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Geen thema!
 
Dat schept mogelijkheden, maar ook extra creativiteit om zelf met een 
onderwerp te moeten komen. En dat is gelukt. Het is een ratjetoe aan artikelen 
en illustraties en samen een mooi geheel geworden.

Jos vertelt hoe hij vroeger liever met textiel werkte dan met het armzalige 
aanbod aan materiaal van de handarbeid.  
Dorien knipte en plakte haar krantenkoppen weer tot iets moois en 
fotografeerde een wachtend hondje. In Venetië.
Janet trakteert ons op een ode aan de verveloze deuren in Frankrijk.
Frits maakt met twee andere kunstenaars een blad: ZwartWit, waarin niet 
gedaan wordt aan grenzen. Alles kan en mag daarin. Dat leverde nog wel een 
korte mailwisseling op tussen hem en mij, maar alla.
Gijs zoekt weer eens de dark site op. Dit keer van paddenstoelen. Natuurlijk 
met zelf geschoten beeldmateriaal. Ook maakte hij de herfstcollage op de 
cover.
Martin is fan van Joe Jackson, en beschrijft zijn liefde in een verhaal vol 
superlatieven en doorzettingsvermogen. Met mooie tekeningen van Jos. 
Daarnaast maakte hij mooie foto’s van de stilte in de stad Amsterdam, tijdens 
de lockdown.
Marcel schreef een column over bloot!
Gastredacteur Erik is gedropt in ons kikkerlandje maar voelt zich op een plek 
ver weg van hier veel meer thuis.
Mirjam verruilt dit keer de Amsterdamse Nieuwmarkt voor Frankrijk en had 
daar een interview met kunstenaar Elisabeth Boeke, die boetseert.
Fetsje maakte haar 13e boekvlog/blog. Over Wormmaan van Marieke Heitman.
Roland haalde naar aanleiding van het slopen van het Dijkzigt ziekenhuis 
herinneringen op aan zijn bezoeken aan dit ziekenhuis. Met zoals altijd een 
fraaie illustratie van Herman.
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Als klein jongetje zat ik begin jaren ’70 
op een katholieke basisschool in een, 
toen nog, boerendorp. Maarssen en 
Kroon verzorgde de busdienst, waardoor 

onze geïsoleerde gemeenschap in contact 
stond met de buitenwereld. Een bus door de 

Dorpsstraat met als belangrijkste stop op 
de kruising met de Kerkstraat 

de halte ‘Raadhuis’. Hoe 
klassiek wil je het 
hebben.  
In dat dorp lag mijn 
basisschool. Jaren ’50 

nieuwbouw, dus toen 
nog niet zo oud, aan, 

jawel, de Schoolstraat. 
Wél ouderwets waren 

een paar leerkrachten. 
Uitgerekend díe waarvan 
ik les kreeg. Het hoofd van 

onze school was modern. 
Maar ja, daarvan kreeg ik dus 

géén les.  
De meester van de 4e klas, een 

oudere heer die snakte naar 
zijn pensioen en die, zelfs voor 

mij als kind voelbaar, een verleden 
met zich mee torste, was de 

leerkracht handenarbeid. Op antieke 
pedagogische gronden was 

handenarbeid in die tijd een 
jongensvak dat je kreeg 

vanaf klas 5 (oude telling). 
De meisjes kregen les in 

de tegenhanger ervan: 
handwerken. Ik kwam er 
al gauw achter dat je je 
van handenarbeid niet al te 
veel voor hoefde te stellen. 
Evenals gym, hoorde 
deze les tot de vakken 
die ingezet werden 
voor inhaalwerk 

van taal en rekenen, gedragscorrectie 
middels strafwerk of om tijd in te halen die 
elders weggedroomd was om aan school te 
ontsnappen. Zo belangrijk waren die vakken 
immers niet … 
De handenarbeidmeester had geen creatieve 
gaven. Volgens mij was hij allang blij dat een 
deel van de lestijd opging aan de wandeling 
naar een nabijgelegen andere katholieke 
school waar ze wél een handenarbeidlokaal 
hadden. Dit was vaak een hachelijke 
onderneming, omdat wij niet de enige school 
waren die van hét handenarbeidlokaal en hét 
gymlokaal gebruikmaakte. Wanneer we tijdens 
onze wandeling ongelukkigerwijs een klas 
tegenkwamen van een school met een andere 
gezindte, werd er nog weleens gereld onderweg. 
Van protestanten en openbaren waren we niet 
gediend en dat moest toch luidkeels kenbaar 
gemaakt worden. De dapperen onder ons 
riskeerden graag een draai om de oren bij het 
uitzetten van de piketpaaltjes. 

De les zelf was ronduit mistroostig. Voor een 
kind is het niet altijd makkelijk te duiden 
in welke omstandigheden je terecht bent 
gekomen, maar de onaangenaamheid van 
deze les drong zelfs tot het schemerbewustzijn 
van mij als kind door. Een optelsom van 
een bedompte geur, een lokaal met alleen 
bovenramen, een leerkracht die er niet zo’n 
zin meer in had, gecombineerd met het 
knutselen met ‘waardeloze materialen’, zeg 

maar wegwerptroep, maakte deze lessen 
tot een 
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Liever              

met de meiden

door Jos Bohncke



bizar tijdverdrijf. 
Ik kom uit een gezin waar knutselen toch een 
zekere standaard had, met gereedschapjes, 
hout, lapjes, wijnkistjes, enzo. De spullen 
waar je bijvoorbeeld een zeilbootje mee kan 
maken om het zo maar te zeggen. In deze 
handenarbeidlessen moest je wat maken 
van een plastic botervloot, bierdoppen, 
eierdozen en kurken. De leerkracht had zelfs 
voorbeelden (ik wilde dat ik ze nog had) die 
hij ‘ter inspiratie’ liet zien, gemaakt door een 
minderbegaafde hobbyist denk ik, die zelf geen 
kinderen had.  
Als we terug kwamen op school en de klas 
in schoven, waren de meisjes vaak nét klaar 
met handwerken. Ik kan me voorstellen dat 
de juf doorging tot het geroezemoes van de 
terugkerende jongens te horen was op het 
schoolplein. De laatste hand werd gelegd 
aan het opruimen van de werkstukjes en het 
materiaal. Nu straalde van het handwerken 
ook niet een grootse creativiteit uit, maar in 
ieder geval werden daar bruikbare dingen 
gemaakt en dingen die een zekere tand des 
tijds konden doorstaan. Dat kon je van het 
flutwerk van de jongens niet zeggen. Daar had 
niemand wat aan en het was niet eens kunstig. 
Dat verdween thuis al snel op een onbewaakt 
ogenblik in de vuilnisbak. 

Het was in die dagen voor kerst dat ik zag dat 
de meisjes in een aantal lessen kerstversiering 

van stof hadden gemaakt. Dingen in rood, 
groen en wit die je kon ophangen. Wij 
jongens hadden niet eens iets gemaakt om 
een theelichtje in te branden, vanwege het 
brandgevaar van de waardeloze materialen. 
Het was in diezelfde dagen voor kerst dat ik 
thuis bij mijn moeder op onmiskenbare wijze 
te kennen had gegeven dat ik écht, maar dan 
ook écht, héél echt nooit meer handenarbeid 
wilde doen. Ik wilde voortaan handwerken! 
Mijn moeder, die zelf beroepsmatig kleding had 
gemaakt voor ze was getrouwd en huisvrouw 
moest worden volgens het arbeidsethos 
van die tijd, ‘stond open’ voor mijn wens. 
Waarschijnlijk meer vanwege de emotionele 
druk dan om het zingevingsargument. Hoe dan 
ook; mijn moeder vond zich bereid met de juf 
te gaan praten of ik van groep kon wisselen en 
kon meedoen met handwerken.  
De handwerkjuf, die nou niet bepaald modern 
was, vond het toch wel het overwegen waard 
om mijn verzoek serieus te nemen. Een 
jongetje wil immers niet zomaar les hebben 
tussen de meisjes. Dat was al een motivatie op 
zich, vond zij. Overigens was het wel zo, en dat 
wist zij niet, dat ik als kind al net zo makkelijk 
met meisjes speelde als met jongens. Voor mij 
was ‘les tussen de meisjes’ geen hinder. Liever 
handwerken met de meisjes, graag zelfs, dan 
dat suffe handenarbeid. Ik moest dan wel 
vooraf laten zien dat ik het wilde door een 
werkje te maken in de kerstvakantie. Ik kreeg 
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materiaal mee en moest een plat mannetje 
breien zo lang als mijn onderarm in 2 soorten 
steken. Hoogstwaarschijnlijk recht en averecht, 
maar daar wil ik vanaf wezen. 
Ik besefte dat er een ingrijpende wending zat 
aan te komen en maakte het mannetje. Ik 
kan hem nog voor mij zien. Mijn moeder had 
de leuke ingeving om er knopen als ogen op 
te naaien en ikzelf stak een ijzerdraad door 
het lijfje zodat hij overeind bleef staan. Ik was 
trots op mijn werk en mijn moeder op mij. Dit 
gevoel had ik bij handenarbeid nog nooit gehad. 
Toen kwam het moment dat ik bij handenarbeid 
afgemeld werd en ben gestart bij de meisjes 
met handwerken voor de laatste 1½ jaar lagere 
school. Eén van mijn werkjes, van eind zesde 
klas, is bewaard gebleven, waardoor ik er heel 
veel later een foto van heb kunnen maken. Het 
was een gebreid balletje met een gehaakt netje.

Het bleek het begin van mijn carrière in stof en 
textiel. Kort onderbroken op de havo waar in 
klas 1 t/m 3 handenarbeid wél bleek te bestaan 
uit werken in hout: zagen, gutsen, afmeten, 
schroeven, schilderen of in de olie zetten, enz. 
en ik dat vak 3 jaar volgde. Bij de overgang 
naar klas 4 kwam de grote verrassing: Op 
deze school kon je als eindexamenvak (!) 
‘Textiele Werkvormen’ kiezen. Onze school 
had ingetekend voor een pilot (zoals dat 
tegenwoordig heet) om een praktijkvak als 
examenvak aan te bieden, gecombineerd 
met kunstgeschiedenis als theoriedeel. 
Ik wist het meteen: Ik ging TW doen, én 
kunstgeschiedenis. Dat laatste leek me ook heel 
interessant, want thuis las/keek ik vaak in een 
boek dat ’20.000 jaar schilderkunst’ heette, een 
standaardwerk dat mijn moeder kort daarvoor 
had aangeschaft. Een duur en groot boek, maar 
binnen ons gezin zijn gewicht in goud waard.  
Daar zat ik weer, tussen de meisjes, samen met 
één andere jongen. Voor de meiden was dat 
eerst even wennen, maar al gauw losten we op 
in de groep. 
Naast de inspirerende lessen en het 
kennismaken met ontelbare materialen en 
technieken, was het ook bijzonder om als 
puberjongen tussen de pubermeisjes te 
verkeren. Ik hoorde nog eens wat … Soms 
greep de juf in door te zeggen ‘Er zijn jongens 
bij’.  

