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redactioneel  Voor iedereen   die het leuk vindt
 
 

Tijd had ik, veel tijd. Genoeg tijd om wat meer te gaan fotograferen en 
het programma InDesign onder de knie krijgen en daarvoor was input 
nodig. Ik plaatste een oproep op Facebook en vroeg enthousiastelingen 
hun hersenspinsels op te schrijven, te tekenen of te fotograferen. En 
zo begon dit avontuur. Een titel was snel bedacht. TIJDschrift, met de 
klemtoon op TIJD.  
 
Er kwamen enkele reacties op mijn oproep en na ook bij andere vrienden 
gepolst te hebben hadden we al snel een groep bij elkaar. Een goeie mix 
van schrijvers, illustratoren, fotografen, opmaakredacteuren en zelfs een 
boekvlogger. Het zijn Lolo, Jos, Anne, Sanne, Nike, Sabina, Fetsje, Martin,  
Gijs, Mirjam, Dorien, Pandora en ikzelf. 

Dan is er dus die groep mensen, en die vragen allemaal:  
Wat is de bedoeling? Tja, gewoon, een leuk blad maken. Met leuke 
mensen. Veelzijdig. Veel beeld. 
Is er een doelgroep? Het is voor iedereen die het leuk vindt. 
Is er een thema? Misschien, misschien niet. Iedereen moet zoveel 
mogelijk doen wat hij wil.  

Met al die vragen en onhandige antwoorden én om eens kennis te maken 
met elkaar, schoven we aan tafel om oplossingen en ideeën te vinden. Er 
was meer dan voldoende inspiratie en uiteindelijk is dit het eindresultaat. 
Het lentenummer van TIJDschrift, en ja er is een thema: tijd. Tijd is een 
breed begrip. We hebben vaak te weinig tijd, we hebben vrije tijd, quality 
time, tijdsgeest, dingen zijn uit de tijd, tijd is geld, race tegen de klok, het 
onderwerp is onuitputtelijk. Dat wil niet zeggen dat alle artikelen over tijd 
gaan, de redacteuren waren vrij in hun onderwerp.
 
En nu ligt ons eerste TIJDschrift er en wij zijn er blij mee. 

Veel lees- en kijkplezier van ons allemaal. 
 
Marian Hanou 
maart 2018
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Als nieuweling op het gebied 
van hardlopen, wilde ik 
meteen de halve marathon 
van Amsterdam gaan 
rennen. Dit is hoe dat  
ging.

Het was 
een zomerse 
zaterdagochtend, 
mijn nichtje (30), die  
in haar sportiefste jaren  
van haar leven zat en 
tientallen medailles had 
verzamelt met roeien, 
wielrennen en hardlopen 
– belde me op en zei: “Ik 
heb me ingeschreven voor 
de halve marathon van 
Amsterdam, doe je mee?” 
Ik had in mijn leven nog 
niet eerder hardgelopen, 
laat staan met de voet zo’n 
afstand afgelegd, maar zij 
ook nog niet.  
Dus zo’n uitdaging ga ik 
graag aan en zei direct 
volmondig: “JA!”   
We hadden een regel 
afgesproken: je mag alleen 
afhaken als je een blessure 
hebt. Dat leek ons wel zo 
slim, want die kans zagen we 
beiden als reëel. 

De eerste meters
Buiten al mijn meters 
sprinten op het voetbalveld 
en af en toe een sprint voor 
de bus of trein, had ik me  

       nog nooit  
 

gewaagd aan 
de sport hardlopen. Maar 
nu kon ik eindelijk mijn zes 
jaar oude ‘hardloopschoenen’ 
eens uit de kast halen. Eens 
kijken hoe goed m’n conditie 
is. Ik haalde een renschema 
voor een halve marathon 
van internet, maar wilde 
toch eerst even kijken hoe 
ver ik eigenlijk al zou komen 
op basis van mijn sportieve 
bouw en sportgeschiedenis. 
Ik stak van wal met een  
rondje Westerpark en tikte al 
snel de drie kilometer aan. 
Dat ging lekker, totdat ik na 
de tweede keer hardlopen 
in die week last kreeg van 
mijn achillespees. Natuurlijk 
maakte ik gelijk een afspraak 
bij de fysio, want er was 

geen tijd te verliezen. Daar 
vertelden ze me dat ik nooit, 
maar dan ook nooit, had 
mogen rennen op die oude 
schoenen. Dat was mijn 
eerste fout. De demping gaat 
blijkbaar ook uit je schoenen 

        als je ze niet 

gebruikt. 
Wist ik veel. Ik had nog het 
geluk dat de blessure niet 
was doorgetrokken naar mijn 
kuit, scheenbeen, of zelfs 
mijn knie. Oeps. 

Nieuwe poging
Na drie weken  
en zes behandelingen, 
trok ik mijn gloednieuwe 
hardloopschoenen aan en 
ging ik verder met trainen. 
Ook al voelde ik een wereld 
van verschil, ik merkte na 
een paar kilometer steeds 
weer die stekende pijn in 
mijn achillespees. Langer 
rennen zat er echt niet in. 
Daar ging mijn missie...of 

toch niet?
Ik ging op zoek naar de 
oorzaak en kwam erachter 
dat mijn achillespees het 

harde afzetten tijdens het 
hardlopen niet op prijs stelde. 
Als sprintende voetballer 
was ik gewend om op mijn 
tenen te rennen en telkens 
explosief en kort mijn spieren 
te belasten. Om te blijven 
denken in oplossingen om het 
doel, de halve marathon, te 
behalen, vroeg ik me af of ik 
misschien langere afstanden 
zou kunnen afleggen door 
middel van sprints, om zo 
mijn conditie in ieder geval 
op peil te houden. 

