrekt.

Dit gezegd hebbende kan ik beginnen met
de kern van mijn verhaal (wat hier vrijwel
los van staat): het onderweg zijn.
Het is namelijk zo, dat het leukste van het
tuintje is: de opbouw. Het ontspruiten van
de zaadjes, het uitgroeien tot
plantjes en
het zich vormen tot
een onstuimig geheel,
met
bloemen, groente,
bijen,
wespen, wormen en
vlinders.
In maart begint het.
In mijn huis en op
balkon staan dan
allerlei bakjes met
zaaigoed. Dat
wordt
al snel

Dat zaaien, het zien groeien
en later vaak ook zien
bloeien, die fase vind ik
het leukst van alles. Of
laten we zeggen: het
spannendst, verrassendst.
Zo zijn er bijvoorbeeld
plantjes die het niet halen.
Ook niet alle zaadjes komen
op, dat is jammer maar niet
zielig. Sommige plantjes sterven
een vroege dood, hebben de moeite
genomen uit dat piepkleine zaadje te breken
en redden het vervolgens niet. Waar hun
mede zaaisel prachtig floreert, blijven zij
achter en leggen uiteindelijk het loodje. De
achterblijvers die het wel redden zijn het
leukst. Dat voelt als een overwinning en
daar heb ik dan ook een zwak voor.
Uiteindelijk heb je dan plantjes die best al
groot zijn en in de koude grond geplaatst
worden. Ook dan kan het nog goed
fout gaan. Bijvoorbeeld door een leger
hongerige slakken. Of er zijn plantjes
die wel groeien maar niet bloeien. Of
bijvoorbeeld knoflook dat uiteindelijk alleen
het ene teentje waaruit het ontsproten

foto: Gijs Weehuizen
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is als vrucht draagt, maar niet een fijne,
grote, nieuwe bol.
Er kan dus veel misgaan bij het opgroeien
van een plantje. Maar uiteindelijk komt er
veel goed (behalve dan vorig jaar toen echt
driekwart eraan ging door de slakken) en
groeit en bloeit alles, en wat je dan moet
doen is afbraak plegen: oude bloemen eruit
halen, of mooie bloemen afplukken, zodat
de plant lang en vol blijft bloeien, groente
oogsten en onkruid wieden. Heeft toch iets
negatiefs. Je taak zit er feitelijk op, er valt
niet veel meer te redden of op te bouwen en
dat is jammer.
Wat je wel hebt is een
vrolijk bloeiend en
zoemend tuintje. En
dat is toch ongelooflijk
leuk, en nee, daar
kan ik niets op
afdingen, maar ik
mis de spanning
en verrassing
van die eerste
maanden: zaadjes
die opkomen,
plantjes die
groeien, de eerste
knopjes, een bloemetje
dat een tomaatje wordt,
een onbekend plantje dat zomaar
opkomt, het kale tuintje dat langzaam vorm
krijgt (help, het is nu nog zo een complete,
half kale chaos, waar ik weinig fiducie in
heb, sterker nog: de paniek slaat soms toe).
Maar in de eindfase komt het neer op
een beetje water geven en bijhouden. En
natuurlijk, als alles goed gaat neem ik dan
een bosje bloemen, verse tomaatjes, sla of
venkel mee naar huis. En dat is geweldig
leuk ook.
Ach … wat lul ik eigenlijk. Leve het tuintje!

Marian Hanou
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‘De ware reis vindt plaats in
mijn hoofd. Daar binnenin
zitten lichtjaren aan
snelwegen.’