In de lessen Textiel maakte ik het ene werkstuk 
na het andere vanuit typische jaren ’70 inzichten 
als ‘haak een pre-historisch landschap’, ‘maak 
een 3-dimensionaal patchwork’, ‘maak een 
toneeldecor in tenminste 3 materialen en 
met tenminste 3 technieken’ (toneelstuk zelf 
te kiezen), ‘borduur een wapenschild met 
gebruikmaking van 10 borduurtechnieken’. 
Het ging maar door: ton sur ton kussens, 
geborduurde eigen-ontwerp schilderijen, 
fossielen van stof, … Het kon niet op. Alleen 
werd er wonderlijk genoeg geen kleding 
gemaakt. Of hooguit op eigen wens van deze of 
gene en die wens had ik zelf niet. Ik snap nog 
steeds niet waarom ik leraar ben geworden (en 
niet eens textielleraar) en niet iets ben gaan 
doen met textiel.  
Daarnaast waren er de lessen in kunstgeschiedenis. 
Ook hier ging ik helemaal in op en ontdekte ik 
dat ik een grote belangstelling bleek te hebben 
voor beeldhouw- en sculptuurkunst. In het 
allereerste TIJDschrift heb ik nog geschreven 
over Middelheim, het beeldenpark in Antwerpen, 
waar een van mijn favoriete beelden staat. De 
belangstelling was zo groot dat ik zelf een tijd in 
hout heb gebeeldhouwd. 

In die tijd op de havo leek Textiele Werkvormen 
als vak nog typisch iets voor meiden. Daardoor 
kwam ik voor dit vak dan ook tussen de meiden 
terecht. En ook daarna tijdens mijn tijd op de 
Pedagogische Academie was het van hetzelfde 
laken een pak (…). Van de werkstukken uit 
die tijd heb ik om een of andere reden niets 
bewaard. Ik herinner me dat ik toen wél kleding 
heb gemaakt en heb leren batikken. We hebben 
op een dag op de Albert Cuyp stof gekocht waar 
ik een soort housebroek avant la lettre van 
heb gemaakt, bedoeld als pyjamabroek. Nooit 
gedragen. 
Ik koos in mijn jonge jaren tot 3 x toe ‘Textiel’ 
en daarmee tot 3 x toe voor een vak mét en 
tússen de meiden. Ik heb er beroepsmatig 
helaas niet iets mee gedaan. Maar als ik langs 
zo’n winkel loop met stoffen en garens in alle 
soorten en maten en kleuren kan ik het vaak 
niet laten om even binnen te lopen. Het heeft 
duidelijk zijn sporen nagelaten en dat allemaal 
doordat ik ooit op de lagere school dacht: 
‘Liever Textiel met de meiden’.
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Charme
In het zonovergoten, doodstille Franse dorpje was het duidelijk de 
tijd van de Heilige Lunch en het daarbij behorende Dutje. Alleen een 
domme Hollandse toerist, zoals ik, haalde het in haar hoofd om, op 
het heetst van de dag, met een droge croissant in de hand, over het 
gloeiende plaveisel te dwalen. De verveloze deuren die ik passeerde, 
zaten potdicht, evenals veel van de gehavende luiken. Binnen de 
dikke muren van de huizen was het ongetwijfeld heerlijk koel en rook 
het vast lekker naar uit de keuken opstijgende etensgeuren.
   Ik genoot van de nonchalance waarmee de Fransen hun oude 
huizen onderhouden, of liever gezegd niet onderhouden, maar 
gemakzuchtig doch stijlvol laten verwaarlozen: muren, waar hele 
brokken steen en pleisterwerk uit zijn gevallen, vergezeld van diepe 
scheuren, waar soms zelfs kleine rappe vogeltjes in en uit vliegen 
om hun kroost van voedsel te voorzien, totaal verroeste hekwerken, 
schuurdeuren en tuinpoorten waar geen spoortje verf meer op te 
bekennen valt, deuren die schots en scheef in hun sponningen 
hangen, half verscholen achter overvloedig bloeiende gouden regen. 
In Nederland zou het armoedig heten. Hier heet het charmant. 
   Hoe graag zou ik even achter al die verschillende deuren en 
poortjes willen kijken. En dan natuurlijk ook ergens aan mogen 
schuiven bij een familie, een bord dampende boeuf Bourguignon voor 
mijn neus gezet krijgen en me onderdompelen in onverstaanbaar 
Frans gekwebbel. Af en toe ‘oui madame’en ‘encore un peu, merci 
merci’ mompelen om vervolgens gezellig gezamenlijk uit te buiken 
onder het genot van het zoveelste wijntje en een royaal stuk 
stinkkaas. 
   Maar nee, de charmante deuren blijven gesloten en het leven 
daarachter verborgen. Om toch een beetje een soort van toegang 
te krijgen, maak ik er foto’s van, zodat ik thuis nog eens uitgebreid 
kan mijmeren en fantaseren over het leven achter al die deuren en 
poortjes.
   Over twee dagen ga ik weer terug naar ons aangeharkte, strak 
in de lak gezette landje. Maar wel met het recept op zak van boeuf 
Bourguignon, een rammelende doos met de beste streekwijnen in de 
achterbak van de auto en een koeltas vol met lokale kazen.
   En dat schilderwerk, dat thuis ligt te wachten? Mwa, dat kan 
inderdaad nog wel even wachten. Een jaartje of tien schat ik, of toch 
in elk geval totdat het ‘charmant’ mag worden genoemd.

Zomer 2022, Bourgogne.

Janet Kleiberg
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Al een paar jaar terug werd stripmaker Craig Thompson 
de dupe van deze woke-waanzin. Nadat hij eerst prijzen 
had gewonnen voor zijn prachtige en ontroerende strip 
‘Habibi’, een midden-oosters sprookje, wilde een paar 
jaar later geen uitgever nog met hem te maken hebben 
omdat hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan ‘cultural’ 
appropriation’. Hoe haalde de blanke homo het in zijn 
hoofd om in de huid te durven kruipen van een Arabisch 
meisje! Tegelijkertijd mag je niks kritisch zeggen over 
mannen die zich laten ombouwen tot vrouw en daarna 
alles kapot maken waar echte vrouwen decennia voor 
hebben gestreden. Ik bedoel, als er één voorbeeld is 
van werkelijke “cultural appropriation” zijn het wel de 
omgebouwde mannen die in vrouwensport met echte 
vrouwen concurreren. 
Ik ben een fervent voorstander van meningsvrijheid in 
de kunst. Als iemand in het openbaar oproept tot geweld 
of haat, vind ik dat doorgaans niet kunnen (al zijn er 
uitzonderingen als het gaat om het bestrijden van duidelijk 
onrecht of om zelfverdediging), maar op een podium of een 
toneel of een schilderij mag iedereen doen wat hij of zij wil. 
Dat is de bedoeling van kunst. Of nee, dit is de bedoeling 
van het leven! 
Sinds een jaar maak ik met Ger van Wulften en Fred de Heij 
een zeswekelijks tijdschrift: ZwartWit. Fred is striptekenaar 
en tekent het liefst humoristische porno-strips. Dat is een 
onmogelijk genre maar Fred komt een heel eind. (Sorry 
voor deze woordspeling, maar het is moeilijk om dit 
soort voorzetjes niet in te koppen. Maar ik zal me verder 
proberen in te houden.) Ger van Wulften is uitgever en 
beeldrecensent. Met z’n drieën wilden we een papieren 
monument maken voor de betere tekenaars die zich niet 
aan de ongeschreven regels van de cultuur houden. Daar 
zijn er heel veel van. En in ZwartWit wordt niet gedaan 
aan grenzen. Gustave Doré, Jan Sanders, Fiep Westerdorp, 

VRIJHEID 
VAN 

MENINGS- 
UITING

door Frits Jonker 13

Gisteren hoorde ik dat de Zwitserse 
band Lauwarm een concert in 
Bern moest afbreken. Een deel 
van het publiek had er problemen 
mee dat blanke mensen reggae-
muziek maken en dreadlocks 
dragen en de organisator 
koos kennelijk partij voor de 
protestanten. In goed Nederlands 
heet dit fenomeen ‘cultural 
appropriation’. Sinds enkele jaren 
is dit een snel groeiend probleem 
in alle vormen van kunst. De 
woke-dictatuur verdraagt niet dat 
mensen kunst maken die niet in 
het verlengde ligt van hun eigen 
cultuur. Dus cowboys mogen geen 
indianen spelen en omgekeerd 
mag ook niet.



Picasso, Richard Corben en Dall-E, de tekenaars die in ZwartWit voorbij komen zijn van alle 
tijden, alle landen en alle stijlen. Het gaat om tekenaars wiens werk op een zeker moment 
op grote weerstand stuitte maar die zich nooit hebben laten verleiden om iets anders te gaan 
tekenen. En hun werk moet natuurlijk boven de middelmaat uitsteken, want ZwartWit is ook 
een ode aan de tekenkunst. 
Deze week (als ik dit schrijf is het 29 juli, de laatste dag dat ik nog iets kan inleveren voor de 
deadline … Sorry, Marian!) verscheen aflevering 6 van ZwartWit; een homo-erotische special. 
Dat dit samenvalt met het jaarlijkse Pride-festival is toeval, maar Ger van Wulften wilde toch 
van deze gelegenheid gebruikmaken om het blad onder de aandacht te brengen van meer 
mensen dan de pakweg 150 trouwe lezers. Dus stuurde hij me een lijst met 15 Amsterdamse 
homo-winkels met het verzoek of ik daar langs wilde fietsen om te vragen of ze ZwartWit 
misschien willen verkopen. Ger is tachtig en wat slecht ter been en volgens Ger heb ik niks 
beters te doen, dus hoe kon ik dit verzoek weigeren? 
U moet weten dat stripbladen en boeken veelal 
worden gedistribueerd door Het Raadsel, een éénmans 
distributiebedrijf. Zo komen stripboeken en -tijdschriften 
in de stripwinkels. Maar gewone boekwinkels hebben 
nauwelijks interesse in strips. En stripwinkels hebben 
weinig interesse in een blad als ZwartWit, want daar gaan 
klanten alleen maar over zeuren en het levert weinig 
geld op. Na vijf afleveringen heeft ZwartWit nog niet 
één enkele recensie gehad. Niemand durft zijn of haar 
vingers te branden aan een blad waarin grappen worden 
gemaakt over porno, waarin beeld-reportages  staan van 
gruwelijke zaken die mensen elkaar aandoen en waarin 
tekenaars hun fantasie de vrije loop laten. Zo diep zijn 
we gezakt in onze ooit zo ruimdenkende en vrije westerse 
samenleving. 
Maar goed, ik ging vandaag dus op de fiets met een doos 
ZwartWit #6 de vijftien winkels langs die Ger voor me 
had geselecteerd. Om een lang verhaal kort te maken: 
twee winkels waren dicht, in drie was de eigenaar niet 
aanwezig en kon het personeel geen inkopen doen, één 
winkel verkocht alleen maar sex-speeltjes, twee winkels 
verkochten alleen Engelstalige lectuur, twee winkels 
kochten elk tien exemplaren en de overige vier winkels 
heb ik niet bezocht omdat ze niet gunstig op mijn route 
lagen. 
Een goede vriend liet me weten dat hij aflevering vijf 
van ZwartWit zo verschrikkelijk vond dat hij het in de 
vuilnisbak heeft gegooid. Ik probeerde uit te leggen 
dat dit humor, kunst en fantasie is, maar deze persoon 
begrijpt waarschijnlijk niets van wat ik bedoel. En ik vrees 
dat de groep mensen die zo denkt groeiende is. Ik maak 
me daar ernstig zorgen over. Vrijheid van meningsuiting 
is het enige wapen dat mensen als ik hebben tegen 
machtswellustelingen, leugenaars, oplichters en idioten.