21 kilometer interval 
trainingsschema
Met een hartslagmeter en 
een horloge om ging ik 
een intervaltraining doen. 
Sprinten, joggen, sprinten, 
joggen. Ik wilde weten hoe 

lang ik voluit kon gaan, 
hoe hoog mijn hartslag zou 
worden en bij welke hartslag 
ik me comfortabel zou 
voelen om het vol te kunnen 
houden. Mijn hartslag had 
uiteraard een piek (175), 
maar zakte niet echt meer 
vanwege het joggen (160). 
En ook mijn achillespees 
werd er niet beter op. 
Ik herinnerde me de laatste 
keer dat ik intervaltraining 
deed. Dat was een jaar 
geleden. Toen kwam ik 
niet verder dan een half 
rondje Vondelpark door een 
zweepslag in mijn kuit. Dat 
mocht echt niet nog een keer 
gebeuren. Om dit keer erger 
te voorkomen, zocht ik op 
internet de ‘do’s & don’ts’ 
op van interval. Ik kwam 
erachter dat ik de enige was 
die 3 uur lang intervaltraining 
wilde gaan doen. Ik belde 
meer ervaren hardlopers op 
en vroeg hen of het slim en 
haalbaar was wat ik deed. 
Ook zij hadden geen idee, 
dus toen moest ik het zelf 
maar gaan uitvinden. 
Omdat ik mijn hartslag wilde 
laten zakken na een sprint, 
besloot ik te gaan lopen in 
plaats van joggen. Ik bleek 
even ‘snel’ te gaan – dus 
ik verloor geen tijd – maar 
mijn hartslag ging wel weer 
helemaal terug tot neutraal 
(109). Dus ik besloot het 
sprinten af te wisselen met 
wandelen. 

De berekening
Op internet zocht ik op hoe 
lang ik maximaal over een 
halve marathon mocht doen. 
Ik had namelijk geruchten 
over een bezemwagen 
gehoord en wilde niet over 
de finishlijn geveegd worden. 
Ik bleek 180 minuten te 
hebben om 21 kilometer af 
te leggen en op eigen kracht 
de finish te bereiken. Dat is 
een gemiddelde van zeven 
kilometer per uur. Al snel 
begon ik te rekenen aan 
mijn schema: 125 meter 
sprinten op een snelheid 
van 18 kilometer per uur 
en vervolgens drie minuten 
wandelen met een snelheid 
van zes kilometer per uur. 
Het bleek te werken en mijn 
eerste blessurevrije vijf 
kilometer werd een feit! Ik 
bouwde mijn conditie verder 
op en had er lol in. 
Maar de tijd begon te dringen 
en ik had nog nooit meer dan 
die vijf kilometer geoefend en 
nog maar 1,5 maand te gaan.

Generale
Op een zondagochtend 
tikte ik de tien kilometer 
aan. Ik was nog steeds 
blessurevrij, maar merkte 
wel dat mijn hartslag steeds 
hoger eindigde (140) en 
na vijf kilometer niet meer 
terug ging naar neutraal. 
Dat was op zich prima. Ik 
hield het goed vol. Toen ik 
de 10 kilometer run door 

ANNEKDOTE
uit het leven van Anne

De halve marathon met een potlood
Hallo, mijn naam is Anne en ik deel in deze 
rubriek graag anekdotes uit mijn leven, 
ter vermaak, maar misschien ook ter 
inspiratie.
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Amsterdam bezocht, 
bleek echter dat er 

op het parcours helemaal 
geen plek is voor renners 
om 125 meter voluit te 
sprinten. Plotseling was het 
waterdichte idee praktisch 
niet eens haalbaar en ik 
moest iets anders bedenken. 
Ik rekende mezelf een nieuw 
schema voor: zes seconden 
sprinten en dan 54 seconden 
uitlopen. En dit elke minuut 
constant blijven herhalen. 
Dan zou ik gemiddeld ook 
zeven kilometer per uur lopen 
en de halve marathon kunnen 
halen.
Helaas bleek de uitvoering 
anders. Mijn hartslag had te 
weinig hersteltijd, waardoor 
hij na drie kilometer niet 
meer onder de 160 slagen per 
minuut kwam. Oei. Ik moest 
mijn schema aanpassen en 
kwam tot een ritme van 12 
seconden sprinten en twee 
minuten wandelen. Mijn 
hartslag zakte gelukkig weer. 
Dit ritme heb ik vervolgens 
tien kilometer lang 
geprobeerd en het werkte. 
Nog steeds zonder enige 
vorm van blessure. Let’s do 
it!

De laatste loodjes
Tot nu toe twee keer de 10 
km gehaald en nog een ruime 
week te gaan, werd het hoog 
tijd om op mijn voeding te 
letten en nog wat informatie 
in te winnen van collega’s die 
vaker hebben meegedaan. Ik 
maakte een lijstje:

- genoeg 
drinken;
- op tijd 
slapen;

- de avond ervoor 
en op de ochtend van de 
wedstrijd tarwepasta eten;
- lopen doe je rechts, 
sprinten doe je links of er 
tussendoor;
- een schema maken waarop 
ik kan bijhouden hoe vaak ik 
al gesprint heb en hoeveel 
minuten ik heb gelopen.

Dat laatste was voor mijn 
specifieke schema erg 
belangrijk. Want één misstap 
en ik zou de maximum 
gestelde tijd overschrijden 
of, erger nog, door de 
bezemwagen van de weg 
worden gehaald. Ik maakte 
daarom een klein boekje van 
vijf bij vijf centimeter met 
18 pagina’s. Samen met een 
ikea-potlood ging het boekje 

in m’n broekzak, zodat ik 180 
sprintjes kon bijhouden door 
ze door te strepen tijdens de 
gehele 21 kilometer.

Klaar voor de start
Het pastaverhaal was gelukt. 
Ik had ook cocoswater 
in huis; dat leek me 
goede voeding voor mijn 
spieren. Ik fietste naar het 
Olympisch Stadion, ging 
naar het vak waar ik moest 
beginnen en probeerde zo 
ver mogelijk vooraan te 
komen. Dat zou mij namelijk 
de meeste speelruimte 
geven ten opzichte van de 
bezemwagen. Die wilde ik 
koste wat het kost niet te 
zien krijgen. Ik zag mijn 
nichtje niet, hoewel ik had 
gehoord dat ze in hetzelfde 
vak als ik zou starten.  
Het was fris, maar er was 
een heerlijk zonnetje. 
Terwijl ik daarvan stond 

te genieten, besefte ik me 
ineens dat ik compleet was 
vergeten iets te drinken die 
ochtend. Helemaal niets! 
Nog 20 minuten te gaan 
voor de start. Sta ik daar. 
Het angstzweet begon 
lichtjes uit te breken, want 
als ik als voetballer iets 
weet dan is het wel dat 
vocht noodzakelijk is bij zo’n 
inspanning als deze. Ik kon 
de toekomstige kramp in mijn 
benen al voelen. Zou het dan 
daar op stuk gaan, vroeg ik 
me af.