ONDERWEG NAAR DE …

DEADLINE
door Martin Groenewoud
illustratie: Jos Bohncke

Het is tien uur in de avond van de 30ste
april; twee uur voor het verstrijken van de
deadline om mijn stukje in te leveren voor
TIJD-schrift. Thema ‘Onderweg’, en als ik
bedenk hoelang ik al onderweg ben naar
deze deadline en hoeveel ideeën ik al gehad
heb dan raak ik het spoor volledig bijster.
Onderweg op de fiets, altijd weer die fiets.
Hoelang ben ik niet onderweg geweest op de
fiets in mijn leven? Onderweg met bepakking
samen met Clara richting Lourdes, startend
in Maastricht en de Sint Jacobsroute volgend
dwars door België en Frankrijk en waar we
bij 36 ºC drie dagen door glooiende goudgele
velden vol graan reden en dankbaar waren
met ieder klein boompje voor een kort
noodzakelijk schaduwmoment en een slokje
water. Hier komen die miljarden stokbroodjes
vandaan, hier was de hel van de Grote
Oorlog, hier zijn amper tot geen toeristen,
hier zijn geen gezellige terrasjes. Dit is wel
héél erg onderweg. Ga je met de auto
naar de Dordogne, dan is Noord Frankrijk
onderweg ten top. Vandaar dat 99,9% van
de toeristen met de auto en caravan hier hard
voorbijrijden.
Onderweg is niet altijd mooi, maar zorgt wel
voor een compleet en eerlijk beeld van een
land, de mensen, en zijn gewoonheid van het
dagelijks leven, en dat is vrij simpel, sober,
voorspelbaar, eentonig en vaak lelijk.
Volgend jaar heb ik het plan om weer eens met
een klein tentje en fiets een paar maanden
onderweg te gaan door Frankrijk en Spanje
naar — ohoh wat origineel — Santiago de
Compostella en nog wat verder door Spanje
te rijden. Dat zal dus vele dagen door een
dor, kaal, saai landschap vol miljoenen
sinaasappelboompjes rijden zijn, waarbij ik
dan hoop dat ik, in mijn dan inmiddels enig

verbeterde basiskennis van de Spaanse taal,
een dorpsbewoner begrijpelijk kan vragen om
een beetje water of onderdak. Ik weet wel
aardig wat van Frankrijk, van en over Spanje
weet ik helemaal niets: Todo nada! Maar, … ik
ben onderweg. Ik kom eraan.
Allemaal plannen, maar misschien
gaat, onderweg naar dit idee, het wel
allemaal niet door en wordt het een
reisprogramma op tv bekijken over
Extremadura of la Mancha. Meestal laat ik
dit aan beroepswielrenners over. Die worden
betaald om óf over bergen te fietsen óf
door die saaie sinaasappellandschappen.
De ronde van Spanje start dit jaar op 19
augustus in Utrecht. Kun je daarna drie
weken kijken naar mensen die op de fiets
onderweg zijn met commentaar over wat
je ziet. Wielercommentator Maarten Ducrot
sprak ooit de legendarische woorden bij
zo’n etappe. ‘Voor de kijkers die zojuist
ingeschakeld zijn: U ziet wat U ziet, een
compleet peleton dat rijdt door een kaal
landschap met wat sinaasappelplantages en
af en toe in de verte bergen. Zo rijden ze al
een paar uur en zo moeten ze nog een uur
of twee en daar gaan wij verslag van doen’.
Dit is voor mij de meest extreme vorm van
kijken naar ‘onderweg’.
Dan zijn er nog de onderwegmomenten
tijdens één van mijn Aziatische reizen. De
busreis van Kunming naar Xishuangbanna
in Zuid-China waar de gemiddelde snelheid
niet boven de dertig uitkwam in verband met
de vele haarspeldbochten door de bergen.
Erg mooi, maar zo gaar als ik was ging het
meeste aan me voorbij en werd ik af en toe
even wakker als het geschud te heftig was.
En hét moment dat bijblijft, is die vrachtauto

waarvan ik zie dat hij de bocht niet houdt
en recht op ons afkomt en onze bus van de
weg drukt. Het onvoorstelbare geluk is dat
we de buitenbocht ingedrukt werden naar
de berg toe. Eén bocht verder en de andere
kant was honderden meters lager en dan
was onderweg op dat moment daar onze
eindbestemming geworden. Op weg naar het
einde, nader tot U. Wie of wat dat ook moge
zijn.
De ware reis vindt plaats in mijn hoofd. Daar
binnenin zitten lichtjaren aan snelwegen.