 



DE DUISTERE KANT VAN  
PADDENSTOELEN
Het is weer herfst. Tijd voor paddenstoelen, of eigenlijk 
schimmels. Volgens Wikipedia is een paddenstoel slechts een 
klein gedeelte van de schimmel, het overgrote deel bevindt zich 
onder de grond in de vorm van hyven, oftewel schimmeldraden. 
Dit zijn lange, zich vertakkende draden, die onder de grond zelfs 
in het wortelstelsel van planten kunnen binnendringen en ziektes 
kunnen veroorzaken. Die onschuldig uitziende paddenstoelen 
hebben een staartje.

door: Gijs Weehuizen

sombere honingzwam
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gewone zwavelkop

peksteel

Omdat paddenstoelen snel groeien, vele 
kleuren en grillige vormen hebben, worden ze 
door bijgeloof vaak gekoppeld aan hekserij. 
Ze komen ook met fantastische namen zoals: 
duivelsei, satansboleet en heksenboleet. 
Helaas heb ik die nog nooit gezien. Het 
duivelsei of heksenei is het vruchtlichaam van 
zwammen uit de familie der stinkzwammen, 
zo genoemd door de penetrante lucht die ze 
verspreiden. Het vruchtlichaam legt eieren 
waar de zwammen uit voortkomen. De 
satansboleet is heel zeldzaam, maar is soms 
te zien onder beuken of eiken. Deze boleet 
is zeer giftig en veroorzaakt braakneigingen 
die wel zes uur kunnen duren. Daarentegen 
is de gewone heksenboleet eetbaar na koken. 
Let wel op: er zijn veel giftige varianten! 
Dan is er nog de heksenkring, een natuurlijk 
ontstane cirkel van paddenstoelen.

In een artikel over het duistere van 
paddenstoelen mag natuurlijk de magic 
mushroom, de zogenaamde paddo niet 

ontbreken. De psychoactieve eigenschappen 
van deze paddenstoel leiden tot hallucinaties. 
Het lijkt wel tovenarij. 
Met hun bijzondere namen en uiteenlopende 
uitwerking zijn de paddenstoelen een apart 
slag in de natuur.

Ten slotte: de champignon, die in de veilige 
omgeving van kassen gekweekt wordt 
voor consumptie en meer een algemeen 
geaccepteerd consumptieartikel is dan een 
mysterieuze verschijning.

Ter illustratie wat foto’s van paddenstoelen 
waarvan ik het genoegen heb mogen 
smaken om deze te fotograferen, zoals de 
zwerminktzwam, die duidelijk zijn naam eer 
aandoet, en een paddenstoel met de naam 
die eigenlijk een contradictie in term is: de 
sombere honingzwam. Wel een heel mooie 
naam voor een paddenstoel toch? De gewone 
zwavelkop en de peksteel klinken dan ook 
weer gewoon duivels en dark. 

zweminktzwam



Dit is zo'n verhaal waarvan ik al heel lang 
vind dat het eens opgeschreven moet 
worden omdat het één van de essenties van 
mijn leven vormt. Ik heb veel met fietsen 
en muziek en de bron van de fascinatie 
voor Joe Jackson – want díe Joe is het – 
begint eigenlijk echt goed in 1991, waar een 
fietsvakantie bij toeval samenvalt met een 
optreden van Joe Jackson in het amfitheater 
van Orange.

tekst en foto’s Martin Groenewoud
tekeningen Jos Bohncke
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Als kind van begin 
jaren 80 muziek 
was ik direct 
groot fan van Joe 
Jackson. De puntige, 
maatschappijkritische 
popsongs met die 
scherpe bozige stem 
van Joe, met ook 
ska- en reggae-
invloeden, spraken 
mij ontzettend aan. 
Ik had alleen de 

LP Beat Crazy uit 1980 en 
vond die weergaloos goed. Het nummer 
‘Crime Don't Pay’ is van een ongekende 
schoonheid en ontroering en bij het nummer 
‘Pretty Boys’ blijkt dat Joe misschien 
wel het beste TwoTone skanummer ooit 
geschreven en uitgevoerd heeft, mét mega 
mondharmonicasolo, én dubintermezzo: alles 
klopt! Alleen Joe kan dit. 
Uniek, 

echt 
waanzinnig uniek!
Geld voor meer vinyl had 
ik destijds niet, maar met alleen Beat 
Crazy was ik dik tevreden. ‘Look Sharp!’ 
heb ik, net als ‘Night and Day’ een paar jaar 
geleden gekocht bij zo'n 3-voor-25-actie in de 
winkel. En tussendoor heb ik wel een aantal 
cd's gekocht toen ze net uitkwamen, maar als 
ik zijn gehele discografie bekijk kom ik veel 
werk tegen dat ik niet eens kende. Dus zo 
een fan blijk ik nou ook weer niet te zijn. In 
2010 kocht ik na het concert in Paradiso de cd 
‘Collected’, waardoor ik met 3 cd's een mooi 
overzicht had van zijn oeuvre tot pakweg 
2010. Joe is een bezig baasje en vooral 
divers.
Punk, new wave, ska, reggae, jazz, klassiek, 
ballads, latin, pure rock, blues, filmmuziek 
en zelfs wat dance (‘Steppin’ Out’). Hard, 

volumineus, boos en breekbaar, ingetogen. 
Alles kan hij. En vooral, de songs van Joe 
doen iets met mij; ontroering, berusting, 
bewondering, en verwondering, troost en 
levensenergie. En sinds 1991 is het ook 
niet alleen iets van ik en Joe, maar van wij 
(Clara en ik) en Joe. Joe is van ons. Zo voelt 
dat. Het is de enige artiest die volledig als 
gezamenlijk voelt.
Tijdens de tweede helft van de jaren 80 
luisterde ik wat minder naar muziek. Joe 
zakte met veel artiesten wat naar de 
achtergrond bij mij, maar begin 1991 kwam 
Joe met een nieuw album; ‘Laughter & Lust’. 
Gekocht voor de gekke hoes waarop Joe in 
streepjesgevangenispak staat, met hoedje 
en grote kegel aan zijn voet en Joe met een 
cabaretachtig opgemaakt gezicht. Het album 
was/is helemaal top, ik werd geheel ingepakt 
door Joe en zijn nummers. Veel poppy songs, 
paar mooie ballads en wat mysterieuze 
nummers en rake teksten. Maanden lang heb 
ik hem gedraaid. Ik zat weer helemaal in de 
wereld van Joe.
In de vroege zomer, begin juni, zou ik dat 
jaar op fietsvakantie gaan naar de Ardeche 
en Provence, voor het eerst samen met mijn 
lief Clara. Fietsbus geregeld naar Bollene, 
een plaatsje aan de Rhône, zo'n dertig 
kilometer boven Orange. Daar zouden we 
twee (of drie?) weken later weer opgepikt 
worden. De eerste week maakten we een 
mooie tocht door de Ardèche, stonden op 
een idyllische naturistencamping midden in 
de Gorge, reden door de steenkoolgebieden 
bij La Grand-Combe, en kwamen na een 
grote, mooie, maar ook puffend hete en 
veel te lange ronde na ruim een week weer 
terug bij de Rhône, nu in Avignon. Wie er wel 
eens is geweest, weet dat de stadscamping 
midden op het eiland in de stad ligt en bij 
hoog water nog wel eens in het nieuws komt 
omdat dan dit hele eiland, en dus ook de 
camping onder water staat. Wij waren er 
bij 32ºC en hadden al ruim een week geen 
druppel regen gezien. Niets te vrezen voor 
ons. Druppels waren zweetdruppels. We 
zouden twee nachten hier blijven. Verdomd 
interessant zou Wim T. Schippers nu zeggen, 
maar gaat you vooral snel verder. Okee, kijk: 
het is hier dat het gebeurde. We liepen de 

‘Alleen Joe 
kan dit.
Uniek, echt 
waanzinnig 
uniek!’



Dus op zijn Hollands toch maar deze tocht 
aangevangen, ons geld teruggekregen en 
's avonds net op tijd voor de bus terug. 
Zo kwam er een einde aan onze eerste 
fietsvakantie met een katerig gevoel 
over het optreden van Joe 
Jackson dat we nooit gezien 
hadden. Dit was wel héél 
erg jammer, maar helaas.