De halve marathon
Het startschot klonk. 
Daar ging ik. De 
sfeer zat er in, het 
zonnetje scheen. 
Let’s go!
In het begin was 
het ontzettend druk, 
maar daar had ik 
me al op ingesteld. 
Dus moest ik een veel 
langer stuk sprinten, 
want wandelen was niet 
mogelijk. En als ik zou gaan 
hardlopen, dan zou ik mijn 
kuiten kunnen afschrijven. 
Het ging goed. Natuurlijk 
kreeg ik al vreemde blikken 
van de supporters aan de 
kant van de weg, want die 
zagen mij al na 250 meter 
gaan lopen. Daar kon ik wel 
van genieten. Ze moesten 
eens weten.
Aan de rechterkant van het 
parcours was voldoende 
plek om te wandelen. Om 
vervolgens om de minuut 
diagonaal, met 18km/u, 
medehardlopers in te halen 
alsof ze stil stonden. Het 
was vanaf de zijlijn vast een 
vreemde gewaarwording. Na 
het vijf kilometer-punt was 
er een drinkgelegenheid. 

Ik liep zeven minuten voor 
op schema, dus besloot 
die minuten te pakken 
voor het aanvullen van 
mijn vochttekort. En dat 
hebben ze geweten bij de 
drinkkraam. Na drie bekertjes 
liep ik met nog vier bekertjes 
in mijn hand op mijn gemak 
verder. Toen die op waren, 
kon het sprinten weer 
beginnen.

Medehardlopers, 
die zeven 

kilometer 
per uur 

liepen 
of 
naar 
dat     

tempo 
terugzakten, heb ik 

wel 90 keer ingehaald. 
Het was briljant. Een daarvan 
was een Israëlische dame die 
tussendoor me vroeg waar ik 
in godsnaam mee bezig was. 
Na 50 keer inhalen pakte ze 
haar telefoon erbij en wilde 
ze een selfie met mij – om dit 
bijzondere fenomeen vast te 
leggen. 

Ook bij de tien kilometer lag 
ik voor op schema, maar 
besefte ik me dat ik vanaf 
dat punt persoonlijke records 
aan het verbreken was. Elke 
meter weer. Ik liep niemand 
in de weg, want er wandelden 
wel meer mensen. Maar zo 
af en toe kwam ik als een 
wervelwind langs zij. Ik 
vraag me nog steeds af of 
het voor hen een motivatie 
was dat ze me telkens weer 
konden inhalen, of dat het 
demotiverend was dat ik ze 
inhaalde alsof ze stil stonden. 
Desalniettemin waren er 
geen boze gezichten en zag 
ik in de verste verte nog 
steeds geen bezemwagen. 
Ook erg motiverend waren 
de overstekende mensen 
en supporters aan de kant, 
want elke keer als ik ging 

sprinten hoorde ik 
iets als: ‘Wow, 
kijk hem hard 
gaan’, of: ‘Kijk 
maar uit dat 
je niet geflitst 

wordt!’ of: ‘Hij 
gaat halverwege 

al voor de 
eindsprint!’ en nog 
veel meer applaus.

Na 19 kilometer 
was ik in het 

Vondelpark 
aangekomen. Ik 

voelde ik me nog zo fit 
als een hoentje en had 

inmiddels al 150 sprintjes 
met potlood afgestreept. 
Elke minuut had ik keurig 
bijgehouden en mijn hartslag 
was ook nog prima. Mijn 
medehardlopers hadden het 
op dat punt het zwaarst. 
Diegenen die ik 60 keer had 
ingehaald, waren dan ook 
nergens meer te bekennen. 
Klaarblijkelijk trok ik met 
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mijn methodiek toch aan het 
langste touwtje. Zijwaarts, 
springend, sprintend en 
rennend ging ik door het 
Vondelpark. Klaar voor de 
laatste kilometers. 

De finish
Met een tijd van 2:45 uur 
kwam ik over de finish in 
het Olympisch Stadion. Maar 
belangrijker nog, zonder 
enige vorm van blessure. Ik 
had het ’m gewoon geflikt 
en ook nog gewonnen van 
de bezemwagen! Ik voelde 
me uiteraard trots toen ik de 
medaille omgehangen kreeg.
Velen vonden mijn 
methodiek een onmogelijke 
opgave. Zeker met niet 
meer dan 10 kilometer in 
voorbereiding. Er waren 
weddenschappen afgesloten 

of ik überhaupt aan de start 
ging verschijnen. En experts 
van schoenenwinkels en van 
de organisatie leek het ook 
beter niet hard te lopen als 
je een achillespeesblessure 
hebt. Ik begreep dat advies, 
maar heb toch gezocht naar 
de mogelijkheid om mijn 
lichaam tot het uiterste te 
laten gaan, zonder daarbij 
iets te beschadigen. Ik heb 
de regels van ‘het speelveld’ 
bekeken en alle zijkanten 
opgezocht – letterlijk zelfs –  
en mijn missie volbracht. 
Ik heb mijn nichtje 
uiteindelijk niet meer gezien 
tijdens de wedstrijd. Zij 
bleek mij al na 4 kilometer 
te hebben ingehaald en 
uiteindelijk lopers van twee 
andere vakken achter zich 
te hebben gelaten. Ze heeft 

een toptijd neergezet. Maar 
op de vraag of we volgend 
jaar weer mee zouden 
doen, keken we elkaar aan 
en zeiden we: ‘No way!’. 
Al begint het nu toch wel 
weer bij me te kriebelen en 
wil ik mijn tactiek verder 
aanscherpen. 
Ik heb er in ieder geval 
van geleerd, dat hoe gek 
oplossingen soms klinken, als 
je binnen het speelveld blijft 
en in dit geval naar je eigen 
lichaam luistert, je veel meer 
kunt bereiken dan je denkt 
of anderen denken. Go for it, 
linksom of rechtsom.