Ontelbare gedachten, associaties,
herinneringen, beslissingen, opdrachten. Die
vinden plaats in dit deel van wat mij tot de
persoon maakt die ik ben. Ieder moment
van mijn leven ben ik onderweg. Ik kan
het maar moeilijk uitschakelen. Ik ben bijna
altijd met mijn gedachten elders dan waar ik
fysiek ben. Geen concentratie, geen focus,
altijd weer die twijfel, afweging.
Dat er kilometers mensen aan yoga en
mindfulness doen zegt al genoeg.
Het is behalve voor mij blijkbaar voor vele
mensen lastig om in het hier en nu te zijn.
Bijna veertig jaar heb ik gewerkt met
mensen met een verstandelijke beperking.
Door het gebrek aan tijdsbesef en andere
beperkingen zijn vele dagelijkse dingen
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onduidelijk en beangstigend voor hen. Mijn
taak was vooral te zorgen voor enige vorm
van overzicht en structuur om veiligheid
te creëren. Met begrippen als ‘we hebben
het alleen over vandaag en morgen’ en
het ophangen van picto’s van de ochtend,
middag en avond en daar niet van af te
wijken had ik enig gereedschap in mijn
begeleidingskoffer. Picto’s zijn plaatjes
van gebeurtenissen die je ophangt op een
bord aan de muur. Wakker worden, ontbijt,
tandenpoetsen, wassen, aankleden, naar
dagbesteding gaan, etc. Tot en met de
laatste picto: gaan slapen. Vaak was mijn
taak het afremmen van het tempo. Het
streven van de desbetreffende persoon was
vaak om zo snel mogelijk al die picto’s gehad
te hebben om naar bed te kunnen zodat de
dag er op zat en er weer rust was.
Mijn rapportage bestond dan vaak uit: ‘hele
avond onderweg om zijn dagprogramma er
zo snel mogelijk door heen te jagen’.
Iedere dag de strijd met het onderweg zijn
en het einddoel van de dag: weer je bed in
kunnen. Onderweg … altijd onderweg,
altijd op weg naar het volgende, nooit bij het
nu, altijd onrust. En hoewel ikzelf dus ook
matig scoor op dit onderdeel heeft het wel
gezorgd dat ik precies snap hoe het werkt en
wat er nodig is om voor rust en hier en nu te
zorgen en ik was hier dus ook best goed in.
Ik schrijf was, want over een maand stop ik
met mijn zorgcarrière.
Daar ben ik dus — haha ― onderweg naar
toe. ( ‘en in mijn oor hoor ik vanuit een

‘Als ik aan Bollie zou vragen
of ze weet wat onderweg
betekent zal ze zeker
antwoorden: ‘onderweg,
onderweg? Ik ben er toch?!’’

verleden een voormalig cliënt roepen: ‘ja, en
dan, en dan, en dan…’)

Voetbal is …

Mijn goeroe Bollie ― daar is ze weer ― ligt
het grootste deel van de dag te liggen en
te slapen, op een stoel, in de tuin, op mijn
buik. Tussendoor een rondje lopend en
kijkend, observerend wat er op dat moment
te zien is. Een vogel, een vliegje, een door
de wind bewegend takje, een conculegapoes,
of volgend wat ik aan het doen ben. Nooit
piekerend of ze iets anders zou moeten gaan
doen. Altijd in het hier en nu vanuit de basis
van de ademhaling.
Daarom zijn poezenbeesten ook van die
rustuitstralende wezens.
Als ik aan Bollie zou vragen of ze weet
wat onderweg betekent zal ze zeker
antwoorden: ‘onderweg, onderweg? Ik ben
er toch?!’
Met Bollie op schoot kan ik nergens anders
heen, ben niet onderweg, en ben waar ik
ben in het hier en nu. Ieder consult kost 10
cent aan brokjes en
10 minuten van mijn tijd. Daar kan geen
therapeut tegen op!
Poezen hebben echter nooit met een deadline
te maken.
Morgen ben ik alweer onderweg naar de
volgende deadline van de herfsteditie met het
thema ‘niet gehaald’, of ‘lost and found’, of,
‘de herfst van je leven’,of, ‘haast’, of wat dan
ook, maar ik ben onderweg, altijd, 24/7.
Ik ben inmiddels twintig uur, herstel
eenentwintig uur, voorbij de deadline.
Onderweg naar dit punt heb ik het doel niet
gehaald en mag hopen dat dit stukje nog
gepubliceerd zal worden. In het land waar
nooit haast is, Nepal, was één van de mooiste
antwoorden op een willekeurige vraag over
wat dan ook: ‘maybe, we’ll see’.
Of dit stukje het onderweg naar de redactie
gehaald heeft weet ik dus niet, maar … maybe …

Alles hebben gegeven.