Na 1991 was de Joe-mania 
voorbij. Rond 1999-2000 
kregen we dan eindelijk de 
mogelijkheid om Joe eindelijk 
eens te zien en wilden we er 
ook allebei echt graag heen. Het 
optreden was in de RAI, we zaten 
boven in de nok, ver weg van Joe 
en album ‘Symphony No.1’ 
was net uit. Ik had het niet 
beluisterd, wist niet wat er 
te verwachten viel, maar 
toen hij eenmaal begon werd 
snel duidelijk dat Joe een weg 
ingegaan was waar we geen 
energie van kregen. Joe had teveel 
Beethoven geluisterd en toen hij zei 
dat hij na de pauze verder zou gaan 
met ‘Symphony No.2’ waren we bijna 
opgestapt. Het bleek een grapje van Joe. Er 
was helemaal geen Symphony No.2. Maar hoe 
dan ook, alles wat hij speelde had niet die 
energie die ik voelde bij zijn eerdere werk. 
Jammer, maar …

In de zomer van 2006 zou het dan toch 
echt gebeuren. We hadden twee kaartjes 
voor Joe in Paradiso. In 2003 had hij 
weer het echte poppy album ‘Volume 4’ 
uitgebracht. Dit moest goed komen. De dag 
na het concert zouden Clara en ik aan een 
monsteronderneming op de fiets beginnen. 
Van Nederland naar de Pyreneeën fietsen 
in 6 weken. Joe, wij en de fiets kwamen 
weer bij elkaar. Helaas bleek ik die avond 
snotverkouden, grieperig, maar met 
paracetamol toch erheen. Nog een ijsje op 
het Leidseplein want er was ook nog eens 
een heuse hittegolf. Dus niet te vroeg naar 
binnen bij Paradiso. Helaas was het net de 
tijd dat concerten begonnen op een tijd die je 

voorheen niet voor mogelijk had gehouden, 
zeg 19.30 uur. Dus toen wij rond 20.00 uur 

aankwamen was het concert al lang 
aan de gang, alles stampvol en 

stonden we direct met 3-0 
achter. Balen! Helemaal 
bovenin, tweede balkon 

konden we aan de 
zijkant links van 

het podium nog 
achter mensen 
net iets zien van 
het podium. 
Het was druk, 

ik voelde me 
echt niet lekker 

en er stond de hele 
avond ook nog iemand in 

de zaal met zijn twee 
vingers in zijn mond 
mee te fluiten met de 

nummers. Zó irritant. 
Vreselijk. Objectief was het een 

goed concert, maar We 
and Joe was het dus, 
wederom erg jammer, 
weer niet geworden.

In november 2010 kwam 
Joe weer naar Paradiso. Het was de tijd 
dat het steeds lastiger werd om kaartjes 
te krijgen via telefoon of internet. De 
hoofdredactrice van dit blad was echter zo 
lief om dit voor ons te regelen en zo wisten 
we dat we op 7 november 2010 al om half 7 
's avonds voor Paradiso moesten staan. Zaal 
open om 7, aanvang concert half 8. We waren 
nu dik op tijd, konden direct boven op eerste 
balkon stoeltjes bemachtigen en zaten in het 
halfronde uitbouwtje helemaal in front. Beter 
kon niet. We zaten geweldig, het concert 
was geweldig en dertig jaar ná ‘Beat Crazy’ 
had ik, samen met Clara, voor het eerst het 
concert van Joe Jackson gezien waarvan 
je hoopt dat het zo 
zal zijn 
zoals het 
geweest 
was. De 
vlag kon 
uit. Missie 

eerstvolgende ochtend 
via de brug over de 
Rhône de schitterde 
stad Avignon in, met 
zijn beeldbepalende 
pausenpaleis en 
wereldberoemde 
stukje Romeinse brug 
die nergens heen 
gaat (‘Sur le Pont, 
d'Avignon, l'on y 
danse’). Er was veel te 
ontdekken, maar we 
liepen ergens verkeerd 

en kwamen in een achterafstraatje terecht.
Bij het zoeken naar hoe verder viel ons oog 
op een schutting met een poster die ik direct 
herkende. 
Het was de albumfoto van ‘Laughter & Lust’. 

Niemand minder dan Joe Jackson zou 
binnenkort optreden in het amfitheater van 
Orange, zo'n dertig kilometer ten noorden 
van Avignon. Over een kleine week, op een 
zaterdagavond, zou onze bus weer terug 
rijden, en de vrijdag ervoor was het concert. 
Kaartjes bij het Syndicate d'initiative. Prijs, 
zo'n 80 Franse franks, geloof ik, (11 euro) viel 
mee. We hadden dus nog een week en we 
wilden alleen nog heel graag de Mont Ventoux 
beklimmen. Het zou allemaal nèt kunnen. 
Het tourismebureau bleek ook nog gewoon 
open en er waren ook nog kaartjes. En zo 
stond we vanuit het helemaal niets ineens 
met twee kaartjes voor Joe Jackson in onze 
handen. Euforie is het enige woord dat bij 
onze stemming paste op dat moment. Ineens 
zag Avignon en de rest van de week er heel 
anders uit. Beiden hadden we Joe nog nooit 
live gezien, en nu bij toeval zouden we hem 

in het schitterende decor van een Romeins 
amfitheater zien en gezien zijn laatste album 
kon dit alleen maar een topconcert worden.
Na Avignon reden we met fiets en tent 
naar het dorpje Bedoin. Het dorp stelde 
echt helemaal niets voor, op de camping 
die net open was stonden we met nog één 
stel. Maar vanaf hier heb je wel het mooiste 
uitzicht op die reus van de Provence: de Mont 
Ventoux. Er was echter één spelbreker: het 
weer. Ik zeg altijd dat het nooit regent in 
de Provence, maar als ik wetenschappelijk 
alles terugoverpeins is dit toch geregeld wel 
aan de orde. Vooral in het voorjaar kan er 
nog wel eens wat vallen. Iedere dag trokken 
er dikke wolken rondom de Ventoux en na 
drie dagen moesten we concluderen dat de 
Ventoux beklimmen geen optie was. Het was 
jammer maar helaas. De laatste dag was 
vrijdag en we moesten naar Orange voor 
het toetje van deze vakantie: concert Joe 
Jackson. Onderweg hadden we wel nog wat 
regen, maar vlak voor Orange klaarde het 
op en kwam de Provençaalse zon volop te 
voorschijn. Als je Orange binnenkomt kun 
je het kolossale amfitheater niet missen. We 
zagen al een touringcar staan, dat moest de 
bus van Joe zijn.
Alleen zagen we direct dat er iets niet klopte. 
Er stonden een paar mensen en er kwamen 
allemaal kisten via een loopplank UIT het 
amfitheater. De kisten gingen onderin de bus, 
wij vielen stil en toen we iemand vroegen 
wat er aan de hand was kwam het antwoord 
waarvan je niet wil dat het gezegd gaat 
worden: ‘concert is cancelled due to the 
weather conditions’. Maar het was nu prachtig 
weer, ennuh ennuh … Holy shit, NEE ! Concert 
afgelast!!!
Hoe groter de voorpret en verwachting, hoe 
groter de teleurstelling.
Goed. De avond was teleurstellend, het hotel 
ook, en toen we bij het tourismebureau 
de volgende ochtend onze kaartjes wilden 
inruilen bleek dat dit alleen mogelijk was 
bij het tourismebureau van Avignon. Dat 
betekende dus 30 km naar het zuiden heen 
en 30 terug en daarna nog 30 km naar 
Bollene diezelfde dag. En de mistral joeg 
door het dal van de Rhône. 160 Frank was 
niet duur, maar wel veel geld voor ons toen. 

‘Het was de 
albumfoto 
van 
‘Laughter & 
Lust’.’



geslaagd. Het was We 
and Joe forever.

In 2013 heb ik zijn 
autobiografie ‘Een 
overwinning op 
de zwaartekracht’ 
gelezen. Een mooie, 
eerlijke, ontroerende 
en verhelderende 
inkijk in Joe's 
(geboren als David 
Ian Jackson) leven. 
Opgegroeid in een 

arm, eenvoudig arbeidersgezin in de buurt 
van Portsmouth, astmatisch, kwetsbaar, 
en vooral anders dan de andere kinderen, 
maar met dat bijzonder muzikale talent, 
waarvan hijzelf ook totaal niet weet van wie 
hij dat heeft, maar wat snel opgepikt wordt 
waardoor hij in plaats van gymnastiek, 
piano mag spelen (een beetje Billy Elliot 
verhaal), naar het conservatorium gaat en 
op viool, saxofoon en piano overal in uit 
blijkt te blinken. En natuurlijk in componeren 
en zang. Beethoven is één van zijn grote 
voorbeelden. Veel gespeeld op piano in bars 
als achtergrondmuzikant, in coverbandjes 
zonder succes, maar altijd met zijn eerste 
schoolvriend Graham Maby (die nog altijd 
aan zijn zijde staat op het podium) en het 
boek eindigt met het contract dat hij tekent, 
als hij het zelf nog amper verwacht, bij David 
Kershenbaum, en het album ‘Look Sharp!’ 
(met ‘Is She Really Going Out With Him’ and 
many many other hits!) uitkomt bij A&M.
De rest is history.

Na het verschijnen van het album ‘Fast 
Forward’ zagen we Joe in maart 2016 in 
de Frits Philipszaal in Eindhoven. Allemaal 
lekkere theaterstoelen, geen staanplaatsen 
en het concert was minstens net zo goed als 
in 2010, maar de sfeer en Joe waren een stuk 
relaxeder, Joe speelde veel van ‘Fast Forward’ 
en Joe zat tussendoor honderduit te praten. 
Het was echt heel erg gezellig en na afloop 
hadden Clara en ik een echt ‘we’re-into-Joe-
gevoel’. Op de terugweg in de auto zaten we 
heerlijk nagenietend, mijmerend over Orange 
en de RAI, en het eerste concert in Paradiso, 

en voelden met de cd aan dat het nu 
helemaal goed was en we het hier misschien 
beter bij moesten laten. Het volgende concert 
zou dan alleen maar minder kunnen zijn. 
Zoiets dus.

Maar toch, het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en in 2019 had Joe weer 
een topalbum gemaakt: ‘Fool’. Omdat de 
kaarten in België zo'n 40% lager liggen 
dan in Nederland en op een of andere 
manier makkelijker te verkrijgen zijn, zijn 
we toen afgereisd naar Brussel waar Joe 
in podiumpareltje Ancien Belgique moest 
spelen. Het was een geweldig optreden met 
een geweldige band. En er direct een leuk 
lang weekend Brussel van gemaakt.

En afgelopen zomer 2022 zagen we Joe met 
dezelfde bezetting weer de sterren van de 
hemel spelen. Weer twee nachtjes hotel, van 
Brussel genieten, er even uit en natuurlijk het 
hoofdgerecht tussendoor bestaande uit Joe 
Jackson. Weer in Ancien Belgique. Zitplaatsen 
bovenin vooraan. Mooier kan het niet worden.
De relatie van ons met Joe is dus een 
moeizame waarin het volhouden en erin 
blijven geloven heeft geleid tot dit moois. 
Of we ooit nóg een keer zullen gaan is de 
grote vraag. Misschien komt volgend jaar wel 
‘Symphony No.2’ uit als ode aan Bach. Dus 
dan laat ik een voorstelling schieten denk ik.
Maar wat er ook nog verder gebeurt, het is 
en blijft een ‘We and Joe forever’.

Bedankt Joe!

‘na afloop 
Hadden we 
een echt 
‘we’re-into-
Joe-gevoel’.’



ZONLICHT

Zonlicht. Niet in de zin van lichtbron.  
Maar als aanwezig in de ruimte, omdat er ergens zonlicht is.  
Het zonlicht is er niet zelf. Het is zichtbaar op een oppervlak. 
Soms als in een camera obscura, waar het licht scherp naar 

binnenvalt. 
Soms als reflectie, indirect, op iets buiten het zicht. 