tekst: Anne Schneider
foto’s: Anne Schneider en 
Marian Hanou

VOETBAL IS DANS

Als vrolijke tegenhanger van de uitspraak van Rinus Michels: Voetbal is oorlog 

Er worden zoveel foto’s 
gemaakt, dat je je afvraagt: 
waarom? Daarom vragen we 
het de fotograaf zelf over het 
hoe en waarom van de foto. 
Misschien komen we er zo 
achter.
Zondagmiddag begin januari 
ontmoette ik een fotograaf op 
de hoek van de straat, ik kwam 
net van de AH met een zak 
spruitjes onder mijn arm, mijn 
handen diep in mijn zakken, 
het was stervenskoud. Ik 
onderscheidde de fotograaf van 
een doorsnee toerist vanwege 
2 camera’s om haar nek: een 
Canon EOS 70D digitale SRL 
camera en een oude analoge 
Canon. 
Op de vraag of ze een fotograaf 
was knikte ze driftig ja. Ze had 
alleen geen opleiding gehad en 
nog nooit een cent verdiend 
aan de fotografie. Haar naam 

was Marie, ze was 20 jaar 
en kwam oorspronkelijk uit 
Duitsland en trok nu wat door 
Europa om het leven te leren 
kennen. De fotografie was een 
zeker aspect voor nu en de 
toekomst.  

Marie uit Duitsland

WAT BEZIELT DE FOTOGRAAF 

Ze fotografeerde alles wat ze 
zelf interessant vond.
Marie fotografeerde met de 
digitale SRL met een 18-235 
mm lens een café op een 
hoek, vanaf de overkant van 
de straat in de diagonaal lijn 
van het café. Beide kanten van 
het café waren zo te zien. De 
zon scheen op de linker kant 
van het café, de rechterkant 
zat behoorlijk in de schaduw. 
Dit vond ze juist wel een mooi 
effect hebben. Dat de linker 
kant misschien wat overbelicht 
was, was misschien wel weg 
te werken in PhotoShop. Op 
de vraag waarom ze deze foto 
had gemaakt, vertelde ze dat 
de bijzondere kleur en de toch 
typisch Amsterdamse stijl haar 
opviel. Ze had geen specifiek 
doel met de foto, behalve later 
bekijken of het een mooie foto 
was geworden. 

 
Tekst en foto: Lolo

advertentie
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ik zoek een hobby

Na bijna veertig jaar 
voetbal gebeurt  
het onvermijdelijke:  
je moet stoppen.   
 
De botten kraakten, het lijf steunde en kreunde, de longen piepten en na een 
enkelbreuk lukte het niet meer met enige waardigheid terug op het veld te komen. 
Het was een donkere dag toen ik definitief mijn kicksen aan de wilgen hing. Op zoek 
naar wat anders dus. Ik begon enthousiast te vogelen. Tuurde door een verrekijker 
in parken op zoek naar vogels, ging mee op een vogelexcursie en deed wat pogingen 
vogelgeluiden te herkennen. Vaak hoorde ik ze wel, maar zag ik ze niet. Soms zag ik er 
een, maar als ik het beestje door de verrekijker wilde bekijken kon ik het niet vinden. 
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Een dag lang oefende 
ik op het fluitje van het 
winterkoninkje. Toen ik het 
de volgende dag nog niet 
herkende begon ik me achter 
de oren te krabben. Is dit wel 

de juiste hobby voor mij? Ik 
bleek nog slechter dan Hans 
Dorrestijn in het kwadraat. 
De verrekijker ging ook de 
wilgen in. 

Er volgde een reeks 
van mislukkingen. 
Ik ging naar een 
sportschool, 
deed tai 
chi, ging 

zwemmen, de stad 
fotograferen, deed 
mindfulness en bloemen 
drogen. Ik deinsde nergens 
voor terug, maar niks 
beklijfde. Ik begreep dat het 
voetbal niet te evenaren was. 
Uiteindelijk begon ik bomen 
in de buurt te fotograferen. 
Het voordeel van bomen 
is dat ze niet weg kunnen 
vliegen of zich achter een 
blad kunnen verschuilen. Ze 
maken ook geen geluidjes 
die je maar niet kunt 
herkennen. Heel      Heel 
overzichtelijk. De  
eerste 
was 
een 

Eik, symbolisch genoeg 
tegenover mijn voetbalclub. 
Ik zocht op internet naar 
meer informatie over de 
boom.   
Ik kocht de Capitool Veldgids 
BOMEN, maar toch was het 
niet altijd makkelijk een 
boom te traceren. Later  tipte 
een vriendin mij over de 
interactieve bomenkaart van 
de gemeente Amsterdam. 
Hierop staan alle bomen in 
de openbare ruimte vermeld. 
Zo kan ik vrijwel alle bomen 
makkelijk vinden. Toch zoek 
ik, uit liefhebberij, altijd 
eerst in de bomengids en op 

internet, 
voordat 

ik als laatste strohalm de 
bomenkaart raadpleeg.  

Tijdens mijn zoektochten kom 
ik grappige bomen en rare 
weetjes tegen. Ik zag een 
pindakaasboom,  

die naar pindakaas stinkt 
als je hem aanraakt en een 
prachtig klein rood bloemetje 
heeft. De zakdoekenboom, 
waarvan de bladeren op 
witte zakdoekjes lijken 
en een vrucht draagt aan 
een knalrood takje. Ik las 
dat de Zweedse lijsterbes 
zeer geschikt is voor het 
maken van trommelstokjes 
en houten ballen (nuttige 
info). Mijn favoriete boom 

Ik begreep 
dat het 
voetbal niet 
te evenaren 
was

bloem van de pindakaasboom vrucht van de zakdoekenboom

is, voorlopig, de Japanse 
notenboom. Duidelijk een 
Aziatische boom, met (vaak) 
de vorm van een Japanse 
tempel. De bladeren lijken op 
waaiers. In de herfst worden 
de bladeren knalgeel. Zoals 
de naam al verraadt krijgt 
hij dan ook noten. Als de 
noten rijp zijn verspreiden 
ze een vieze lucht. Toch 
eten Japanners, maar ook 
Chinezen ze graag. Je vindt 
dit boompje redelijk veel in 
Amsterdam, maar de eerste 
zag ik op de Populierenweg. 
Daar groeien dus niet alleen 
Populieren.   
 