Maar altijd verandert de lichtschijn, verlopend in de tijd.

Jos Bohcnke
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Het is volop 
zomer terwijl 
ik dit schrijf, 
komkommer- tijd en 
vakantieachtig vluchtgedrag 
naar verre oorden. Sterker nog: 
vandaag is het 22 à 27 graden. We liggen 
in onze nakende glorie in Y., een slaperig 
provincieplaatsje onder de aanvliegroute 
van een vliegveldje. De recreatieplas 
waar we liggen is uitgebaggerd voor de 
nabijgelegen snelweg.

Die ontkleedheid is niet zo vreemd, aangezien 
het gedeelte van de plas waar wij aan liggen 
exclusief is gereserveerd voor naturisme. 
Het woord zegt het al: zoals moeder natuur 
het bedoeld heeft. In de oorsprong zijn we 
immers allemaal hetzelfde qua ‘godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook’. 
Wat op het grasstrand in Y. echter opvalt, is 
dat de diversiteit onder gelijken veel groter 
is dan de gelijkheid. Evolutie en welvaart 
hebben ons heel verschillend gemaakt, al 
dan niet als gevolg van gedrag, leefstijl en 
omstandigheden. Ook leeftijd speelt een rol.

Als ik, met de herfst doemdenkerig 
maar langzaamaan in aantocht, om me 
heen kijk zie ik een immense onderlinge 
verscheidenheid. Ik zie hangborsten cup 
E, waarvan ik me zachtop afvraag of je 
daar niet veel last van je rug van krijgt; 
zwaartekracht-minachtende vetrollen rond 
buik en middel; geretoucheerde borsten die 
zo gekopieerd lijken uit een mannenblad; 
platvoeten versus jubeltenen; mannen met 
buffs en strohoedjes; door hypothetische 

herfsttij

vrieskou weggetrokken piemels; X-benen … 
Als je in Y. actief om je heen kijkt kun je er 
niet omheen dat de Darwins evolutietheorie 
veel aannemelijker is dan het Bijbelse 
scheppingsverhaal.
Achter de rietkragen en bosschages op de 
strandoever loopt het ondertussen aardig 
verdorde gras als natuurlijk over in het 
heerlijke water, waar wordt gezwommen, 
gesupt én geroepen: ‘Hé, kijk daar dan! Daar 
liggen ze in hun nakie!’

De hangjeugd van de aangeklede overkant 
van de plas was het hangen blijkbaar zat 
en zwom uit nieuwsgierigheid ras naar onze 
zijde om al die streeploos gebruinde lichamen 
in levenden lijve te aanschouwen. Hoe 
spannend!

De codewoorden van die spannende, 
zongenietende, naturistische medemensen 
zijn: vrijheid en ontspanning. Niemand is hier 
bezig met zijn alomtegenwoordige naaktheid, 
blootgesteld aan de strelende geneugten van 
de koperen ploert. Preventief worden onze 
lijven ingesmeerd met zonnebrand, af en 
toe is een afkoelende duik in het zoete nat 
vereist. Wat die om het hardst roepende, 
sensatiebeluste jeugd met puberale 
explosiehormonen niet doorheeft is dat naakt 
hier niet synoniem is met erotisch of seks. 
Het is wat het is: onze naaktheid opgewarmd 
door de zachtjes waaiende zomerzon. Nu het 
nog kan. Genieten met een grote G.

Strakjes – als de rietpluimen roestbruin zijn 
afgestorven, het gras allang niet meer groen 
is en het recreatiewater overgenomen door 
futen en meerkoeten – is het nog tijd zat 
om in Y. te gaan wandelen of hardlopen. Met 
kleren aan en minder opgeslurpte vitamine D, 
dat wel. Nu eerst nog een paar uur genieten 
van overvloedige zon en een zacht briesje. 

Vierentwintig graden, wij in de diepe 
ontspanningsmodus, op geen enkele manier 
wachtend op het filter van de herfst – die jaar 
in jaar uit laat zien dat een tweede helft van 
het jaar ook tot bloei kan komen. De herfst 
van je leven is minstens net zo mooi als de 
oogst van je eerste levenshelft.
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13 uren, begint de dropping in de 
ochtendschemer.
Zelfs een ontbijtje kan er niet af. Ik heb 
enorme dorst. De passagiers ondergaan het 
stil en lijdelijk. Sommigen hebben wat water 
aan boord meegenomen. Als iedereen voorbij 
is gegaan raap ik een halfleeg flesje water 
van de grond en probeer dat ‘contactloos’ in 
mijn keel te gieten.
Buiten wachten ons de douane, de 
bagagebelt, en alweer een lange, stilstaande 
wachtrij, en geen kraantje te bekennen.
Mijn keel raspt stof op als ik eindelijk onder 
de M van McDonald’s kan neerploffen en 
me vol kan gieten met ochtendkoffie en 
knapperige gebakjes. Het is acht uur en 
door de ramen valt een glimp van een 
helderblauwe hemel binnen. Dat valt mee, 
voor een landing midden in hartje winter.
Na een opfrisser begin ik mijn fietsje op te 
tuigen. Het is veel, en aan het einde sta ik 
nog met een winterjas. Te warm. Ik drapeer 
hem over de hoge rugzak achterop. Het lijkt 
zowaar alsof er iemand bij me achterop zit. 
Nu nog mijn thermosfles vullen met heet 
water. Ik word verwezen naar een hokje, 
waarin een grote rode automaat staat. 
Speciaal gemaakt voor mijn wens: kokend 
water voor in de thermosfles. ‘ Amigos de 
Mate’ staat erop. Hier stuit ik op een bizar 
raakvlak met dit volk: de meerderheid loopt 
hier over straat met een thermoskan, zoals 
ik overal pleeg te dragen, onder zijn arm. 
Vragen om kokend water is hier net zoiets als 
bij ons onderweg iemand een vuurtje vragen.

Klaar voor de lancering: ik stap in vol ornaat 

het land in.
Bijna een jaar lang op verkenning! Dan merk 
ik dat mijn ketting eraf ligt. Geen nood, die leg 
je er gemakkelijk weer omheen. Ik loop verder 
en hij ligt er weer af. Hmm, slecht begin.
Ik zie meteen een rare bocht in mijn grote 
kettingwiel. Die moet ergens onderweg, 
bij deze of gene luchthaven, een enorme 
opdonder gehad hebben.
Ik probeer maar eens op te stappen maar 
halverwege een draai valt de ketting er weer 
af. Wat nou??
Ik peil de situatie: de luchthaven ligt buiten 
het gebied van winkels, ik weet ineens niet 
of hier wel gefietst wordt, bestaat er zoiets 
als een fietsenwinkel, een kettingwiel van 
Brompton, is daar op dit continent wel aan 
te komen? En wat ben ik in dit ruime land 
zonder mijn vervoermiddel?? Treinen rijden 
hier niet. Bussen wel, maar die moet je 
altijd tevoren telefonisch bespreken met 
onverstaanbare employees.
Een smartphone heb ik niet, en mijn 
computer kan geen wifi-contact maken. 
Ik loop dan maar weer het terrein op en 
parkeer mijn fietsje bij een fietsenrek. Eerst 
maar eens goed kijken naar de bocht in mijn 
kettingwiel. Ik lokaliseer hem preciezer. Begin 
voorzichtig met beide duimen de bobbel 
terug te drukken. Na een paar pogingen is 
het duidelijk: geen enkel resultaat te zien. 
Er zou een soort bankschroef nodig zijn. Een 
autoreparateur?
Ik ga zitten. In wanhoopssituaties kan ik het 
me altijd comfortabel maken met een hete 
bak opkikker of koffie.
Ik bouw mijn eerste vooruitzichten voor deze 

‘Alles staat op 
zijn kop, en ik 
ook. Ook de maan 
staat op zijn kop, 
met zijn ogen 
onder.’

Keiolonie, zo noemden ze hun 
land. Vier jongens van rond de 
vijftien, ze zaten op vloerkussens 
op zolder en bouwden daar met 
elkaar aan hun fantasieland. 
Dat gebeurde vaker zo in de 
jaren negentig. Voor de tijd van 
computergames nu,waaraan door 
veel meer deelnemers wordt 
gebouwd vanuit plaatsen over de 
hele wereld. 
En Alice valt door een spiegelde 
plas naar de andere kant, in een 
spiegelland dat op het eerste 
gezicht nauwelijks verschilt. 
Totdat ze in steeds meer bizarre 
afwijkingen terechtkomt.

En waar ben ik dan vandaag in terecht 
gekomen? Dit weet ik al: alles staat op zijn 
kop, en ik ook. Ook de maan staat op zijn 
kop, met zijn ogen onder.
Het is nu hartje winter, soort februaritijd. 
Ook hier is sprake van de Nederlanden, hier 
uitgesproken als ‘Paises Bajos’, met koeien 
en paarden, kleigronden, traag stromende 

rivieren richting enorme delta’s, weelderige 
zandstranden en veel duinen.
Grotendeels ongerept en ontontgonnen. En 
heel … weinig … mensen.
Zo ruim als Engeland. 
Maar toch ook weer het kleinste landje in 
deze buurt, aan zee.
De kust ligt aan het oosten en Keulen ligt hier 
ver westelijk (Colonia zeggen ze hier).
En net zo welvarend met Hollandse prijzen.
Ik noem dit landje Ur.
De Lage Landen van Ur, grenzen aan het groet Ar.

Dit is nu al de derde keer dat ik mijzelf 
gedropt heb, speciaal in dit spiegelland Ur. 
Op verzoek van Martin zal ik je in TIJDschrift 
dit jaar elk kwartaal verslag uitbrengen over 
de verkenningen die ik hier doe en wat mij 
overkomt.
Met deze uitstapjes naar Ur, vlak bij Ar, bouw 
ik langzaam aan mijn Plan Escape. Voor als 
het misgaat in Europa. Ach, ik ben toch oud 
genoeg om dit maar te proberen, misschien 
levert het me nog eens een echte goede 
ontsnapping op. Voor zolang ik nog leef. En ik 
doe weer eens iets anders.
Grenzen worden eventueel doorbroken en ik 
ontdek andere kanten aan mezelf …
Dit allemaal lekker vrijblijvend dus.