Ik heb dus best lol in 
deze nieuwe hobby, maar 
laatst kreeg ik een soort 
waarschuwing van boven. 
Ik fotografeerde een boom 
en plotseling wipte er een 
staartmeesje het beeld 
binnen. Alsof het riep: je 
maakt een grote vergissing, 
met die bomen. En 
ja, als ik de foto zie 
kan ik hem geen 

ongelijk geven. Die knopjes 
zijn mooi en veelbelovend, 
maar dat vogeltje, dat gaat 
veel dieper. Dat raakt je echt. 
Het gaat lastig worden. Ik 
geef het niet meteen op 
met de bomen, maar ik 
ben er nog niet helemaal 
uit. Ik pik gewoon af en toe 
een vogeltje mee als het zo 
uitkomt. 
 

tekst en foto’s: Marian Hanou 
illustratie: Lion Illustrations

Op een 
donkere dag 
hing ik mijn 
kicksen aan 
de wilgen
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In onze westerse maatschappij 
draait het om één ding: tijd, 
tijd, tijd! De dictatuur die 
tijdsdruk heet. En tijd 
is geld. Onder tijdsdruk 
moeten we ons haasten 
om te zorgen dat iets 
op tijd af is. De deadline 
moet gehaald worden, 
anders......!?! ‘Iets’ 
moet snel af, of had dat 
al moeten zijn. Liever 
gisteren dan vandaag. 
Wat snel gaat, kan 
snel-ler, efficiënter. Als 
je weinig tijd hebt, zorg 
dan dat die kortere tijd 
goed gebruikt wordt: 
quality time. Niets doen 
is not done; tijdsverkwisting, 
slecht, asociaal, negatief. Wie 
veel kan doen in weinig tijd 
zien we als succesvol. Wie 
minder kan staat gewoon veel 
lager op de ladder.
In welke beroepsgroep je ook 
werkt, er moet steeds meer in 
minder tijd gedaan worden. 

Ik heb 33 jaar in de zorg 
gewerkt voor mensen 

met een verstandelijke 
beperking, epilepsie en/
of een psychiatrische 

achtergrond. Mensen die mijn 
ondersteuning, aandacht, 
bevestiging, liefde, erkenning, 
complimenten nodig hadden 
omdat ze voor alles meer…
juist: tijd nodig hebben!
Hoe kwetsbaarder de mens, 
hoe meer tijd hij nodig heeft, 
soms had ik 40 minuten nodig 
om te zorgen dat het iemand 
lukte om zelf zijn eigen sokken 
aan te doen, in staat was zelf 

zijn pillen in te nemen, of in te 
zien dat het ook leuk kon zijn 
om naar de dagbesteding te 

gaan of te gaan douchen 
en lekker schoon de dag 
te starten.
Tijdsplanning is nooit mijn 
sterkste kant geweest. 
Mijn kwaliteit was het 
uitstralen dat we de tijd 
hadden. Ik was de man 
van het engelengeduld. 
Aan die kwaliteit had ik 
voor mijn gevoel echter 
helaas steeds minder. 

Veel mensen voor wie 
ik gewerkt heb hebben 
autistische trekjes. Die zijn 

gebaat bij voorspelbaarheid, 
duidelijkheid en dat alles op 
tijd gaat. De klok is hun baken 
in de levensreis. Een groot 
deel van mijn werk bestond 
uit voorstructureren: zeggen 
wanneer wat komt zodat 
mensen de tijd hebben om 
zich hierop in te stellen.
Als dingen gebeuren op de tijd 
die er voor staat is het leven 
goed, zo niet dan kan dit snel 

Als alles om tijd draait en er 
altijd tijd te kort is en als je 
er niet meer tegen kunt en 
je in ene alle tijd hebt.

doorslaan naar de ander kant 
en is er paniek, angst, onrust.
Iedereen die wel eens in de 
stromende regen heeft staan 
wachten op een bus die niet 
komt op de tijd dat hij zou 
moeten komen zou moeten 
kunnen begrijpen hoe dit 
voelt als je dit bij alles de 

14
hele dag door hebt. Om dit in 
goede banen te leiden was ik 
er dus; om iedere keer weer te 
zorgen dat de rust er is: “het 
is nu half zeven, om precies 
zeven uur komt Martin je tv 
op de goede zender zetten”, 
om zeven uur zette ik de tv op 
de goede zender en zei ik dat 
ik om half acht koffie kwam 
brengen, etc. etc. 

Maar er moet steeds meer, er 
komen steeds meer cliënten 
met veel aandacht vragend 
gedrag. Ofwel ze hebben dus 
voor alles meer tijd nodig en 
ik word alleen maar ouder en 
kon het steeds vaker niet meer 
overzien en was steeds vaker 
te laat en moest steeds vaker 
onrust ‘herstellen’ wat nog 
meer tijd vroeg. En zo brandde 
ik op en heb nu, vier maanden 
later, niet meer het gevoel dat 
ik ooit nog het werk zal gaan 

advertentie

 

niets doen 
is not 
done

doen wat ik zoveel jaren met 
zoveel liefde en plezier heb 
gedaan en waarvan ik ook 
zoveel liefde en waardering 
terugkreeg.
En zo had ik opeens alle tijd 
voor van alles, maar vloog de 
tijd me ook aan en wist niet 
wat wanneer hoe te doen en 
zat thuis zelf met een briefje 
met wat wanneer te doen. 
Zo loopt het soms in het 
leven en als mensen vragen 
hoe het gaat is het antwoord 
meestal dat het niet heel goed 
gaat, maar dat ik dus wel 
de tijd heb: Alle tijd! En dat 
is even wennen, maar voelt 
best lekker. En met de lente 
in aantocht voel ik dat er ook 
weer een beter tijd aankomt, 
en daar wil en ga ik dit jaar 
alle tijd voor nemen!