Weinig kon ik meenemen, net als wanneer je 
sterft.
In dit land ben ik op het ogenblik nomadisch. 
Mijn Brompton-fietsje is mijn totale comfort: 
een pakezel voor mijn bagage van waardeloze 
onmisbaarheden, waarmee je soepel en 
gladjes uit elke situatie kunt wegfietsen. 
En natuurlijk mijn thermoskan met hete 
toverdrank. Maar mijn wereldfietsje: daar 
kan ik absoluut niet zonder! Zoals de 
maanlanders met hun karretje.
Na een intercontinentale reis van bijna 
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bruggetje over.
Rechts blaft een roedeltje wilde honden 
vrolijk naar me door de bosjes. Ik zie drie 
forse sinaasappels in het zand liggen. Net 
waar ik aan toe was!
Als ik voor mijn geïmproviseerde picknick wil 
gaan zitten zie ik nog meer fruit liggen. Weer 
verder een complete dis op een rood bord. 
Het fruit ligt met zaden uitgespreid rond een 
dode fazant. Een wildschotel rond een lijk.
Langs de Rambla staan de rijen huizen die 
de stad aankondigen. Tezamen stralen ze 
een soort slodderigheid uit die me, ik weet 
niet meteen waardoor, heel aangenaam treft. 
Als ik goed kijk zijn er ook vaak vreemde 
bouwelementjes aangebracht, en niet lelijk. 
Ook al … net anders.
Het lijken wel huizen uit een tijdreis: 
de jaren 50/60. Ik voel steeds sterk 
jeugdsentimenten.
Ik denk dat het wel goed zit met eventueel 
heimwee: terugverlangen naar het goeie 
ouwe Holland. Het lijkt hier bij mij veel 
beter aan te sluiten. Ik stel me voor dat 
mijn oudste vergeelde hersenlobben met de 
sporen van mijn prille jaren nu luid aan het 
zingen zijn.

Het heerlijk zachte lenteweer met bloesems 
zet me aan het denken. Ik had onaangenaam 
regenweer op een kleurloos land verwacht. 
Februariweer. De vorige keren kwam ik op 
een betere tijd aan: oktober, het equivalent 
van april in Holland. Het was heerlijk 
voorjaarsweer, mei-achtig, vol vogelgefluit 
en frisse kleuren. Lekker zon maar ook 
nog sappig met zinnelijke wateren. Ja, het 
voorjaar vind ik het fijnste seizoen, en er 
hoeft wat mij betreft geen zomer achteraan 
te komen.
Ik had me voorbereid op dit jaar ’22 met 
maar liefs zeven maanden winter: van 
december tot half maart, en van juni tot 
half september. Met een voorjaartje van half 
maart tot en met mei ertussen.
Het lijkt er nu totaal anders uit te gaan zien. 
Ur is misschien het land dat werkelijk elk jaar 
een lente laat beleven waar geen zomer op 
lijkt te volgen. Mijn stille wens! Van juli tot en 
met november, vijf maanden. En daarna toch 
nog een zomer van drie maanden.

Het fietsen gaat weer helemaal gewoon en ik 
hoef dus niet door het duister te strompelen. 
De omgeving in de stad is totaal niet op 
toerisme ingesteld. Totdat ik toch nog op een 
hotel stuit, een oud huis dat vastzit aan een 
wat kasteelachtig bijbouwsel. Een vrouw doet 
een beetje verlegen open. Ja, er is zeker een 
kamer voor één persoon, en ze brengt me 
naar een naar schimmel ruikende kamer. Ze 
doet het raam dicht ‘voor de warmte’, Er is 
nergens een verwarming te bekennen. Op het 
bed ligt een flinterdun dekentje.
Nu moet ik bekennen dat ik de nogal exotische 
gewoonte heb om ’s winters in huis vrijwel 
nooit een kachel aan te doen. Vanuit de 
gedachte dat de winter in Holland is afgeschaft. 
Het gaat best goed. Ik ben nooit verkouden of 
ziek. Ik praat daar maar niet over.
Nu blijkt dit in dit land een gevestigde 
levenswijze te zijn …
Het hele hotel is onverwarmd. Hallo! Alweer 
een raakvlak.
 
Als ik weer beneden kom begint de vrouw 
druk tegen me te praten. Het gaat over de 
kou. Als ze naar me kijkt, hu! Zo koud.
Ik kijk eens naar mezelf, maar ik zie er net zo 
gekleed uit als zij. Er komen meer bewoners 
beneden, en er begint een hartelijke sfeer te 
ontstaan. Ze vinden mij een heel bijzondere 
vent. Het favoriete onderwerp blijft rond de 
winterkou hangen. Mijn spraak is weer flink 
ingekakt en ik praat weer met dat geluid van 
Mister Bean: het klinkt alsof het onder de 
grond vandaag komt. Maar ze verstaan me 
wel. Ik hen nauwelijks.
Een vrouw en een oudere heer nestelen 
zich in de canapé en nemen trekjes van 
hun ‘mate’: het lijkt me een kruising tussen 
thee en tabak, die in een royale pijpenkop 
zit waaruit een rietje in de vorm van een 
pijpensteel steekt. Het mengsel geurt groen 
en er wordt steeds kokend water op gegoten 
uit de thermosfles. 
Als ik ’s avonds in de tegenoverliggende 
supermarkt uit boodschappen ga, zie ik 
mensen dwaas gekleed gaan in pooljassen, 
dikke dassen over hun mond en ijsmutsen op.
Hoewel het zacht lenteweer is, aanmerkelijk 
warmer dan binnen, waar ze het meeste weer 
uittrekken.

nog vrij jonge dag op. De grote hoofdstad 
van dit land ligt hier 20 km vandaan, dat 
is te lopen. Het is vanmiddag wel gauw 
pikkedonker. Mijn plan was om onderweg 
een leuk hotelletje te scoren met uitzicht op 
zee, dus vanmiddag maar goed opletten. 
Ik herinner me een paar gelukzalige 
momenten van de vorige keer, hier vlak bij 
de luchthaven, en zie op mijn gps-je de twee 
parken staan, inclusief de meertjes. Die ik 
zou kunnen doorkruisen richting strand. 
Ineens valt mijn oog op mijn medeberijder 
achterop. Heb ik me daar een pinguin 
geadopteerd? Antarctica ligt hier tenslotte 
een stuk minder ver vandaan.

Ik begin mijn reis hinkstappend richting 
Bergeijk, zo zou men de hoofdstad van Ur 
kunnen benoemen, helemaal in de stijl van 
de Lage Landen. Of Bergzeik, om nog iets 
dichter bij de hier gesproken taal te komen.
Bergzeik aan Zee, here I come!
Half steppend rijd ik van de luchthaven weg.
Algauw loop ik het park in. 
Het zonlicht lacht me toe en er staan kale 
winterbomen te blikkeren tussen groene 

bladerdekken, zowaar gevuld met rode 
bloesems. Het licht, het is allemaal … nét 
anders. Ik merk dat ik me ineens grandioos 
ga voelen.
Ik passeer de twee zonnige meertjes en de 
eucalyptussen geuren geweldig. De huizen 
staan vrolijk tussen nogal wilde tuinen met 
zowaar palmen. Wat een verschil met de 
gure regen en wind uit kleikleurige hemelen 
waarop ik me had voorbereid!!
Ik bedenk dat ik na het duimendrukken niet 
eens de moeite heb genomen om de fiets te 
proberen. Hè, ik loop net zo lekker … Ik wil 
eigenlijk niet meemaken dat de ketting er 
weer afvalt. Na een poosje vat ik moed. Ik 
stap op en begin heel voorzichtig de trapper 
omlaag te bewegen. Ik haal een hele slag en 
… hij valt er niet af!
Kalmpjes begin ik te fietsen. De 
duimendrukactie blijkt voldoende geweest 
om effectief te zijn. De vreselijkste 
toekomstperspectieven smelten in 1 klap 
weg. Ik peddel nu in de zachte lentebries 
door de bomen en kom aan de Rambla. Na 
een oversteek stap ik een duinpaadje op 
dat tussen de struiken verdwijnt en ga een 



Deze zomer bracht ik weer een maand door in het heerlijke 
vakantiehuis van de familie Boeke, een conglomeraat van 
huisjes, die deel uitmaken van het gehucht Fenouillière in 
een heel stil stukje van de Ardèche. Als vriendin van de 
familie kom ik hier al 50 jaar. Ik heb het huis zien groeien, 
heb er aan meegebouwd, gesloopt, geschilderd en gevoegd. 
Wie ik ook heb zien groeien als beeldend kunstenaar is 
Elisabeth Boeke, van oorsprong danseres, nu beeldhouwster. 

Je beeldhouwwerk wordt steeds beter, 
je kreeg een eigen stijl, hoe komt het dat 
je bent gaan beeldhouwen? Boetseren 
moet ik eigenlijk zeggen. 
‘Het is eigenlijk een logisch gevolg van mijn 
oorspronkelijke beroep: danser. Als danser 
ben je je bewust van het plaatsen van je 
lichaam in de ruimte, dansers kijken naar 
elkaar en naar zichzelf in de spiegel. Je leert 
het lichaam kennen, de anatomie. Als ik 
daarna met klei bijvoorbeeld een been maak, 
voel ik als het ware dat been, je weet hoe die 
spieren lopen.’

Haar vader begon met boetseren in klei en 
dat inspireerde Elisabeth om ook eens wat te 
proberen en ze was meteen verkocht. Sinds 
1971 woont ze in Milaan. Het werk en de 
liefde brachten haar daarheen, waar ze haar 
thuis en haar werk vond.  
In Milaan richtte ze zich op het maken 
van choreografieën, onder andere voor 
een groot theatergezelschap waar ze haar 
grote liefde vond: de acteur Ruggero Cara. 
Ze solliciteeerde  op een vacature aan 
de theaterschool ‘Paolo Grassi’ in Milaan 
waar ze vervolgens ruim 35 jaar les gaf in 

muziektheater en beweging aan de acteurs- 
en  regisseursopleiding. Daar ontdekte ze 
dat ze naast choreografie ook talent had 
voor regie en deed ze vervolgens veel regies, 
onder andere op de theaterschool samen met 
de docent muziek. 

Even terug naar het boetseren … 
‘Het begon met een premièrekadootje: een 
beeldje dat ik maakte voor mijn man Ruggero 
in de rol die hij op dat moment speelde. 
Daarna maakte ik meer van die beeldjes 
van hem in verschillende rollen. Ook voor 
verjaardagen maak ik vaak een beeldje als 
kado: het cijfer van de leeftijd met daarop 
een figuurtje dat iets karakteristieks heeft 
van de jarige.’

Je maakt eigenlijk altijd menselijke 
vormen? 
‘Ja eigenlijk wel, maar soms word je door een 
opdracht een bepaalde richting in gestuurd. 
Zo wilde een vriend een vaas hebben met 
een gezicht. Nou ja … dat vond ik eigenlijk 
niks, maar toch ben ik met dat thema gaan 
experimenteren en werd het iets fantasie-
achtigs: meerdere gezichten die in elkaar 

Boetseren in  
Italiaanse traditie

  

een interview van Mirjam Boelaars met Elisabeth Boeke 

fotos: Mirjam Boelaars,  
tenzij anders vermeld
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Kapiteeltjes Ruggero en Liesje, nog niet gekleurd, beide foto’s: E. Boeke

Kapiteeltjes Filip en Dicky Boeke

Fornace Curti, foto: Fornace Curti 

overlopen, de neus van het ene gezicht is de 
oorlel van het andere gezicht, maar ook let ik 
op de verschillende contouren. Het heeft ook 
iets filmisch: als je de vaas ronddraait glijd je 
van het ene karakter in het andere. Ik ben er 
zelf ook door verrast.  
Een gerenommeerde kunstenaar zei me 
ooit dat je nooit na je eerste probeersel 
moet stoppen, maar door moet gaan in 
datzelfde thema, tenminste drie versies, om 
verder te komen. Inmiddels maakte ik al 3 
gezichtenvazen en wordt steeds weer verrast 
door verschillende invalshoeken.’

Wat ik ook prachtige beelden vind zijn 
‘De Sterrenkijkers’ 
‘Ja die zitten op de buitentrap naar de kamer 
van Ruggero en mij in ons familiehuis in 
de Ardèche. Ruggero overleed in 2018, 
werk maken waar hij weer een rol in speelt 

helpt me door moeilijke 
momenten.’

‘De sterrenkijkers’ lijken op 
Elisabeth en Ruggero. Met 
langgerekte halzen kijken ze 
omhoog: naar de zon, naar 
de wolken, naar de regen en 
’s nachts naar de fantastische 
sterrenhemels die hier te zien 
zijn.

Elisabeth wordt geïnspireerd 
door wat ze om haar 
heen ziet in kerken, aan 
middeleeuwse gebouwen en 
in de musea en geeft daar 
haar eigen draai aan. 
Toen er gevierd werd dat het 
familiehuis in Frankrijk 50 jaar 
in hun bezit was, maakte ze 
voor boven de voordeur twee 
kapiteeltjes die haar vader 
en moeder weergeven: vader 
met hobo en gereedschap, 
moeder met cello en kookpot. 
Een mooi idee waardoor 
iedereen herinnerd wordt aan 
de eigenaars. De voorwerpen 
bij de portretten geven aan 
wat hun beroep was en hun 
liefhebberij.  

Boven de ingang van hun eigen slaapkamer 
maakte ze twee kapiteeltjes van haar en haar 
echtgenoot.  
Door gebruik van terracottaklei werden die 
kapiteeltjes rood, dat was bij nader inzien te 
opzichtig, dus kleurde ze deze in een bruine 
kleur, zodat ze meer een eenheid vormden 
met het huis. 

Om de beeldjes te bakken vond Elisabeth een 
17e eeuwse terracottafabriek die nog steeds 
wordt gebruikt voor terracottaversieringen 
aan kerken en gebouwen. Eeuwenoude 
mallen worden daar bewaard wanneer men 
weer ornamenten nodig heeft, maar doordat 
de vraag naar deze versieringen minder 
werd, is de Fornace nu ook in gebruik als 
‘broedplaats’ voor allerlei kunstenaars die 
daar hun ateliers hebben.  

gezichtenvaas II



In Alexandra van Lisa Weeda zijn de 
voorouders witte herten, doorboord met 
gouden pijlen, een mythische verschijning 
van de Kozak in de Donbas (Oekraïne) die 
zich soms aan uitverkorenen vertoont. In de 
hoofdstukken over de Loegansk in de periode 
2014 -2015 zijn zij aan het woord. In het 
hoofdverhaal van Lisa zijn de witte herten 
soms even zichtbaar, zoals ook voorouders 
en verwanten die nog geen rust hebben 
gevonden, tot haar spreken. 

Voorouders spelen in onze cultuur geen 
bijzondere rol. Elke wordt in haar verhaal 
dan ook niet begeleid door die stemmen. In 
de cultuur van Ra, 9000 jaar geleden, past 
het beter om voorouders op te voeren. Ook 
omdat ze onderdeel zijn van de religie. In 
het boek van Lisa Weeda spreken voorouders 
ons toe, en spreekt de hoofdpersoon met 
overledenen. Voorouders geven beide 
schrijvers zo de mogelijkheid het complete 
verhaal te vertellen, met de extra stem die de 
geschiedenis kan overzien.

Fetsje Luimstra

Wormmaan 
Van Marieke Heitman

BOEKBLOG 13

Voorouders spelen toch geen rol in 
ons hedendaagse leven? Opmerkelijk 
dat zowel in Wormmaan van Marieke 
Heitman en Alexandra van Lisa Weeda, 
twee eigentijdse en bekroonde boeken, 
de voorouders prominent aanwezig 
zijn.

Bij beide zijn de voorouders in die 
hoofdstukken de vertellers. Ze geven 
commentaar op de daden van de 
hoofdpersoon, schetsen de geschiedenis en 
kijken soms vooruit.

In Wormmaan zegt hoofdpersoon Elke haar 
baan als zaadveredelaar, na een mislukt 
traject, op om vervolgens de veredeling 
van een oeroude erwt op te pakken. 
Deze erwt werd verbouwd door de eerste 
boeren in de Levant, het gebied oostelijk 
van de Middellandse zee, zo’n 9000 jaar 
geleden. Over deze boeren gaat het in de 
hoofdstukken met Ra, een vluchteling die 
door de hogepriester van de moedergodin 
is verwelkomd als middenmens. Zij verenigt 
beide geslachten in zich, net als de door 
dit volk aanbeden stenen moedergodin die 
borsten en een fallus heeft. Ra heeft net 
ontkiemde plantjes van de erwt bij zich, die 
ze poot bij haar nieuwe volk.
Het tweeslachtige van de godin, de 
middenmens: het is een thema wat raakt 
aan de veredeling. Welke wens wil je als 
veredelaar vervullen,  welke genderrol wil 
je en mag je als mens vervullen en past die 
je als zogenoemd middenmens? Ook Elke 
worstelt met haar genderrol, ze is regelmatig 
in dialoog met ‘de vrouw die ze had moeten 
worden’. 
De voorouders spreken in deze hoofdstukken 
als ‘wij’: zij zijn de stem van de voorouders 
van zowel Ra, haar oude volk als het volk van 
de tweeslachtige moedergodin. 

 
Hoe is het werken in de Fornace Curti?
‘Ik wilde op een zeker moment wat meer 
leren en vond een vrouw die me een plekje 
gaf in haar atelier. Gelukkig gaf ze me alleen 
aanwijzingen wanneer ik daar expliciet naar 
vroeg. 

Ik experimenteer nu ook met kleur omdat ik 
dat eigenlijk niet kan, haha! Als voorbeeld 
had ik een middeleeuws houten beeldje, 
een ‘annunciation’ met prachtige zachte 
pastelkleuren, dat gebruikte ik om een serie 
terracotta kopjes te maken die ik kleurde in 
dat soort zachte pastelkleuren.’

Nu ze gepensioneerd is van de Theaterschool 
heeft Elisabeth meer tijd om naar het atelier 
te gaan, haar werk is te zien op Instagram en 
een website is in de maak. We blijven haar 
volgen! 

Kopjes in wording, ééntje nog niet af, foto E. Boeke

http://fornacecurti.it/ 
https://yboeke.wixsite.com/elisabeth-
sculptures (website in wording) 
Instagram: boekeelisabeth 
https://instagram.com/boekeelisabeth?ig
shid=YmMyMTA2M2Y=

foto E. Boeke
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Dijkzigt. Misschien konden ze daar, in het 
academisch ziekenhuis, meer doen.
   Mijn moeder werd inderdaad opgenomen 
in Rotterdam. Ik wist op welke dag en welk 
uur ze zou worden geopereerd. Ergens in de 
ochtend.
   Op het moment van de operatie liep ik naar 
de school waar ik op zat, vlak bij ons huis. 
Ik was vijftien, en dacht aan het tafereel 
in de operatiekamer iets van tien kilometer 
verderop. Daar zou op dit moment duidelijk 
worden of ik verder zou opgroeien met of 
zonder moeder. Het was een moment van 
verhoogd bewustzijn.
   Het zou worden: zonder moeder. Er was 
niks meer aan te doen. Een hopeloze zaak. 
Mijn moeder kwam wel naar huis, maar niet 
om te herstellen. Ze kwam om te sterven. 
Wat ze op 31 mei deed. Daarbij een handje 
geholpen door mijn vader.

Met de vriendin in 1992 
liep het beter af, al hield 
ze van alles over aan de 
gruweldaad van haar ex. 
Ze verloor een oog en haar 
reukvermogen, ze kreeg 
epileptische aanvallen 
en een angststoornis, en 
uiteindelijk bleek haar 
hersenbeschadiging toch 
van dien aard dat werken 
er niet meer in zat. Wel 
zijn we samen gebleven. 
In 1994 zijn we getrouwd. 
Het huwelijk heeft tot 2010 
geduurd.

+ + + 

Twee ingrijpende herinneringen die 
laatst bij me boven kwamen toen RTV 
Rijnmond, de regionale omroep waarvoor ik 
radioprogramma’s maak, een oproep deed 
voor verhalen over het oude Dijkzigt dat 
dit jaar wordt gesloopt. Dat ziekenhuis in 
Rotterdam heet officieel allang niet meer 
‘Dijkzigt’. Dat is een oude naam die voortleeft 
in de volksmond, en dan vooral bij wat 
ouderen.
   In 1971 is het Dijkzigtziekenhuis gefuseerd 
met het Sophia Kinderziekenhuis tot het 
Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR). 
En nadat de Daniël den Hoedkliniek en de 
faculteit Geneeskunde zich erbij hadden 
gevoegd werd het: Erasmus MC.
   Al die veranderingen hebben geleid tot 
heel wat bouwactiviteit. Het oorspronkelijk 

et was een ochtend die ik niet licht zal 
vergeten, de ochtend van zaterdag 29 
augustus 1992. De avond tevoren had ik een 
tijd zitten wachten op mijn liefde met wie het 
nu een maand of drie dik aan was. Ze zou 
naar me toe komen, op mijn etage in een 
oude Rotterdamse volkswijk, na een hele dag 
werken op een filmset in Amsterdam. Ze had 
al gebeld dat ze eenmaal in Rotterdam eerst 
nog even langs haar kantoor zou gaan, een 
castingbureau. Dat het laat kon worden wist 
ik wel. Maar op zeker moment was ik toch 
maar vast naar bed gegaan. Ik zou het wel 
merken als ze zich meldde. Ze had de sleutel 
van de voordeur. Het licht in de gang liet ik 
aan.
   Zaterdagmorgen vroeg werd ik uit bed 
gebeld door een van de mensen van het 
castingbureau. De plek naast mij in bed was 
leeg, het licht in de gang was nog steeds 
aan. Zittend op de rand van de twijfelaar 

hoorde ik uit 
de telefoon een 
relaas aan dat 
maar moeilijk 
tot me wilde 
doordringen.
   Mijn vriendin 
was voor 
de deur van 
haar kantoor 
neergeschoten 
door haar ex. 
Ze lag in het 
Dijkzigt met 
twee kogels in 
haar hoofd. Het 

was niet duidelijk of ze het ging redden. Ik 
kon haar bezoeken op de intensive care van 
de afdeling neurochirurgie.
   Enigszins verdoofd bleef ik een tijdje zitten. 
Ik keek naar de telefoon die ik zojuist had 
neergelegd. Wat dit echt?
   Toen stond ik dan toch maar op, nam een 
douche, kleedde me aan en stapte op de fiets 
naar het ziekenhuis.
   Bij het naderen van de ziekenhuisgebouwen 
overviel mij een gevoel dat ik kende van jaren 
her. Het gevoel dat ergens binnen die muren 
mijn toekomst werd bepaald. Had ik eindelijk 
een vrouw ontmoet met wie ik verder wilde, 
gebeurde dit. Het deed me denken aan de dag 
dat mijn moeder in ditzelfde ziekenhuis werd 
geopereerd, in 1975.