tekst: Martin Groenewoud 
beeld: Marian Hanou

Tijdsdruk

www.detotem.nl
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Hoe ben je op het idee 
gekomen om te gaan 
ruilen?
Ik wilde een nieuw 
kinderprogramma maken 
voor Villa Achterwerk, dat 
bestaat niet meer, maar een 
aantal jaren geleden kon 
je met een goed idee voor 
een kort kinderprogramma 
gemakkelijk bij hen terecht. 
Ik had het idee om kinderen 
een ruilgame te laten doen, 
individueel of met teams. 
Mijn vorige kinderprogramma 
was geproduceerd door 
Albert, wat betekent dat hij 
de contracten en financiën 
hiervoor regelde. Dus ik ging 
naar Albert om mijn idee 
met hem uit te werken. En 
hij zei: ‘Het is een heel leuk 
idee, maar in theorie kun je 
natuurlijk tot een miljoen 
ruilen. Als je maar gewoon 
niet stopt en gewoon maar 
door gaat.’ Hij zei: ‘Het is 
misschien wel meer dan een 
kinderprogramma. Waarom 
zouden we dit eigenlijk niet 
zelf doen?’ Toen besloten we 
om het zelf te gaan doen.

 
 

Interview met Stefan Egberts 

Van konijn  
tot fortuin

Mijn broer Stefan 
ruilde samen met een 
vriend van een gratis 
konijn naar een huis 
in een skigebied in 
Zuid-Duitsland, en 
vergokte daarna alles 
in Las Vegas. Het hele 
avontuur is vastgelegd 
in een documentaire 
en een theatershow. 
Vandaag de dag kunnen 
middelbare scholen hun 
schooltheatervoorstelling 
boeken.
Door Sabine Egberts 
Illustratie: Nike Rijsterborgh 
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Waarom wilden jullie 
het zelf doen, vonden 
jullie het niet leuker als 
kinderen ruilend rijk 
zouden worden?
Dat was Albert’s idee. Hij 
dacht; ik wil eigenlijk ook 
wel echt rijk worden. En als 
dat kan met ruilen dan is het 
geen kinderspel meer. En 
het leek mij gewoon leuke 
televisie. We wisten allebei 
wel dat er in Canada ook een 
man was die van paperclip 
tot een huis had geruild maar 
die had het nooit gefilmd. 
Die had het gefotografeerd 
en opgeschreven. Dus je 
moet het maar net geloven. 
Vastleggen op film vond ik 
als televisiemaker natuurlijk 

een stuk interessanter. Dan 
kun je het helemaal nakijken. 
Het leek mij gewoon een 
leuke roadmovie. Ruilende 
kinderen had ik ook leuk 
gevonden, maar door zelf 
op pad te gaan konden we 
achtergrondverhalen maken 
over de mensen met wie we 
ruilden. 

Wat had je vooraf bedacht 
waar het op uit zou 
komen?
Ik had eerlijk gezegd 

helemaal niet nagedacht over 
wat we uiteindelijk in handen 
zouden krijgen. Ik dacht 
gewoon: als we beginnen 
dan zien we wel waar het 
schip strandt. We besloten 
om een pilot te maken die 
we aan omroepen konden 
aanbieden. Het was achteraf 
gezien niet de beste keuze 
om met een levend konijn te 
beginnen, maar we hebben 
eerst gekeken wat er gratis te 
vinden was om het ruilproces 
mee te beginnen.

Waarom was dat achteraf 
gezien niet de beste 
keuze?
We kregen daar behoorlijk 
wat kritiek op. Mensen 

vonden het vreemd dat wij 
een levend wezen aanboden 
om te ruilen. Maar het 
konijntje was al ongelukkig. 
Er worden duizenden 
konijnen gratis aangeboden 
omdat mensen ze niet meer 
willen. En door ons is het 
konijn toch terecht gekomen 
bij iemand die het wel wilde. 

Hoe weet je dat het konijn 
ongelukkig was?
Het schijnt dat konijnen geen 
solitaire dieren zijn Dit konijn 

was alleen dus dat is eigenlijk 
dierenmishandeling. Een 
konijn moet altijd met een 
ander konijn zijn.  

En is ie nu met een ander 
konijn?
Ja, die vrouw die hem kreeg 
had nog een konijn.  

Maar goed. We zagen dus 
dat er veel konijnen gratis 
aangeboden werden dus 
daarmee zijn we gestart met 
ruilen. We hebben een aantal 
mensen gebeld en uiteindelijk 
vonden we een vrouw die 
het konijn wel wilde en 
daarvoor een halogeen 
oventje in ruil had. Die ruil 
zijn we aangegaan en daar 
hebben we een kort filmpje 
van gemonteerd, als pilot. 
Toen hebben we dat naar een 
aantal omroepen gestuurd. 
Helaas bleek geen enkele 
omroep geïnteresseerd. Maar 
we besloten wel om ons plan 
door te zetten. 

Waarom? Als niemand het 
wilde hebben? Waarom 
zou je er dan tijd en geld 
in steken?
Omdat wij zelf geloofden 
dat het mogelijk was. En 
het leek me sowieso leuk 
om te doen, want je komt 
bij allerlei mensen thuis en 
iedereen heeft een bijzonder 
verhaal. En we konden het 
gewoon online zetten op 
ons Youtube-kanaal. Als het 
succesvol blijkt en het kanaal 
goed bekeken wordt, dan is 

er misschien wel een omroep 
geïnteresseerd, zo dachten 
we. En toen we uiteindelijk 
na een jaar tot een Rolls 
Royce hadden geruild waren 
er inderdaad wél omroepen 
geïnteresseerd. Alleen toen 
stelden ze de vraag: wanneer 
is het dan af? Kunnen we 
6 afleveringen bestellen, 
en is het dan klaar? Maar 
dat konden wij natuurlijk 
helemaal niet voorspellen, 
omdat alles écht was. 
Überhaupt wisten we niet of 
het ging lukken om tot een 
miljoen te ruilen, dus ook 
niet wanneer. En er waren 
omroepen die het format 
wel uit wilden zenden maar 
voorstelden om het voor een 
goed doel doen, dat vonden 
ze veel sympathieker.  

Dat is wel zo. Dat 
is inderdaad wel 
sympathieker. 
Ja. Maar. Het is misschien 
sympathiek, maar je bewijst 
dan ook niets. Want dan doen 
mensen mee voor het goede 
doel. Wij vonden het sterker 
als je zegt tegen mensen ‘ik 
wil miljonair worden’, en dat 
ze dan tóch met je ruilen.  

Omdat ze iets nodig 
hebben dat jij hebt en 
andersom.
Ja. Het natuurlijk sterker 
als het dan lukt, dan als je 
een miljoen hebt en mensen 
zeggen ja, maar ze hebben 
het allemaal voor Artsen 
zonder Grenzen gedaan. 
Dan zou ik ook geld geven 
of iets ruilen. We zijn echt 
gaan proberen of het ons 
zou lukken om miljonair te 
worden, voor ons zelf en niet 
voor een goed doel. Dat je 
rijk kan worden, zónder te 

werken of geld te lenen bij 
de bank. Als dit zou lukken, 
dan zouden wij het huidige 
systeem verslaan.
Vooraf dacht ik dat het leuke 
verhalen op zou leveren 
door alle mensen waar we 
mee zouden gaan ruilen. 
Achter elke ruil zit vast 
een goed verhaal, dacht ik. 
Echter toen bleek dat hoe 
verder we kwamen, dat 
het verhaal in ons zelf zat. 
Onze samenwerking verliep 
steeds minder soepel en 
op een gegeven moment, 
we waren al een jaar bezig, 
zijn Albert en ik samen het 

gesprek aan gegaan over 
de vraag ‘waarom doen we 
dit eigenlijk’. Albert had in 
het begin al wel gezegd dat 
hij rijk wilde worden, maar 
ik nam het niet zo serieus 
omdat ik niet dacht dat dit 
nou per se de snelste manier 
zou zijn. Er zijn denk ik 
veel snellere manieren te 
bedenken om rijk te worden.

Maar hij had niet gezegd 
dat hij SNEL rijk wilde 
worden toch?
Nou eigenlijk wel, hij wilde 
op een makkelijke manier 
rijk worden. Voor mij was 
het meer de gimmick van het 
ruilprogramma, maar voor 
hem bleek het geen grap: 
hij wilde er écht rijk mee 
worden. Toen we er over 

spraken kwamen we er dus 
achter dat we allebei een 
heel ander doel hadden: hij 
wilde zo snel mogelijk naar 
het einddoel en ik wilde zo 
veel mogelijk leuke verhalen 
kunnen filmen onderweg. 

Maar dat kan toch samen 
gaan?
Het kan samen gaan. Maar 
toen kwam het probleem 
erbij dat het format dat we 
bedacht hadden, namelijk: 
Albert ruilt tot hij miljonair 
is en ik leg het vast, dat 
dat format opeens heel 
bekend werd. We kwamen 
bij Pauw en Witteman en in 
kranten en Albert werd in de 
beeldvorming ‘de man die 
ruilt tot hij miljonair is’. Dat 
was inderdaad het format 
dat we hadden uitgedacht, 
maar we werkten allebei even 
hard aan elke ruil. Dat kwam 
echter niet duidelijk naar 
voren. Het leek opeens alsof 
ik, de cameraman, iemand 
filmde die ruilde om miljonair 
te worden. Alsof ik alleen 
maar registreerde wat hij 
deed.  
Ik merkte dat ik zo ijdel 
was, dat, ondanks dat ik 
de waarheid wist, het me 
toch stak dat Albert voor de 
buitenwereld de man was die 
het voor elkaar had gekregen 
om een Rolls Royce te ruilen. 
Terwijl ik wist dat ik me 
óók een slag in de rondte 
had gebeld met potentiële 
geïnteresseerden voor elke 
ruil. 

Dus die media aandacht 
had een negatief effect op 
jullie relatie?
Ik weet niet of het daar aan 
lag. We hebben de aandacht 
ook nodig gehad om goed 

Maar het  
konijntje 
was al 

ongelukkig

Als dit zou 
lukken, dan 
zouden wij 
het huidige 
systeem 
verslaan
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door te kunnen ruilen. 
Maar stel dat we zonder die 
aandacht ook zo ver zouden 
zijn gekomen zijn, dan nog 
vond ik het vervelend dat hij 
mijn aandeel niet erkende. 
Bij Pauw en Witteman 
bijvoorbeeld zat Albert aan 
tafel en ik in het publiek, en 
Albert deed het overkomen 
alsof ik een cameraman was 
die hem en zijn ruilproject zo 
interessant vond dat ik dat 
ging filmen. Als hij op dat 
of een eerder moment had 
laten merken dat het voor 
hém duidelijk was dat we het 

samen deden, en dat dit nou 
eenmaal het format was, dat 
hij het gezicht naar buiten 
was, dan was er niet zoveel 
aan de hand geweest. Maar 
hij had het zelf helemaal 
niet door. Hij heeft geen 
moment gedacht dat ik me 
er misschien rot over zou 
kunnen voelen, voor hem was 
het gewoon de afspraak waar 
hij zich aan hield. 
Ik denk dat de frictie in onze 
relatie ook was ontstaan 
als we geen grote media 
aandacht hadden gehad, 
want ik merkte het ook 
als we onderweg waren. 
Het ligt natuurlijk ook aan 
mij want we hadden dat 
inderdaad afgesproken dat 
hij het gezicht was en ik de 
filmer. Maar elke keer als we 
bij mensen kwamen om te 
ruilen en Albert sprak in de 

ik-vorm, bedacht ik dat ik 
het toch leuker zou vinden 
als hij in de wij-vorm zou 
spreken. Dat is natuurlijk 
niet de schuld van Albert, 
want hij dacht gewoon te 
handelen volgens het format. 
Voor mij bleek ook de waarde 
van hetgeen we ruilden van 
invloed op hoe belangrijk ik 
mijn aandeel vond. Want als 
Albert op een feestje zei: ‘ik 
heb nu een konijn’, dan vond 
ik het geen probleem, maar 
toen hij begon over zijn Rolls 
Royce betrapte ik mezelf op 
de gedacht dat het ook mijn 
Rolls Royce was. Dat zegt 
dus ook veel over mezelf 
natuurlijk.
 
Dat je waarde dan dus 
toch belangrijker vindt 
dan je zou willen.
Ja. Het is toch je ego. 