+ + +

Tijdens de kerst van 1974 voelde mijn moeder 
zich voor het eerst niet goed, en ze had – 
mede ingegeven door haar ruime ervaring 
als verpleegster - meteen het gevoel dat het 
helemaal mis was.
   Ze bleek helaas gelijk te hebben.
   In januari werd ze geopereerd, door mijn 
vader, haar man dus. Mijn vader was chirurg, 
in het Noletziekenhuis in Schiedam, en het 
is weliswaar vrij ongebruikelijk om je eigen 
vrouw te opereren, maar hij had er geen 
problemen mee, en hij zal het wel hebben 
gedaan samen met zijn associé.
   Het zag er niet goed uit. Maagkanker. Met 
uitzaaiingen, als ik me niet vergis. Mijn vader 
haalde een groot deel van de maag weg en 
maakte toch ook maar een afspraak met het 
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gestationeerd worden op Curaçao of – op zijn 
43e  – met vervroegd pensioen. Hij koos voor 
dat laatste.
   Terug in Nederland bemachtigde hij een 
plek om zich te specialiseren tot chirurg. Een 
plek ... in het Dijkzigtziekenhuis.
   Met het gezin streken we neer in Berkel 
en Rodenrijs. Vlak bij treinstation Berkel en 
Rodenrijs van het Hofpleinlijntje. Mijn vader 
kon als het zo uitkwam met de trein naar zijn 
werk. Maar geregeld ook bracht en haalde 
mijn moeder hem met de auto. En dan ging 
ik mee.
   De plek waar we mijn vader dan afzetten 
en ophaalden kreeg vanzelf iets magisch. 
Op een binnenplaats, bij het beeld van de 
Barmhartige Samaritaan, een beeld dat 
inmiddels is verhuisd naar een parkje aan 
de achterkant van de nieuwbouw, langs de 
Westzeedijk.
   Altijd als ik het zie, zie ik mezelf weer met 
mijn moeder in de auto op de binnenplaats 
van het oude Dijkzigt.
   Ik realiseer me nu ook dat vanaf díe tijd 
Rotterdam een soort ijkpunt voor me is 
geworden. Rotterdam werd ‘de stad’, en bleef 
dat. Door allerlei verhuizingen heen. Sinds 
1980 woon ik in Rotterdam. Door mijn werk 
voor plaatselijke en regionale media ben ik 
als het ware ook ‘Rotterdammer van beroep’ 
geworden.
   En dat dus mede door het Dijkzigtziekenhuis. 
Het oude Dijkzigt dat nu wordt afgebroken. 
Jammer? Ach. Het lijkt mij architectonisch 
niet zo betekenisvol. Het is een tamelijk 
nondescript, grijs-beige gebouw, dat in zijn 
langwerpigheid is opgetrokken uit herhaling. 
En mijn gevoel zegt me dat zonder al die 
stenen en al dat beton de verhalen en 
herinneringen ook wel blijven.
   Misschien is het zelfs wel heel Rotterdams 
om zo’n oud gebouw te slopen. Hoe gaat 
die tekst van de Rotterdamse stadszanger 
Arie van der Krogt ook weer? ‘Dit is een 
stad om van te houden/Dit is een stad die 
toekomst heeft/Want het verleden zit niet 
in gebouwen/Maar in het heimwee dat hier 
leeft.’

gebouw van Dijkzigt is helemaal in de 
schaduw komen te staan van alles dat er in 
de loop der jaren bij is verrezen, waaronder 
die witte koelkast van de medische faculteit.
   Ik had mijn herinneringen natuurlijk 
aan de collega’s van de Rijnmond-redactie 
moeten sturen maar ik was weer eens te 
laat. Ik dacht er pas weer aan toen ik al 
een compilatie van verhalen op de site van 
Rijnmond zag staan. Dan maar hier in het 
TIJDschrift.

Wel een goed idee, zo’n oproep, want een 
ziekenhuis is natuurlijk een kapstok voor 
persoonlijke verhalen. Ik zag mezelf ook 
meteen weer aan het bed zitten van Wilfried 
de Jong die een heup had gebroken bij 
een val uit de nok van het decor van een 
voorstelling van het theaterduo Waardenberg 
& De Jong.
   Het ziekenbezoek in ‘Dijkzigt’ aan schrijver 
en zelfverklaarde burgerschrik A. Moonen 
jaren later was ronduit hilarisch. Vanuit 
zijn kamer had je uitzicht op de tippelzone 
van de G.J. de Jonghweg en in bloemrijke 
bewoordingen fantaseerde hij over wat 
daar allemaal aan tussenbeense ranzigheid 
passeerde. ‘Dijkzigt’ was voor Moonen 
meer ‘snollenzicht’. Of hij wel oog had voor 
de menselijke ellende die langs de G.J. de 
Jonghweg werd geëtaleerd weet ik niet meer.
   Verder gravend in mijn geheugen ging ik 
me opeens ook realiseren dat ik mijn hele 
‘Rotterdammerschap’ mede te danken heb 
aan het Dijkzigt. Uit de tijd dat het ziekenhuis 
ook nog echt zo heette.

Mijn ouders hebben elkaar in 1950 leren 
kennen in Indonesië. Mijn vader werkte daar 
als arts, mijn moeder als verpleegster. Ze zijn 
daar, met hun groeiende gezin, gebleven tot 
1961. Ik ben daar ook geboren.
   De aanleiding om terug naar Nederland 
te gaan was de Nieuw-Guinea crisis. Toen 
moesten ook de laatste Nederlanders 
Indonesië verlaten. Mijn vader werkte 
als bedrijfsarts voor de BPM, een dochter 
van Shell, en werd voor de keuze gesteld: 

Welcome to 
Amsterdam 
Lockdown
Nu het weer even voorbij is (of misschien 
alweer terug als je dit leest), lijkt het ineens 
zo lang geleden en moeilijk voor te stellen: 
de lockdown tijdens coronatijd.
Net als bij de halve wereld bestond mijn 
leven uit het maken van ommetjes in mijn 
omgeving.
Winkels, musea, sportclubs, cafés, 
restaurants waren allemaal dicht. En als je 
niet hoeft te werken buiten de deur, dan 
blijf je thuis. En je gaat alleen met openbaar 
vervoer als dat noodzakelijk is. Voorjaar 2020 
was het prachtig weer en buiten op straat 
met je eigen hapje en drankje was geen 
straf. Bevoorrechte ik woont in Haarlem met 
rondom mij heen alleen maar schitterende 
natuur. Keuze en ruimte genoeg.
In de zomer en in het najaar kon er 
voorzichtig weer wat, maar opeens was later 
in 2020 weer alles op slot. Het was grijs en 
druilerig en de ommetjes was ik wel zat.
Op 8 maart 2021 trok ik mijn stoute schoenen 
aan voor een ‘niet noodzakelijke reis’ met 
de trein naar Amsterdam. Als man kon ik 
nog voor een plas in één der Amsterdamse 
krullen terecht. Het centrum, dat al jaren 
lang 365 dagen per jaar vol staat met locals 
en touristen was ijzig leeg, alsof er een bom 
gevallen was. Heel bevreemdend, bizar, 

onwerkelijk. Gelukkig heb ik die dag wat 
foto's gemaakt. Die begon ik pas later als 
heel bijzonder te zien, en dat gevoel wordt 
steeds groter.
Later dat jaar een soort zelfde patroon dat er 
wat meer kon, maar eind van het jaar weer 
alles op slot. Op 25 januari 2022 hoorde ik 
dat snel alle lockdown-maatregelen voorbij 
zouden zijn. Ik twijfelde geen moment en 
ging weer per ‘niet noodzakelijke treinreis’ 
naar Amsterdam, om, deze keer gericht, 
foto's te maken van leeg Amsterdam. Deze 
keer met een ander, meer weemoedig 
gevoel, dat de schoonheid van een lege stad 
waarschijnlijk over een maand weer geheel 
gevuld zou zijn met ontelbaar veel toeristen 
met smartphones en selfiestick in hun ene 
hand, een chocoladewafel in de andere die 
ook nog een koffer met wieltjes mee moet 
zeulen en oneindig veel Engels gewauwel. 
En dat niet alleen in Amsterdam, maar ook 
in Parijs, Berlijn, Barcelona, Londen, Rome 
en natuurlijk Venetië. Al die toeristen maken 
dat de stad niet meer als stad, maar als een 
attractiepark voelt. Omdat ikzelf ook graag 
elders rondloop heb ik natuurlijk dertig kilo 
boter op mijn hoofd. Wat had ik héél graag 
de Venice Lockdown een keer in het echt 
gezien. Het zal er waarschijnlijk nooit meer 
van komen. Maar Amsterdam als echte stad 
heb ik gelukkig nog wel weer een paar keer 
gezien en … gelukkig heb ik daarvan de foto’s 
nog.

Martin Groenewoud
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Wachten op de rest.

Gedicht 
 
Woelig woei het Wonkeldier
Het splurgde daar en plorgde hier
Het schreeuwde als een bolgiraf
En gaf een vuige graffel af
Soms at het van een pokjeszwam
Waarvoor het even pauze nam
Om luidkeels guffend van plezier
En zoefend als een zoeffelmier
Zo haastig als een grote splut
Te vluchten naar de Wonkelhut
Alwaar het ’s avonds zeer tevree
En drinkend van een puffelthee
Dacht: ’t is pas echt een goede dag,
Als je als Wonkel splurgen mag!’

Rosanne van Berloo

Voetbal is …
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