Niet dat je er echt op zat 
te wachten om die Rolls te 
hebben.
Nee… nou…
Nee. Het ging meer om het 
feit dat mensen zeiden: 
‘Heb je écht in een jaar 
tijd van een konijn tot een 
Rolls Royce geruild? Echt 
ongelooflijk.’ En dat is heel 
anders dan dat ze zeggen: 
‘Wat knap van Albert.’ Op 
zo’n moment dacht ik: 
‘Knap van Albert?!’ Albert 
en ik hebben in die periode 
een flinke discussie gehad, 
ik wilde dat het gewoon 
duidelijker was dat het een 
gezamenlijke prestatie was. 

Jullie zijn gestart met 
een konijn, hebben 
deze geruild met een 
halogeenoven, daarna 
een dakpannenlift, twee 
timmermannen, twee 

optredens van The Kik, 
een kunstwerk van 
Diederik Kraaijenveld, 
de Rolls Royce, toen een 
wellness arrangement, en 
toen een huis. 
Dus 8 keer geruild.

Heb je wel eens 
overwogen om ermee te 
stoppen?
Toen we het wellness 
arrangement hadden heb ik 
dat wel eens gedacht. We 
dachten dat het moeilijk zou 
zijn om iemand te vinden 
die iets wilde ruilen dat 
meer waard was dan een 
Rolls Royce, in ieder geval 
op de particuliere markt. 
Dus toen gingen we op zoek 
naar ondernemers. Eerst 
kwam er een ondernemer, ik 
denk dat hij het op Youtube 
had gezien, die had een 
frisdrankmerk voor ons, in 
ruil voor de Rolls. Wij vonden 
het grappig maar dachten 
dat het niet meer waard zou 
zijn dan de Rolls, tenzij we 
het gelijk door konden ruilen. 
Het was een roze frisdrankje, 
hij had het ooit bedacht voor 
de roze maandag tijdens de 
Tilburgse kermis. Dus we 
zijn op zoek gegaan naar 

roze ondernemers die het 
drankje zouden kunnen 
vermarkten en we vonden 

toen Sheila en Annelies. Op 
het internet zag ik dat zij 
feesten gaven voor alleen 
maar vrouwen. Toen hebben 
we met hen afgesproken om 
hen het drankje te ruil aan 
te bieden om op hun feesten 
te verkopen. We raakten 
in gesprek en we vertelden 
hen ook over de Rolls Royce. 
Plotseling zeiden ze: ‘Maar 
wacht eens even… die Rolls 
heb je dus nog niet geruild 
met die man? Wij vinden 
een Rolls Royce veel leuker 
dan een frisdrankmerk.’ Zij 
bleken al vanaf het moment 
dat ze elkaar leerden kennen 
een soort huwelijksreis á la 
Thelma en Louise te willen 
maken. Het leek ze te gek 
om dat in een Rolls Royce te 
doen. Zij boden ons kaartjes 
aan voor wellness, maar 
dat vonden wij natuurlijk 
geen Rolls waard. Toen we 
het er langer over hadden 
ontstond het idee dat we 
met een arrangement met 
behandelingen voor meerdere 
personen misschien een 
goed ruilobject voor grotere 
bedrijven in handen hadden. 
Bedrijven die meer te ruilen 
hebben dan de waarde van 
een Rolls Royce. In de spa 
werken ook ergonomen en 
masseurs bijvoorbeeld. Al 
die mensen bij elkaar, 20 
specialisten, die we 2 dagen 
aan een bedrijf konden 
aanbieden. Dat is dus 320 uur 
effectief werken aan vitale 
werknemers of gewoon je 
personeel verwennen via 
het kerstpakket. Sheila en 
Annelies kregen de Rolls en 
wij 320 uur wellness. Maar 
om het wellness arrangement 
door te ruilen bleek dus 
eigenlijk het lastigst. De 
bedrijven die wij benaderden 

zagen de toegevoegde 
waarde helemaal niet van 
zo’n arrangement. 

Wat was het leukste dat je 
in deze periode hebt mee 
gemaakt?

Ik vond de Rolls Royce heel 
leuk, omdat je dan de blits 
kan maken, maar eh… ik 
vond ook een van de leukste 
dingen dat we naar Las Vegas 
gingen. Dat je gewoon bent 
begonnen met het ophalen 
van een konijn en een paar 
jaar later in Las Vegas staat. 

Maar dat had niet zoveel 
meer te maken met ruilen 
natuurlijk. 
Nee. Maar dat was wel het 
leukste haha!  
Het is gewoon leuk dat je een 
hele roadmovie maakt, dat 
is eigenlijk het allerleukste. 

Maar er waren heel veel leuke 
dingen, ik vond die vrouw die 
dat konijn wilde hebben, ook 
al heel leuk. Zij zei: ‘Je moet 
niet rijk willen worden, je 
moet gewoon gelukkig zijn’. 
Gewoon een grappig mens. 

En ik vond de bandleden van 
The Kik ook leuke mensen. 
Misschien is het leukste dan 
voor mij eigenlijk toch dat dat 
we van het hele proces een 
documentaire hebt kunnen 
maken. Ik heb het nooit voor 
die spullen gedaan. 

En als je nu terug kijkt, 
wat zou je dan anders 
hebben gedaan?
Weet je wat het is, ik 
kijk eigenlijk nooit terug. 
Tenminste, ja ik kijk wel 
terug want ik heb het er 
nu natuurlijk over, maar ik 
denk dan niet dat ik iets 

Albert 
zat aan 
tafel en 
ik in het 
publiek

Een Rolls 
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anders zou doen. Wat als 
we bijvoorbeeld vooraf onze 
rolverdeling beter hadden 
afgesproken? Dan was er 
geen conflict tussen Albert 
en mij geweest. Maar dat 

zou ik dus niet anders doen, 
want dat conflict bleek ook 
weer heel goed om een 
theatershow te kunnen 
maken. Het is eigenlijk ook 
wel weer goed, dat je niet 
hetzelfde bent en conflicten 
hebt. Daar leer je veel van. 
Dus ja, ik zou niet snel iets 
anders doen.
En dat we het hele huis 
double or nothing in het 
casino hebben ingezet, dat 
is inderdaad helemaal geen 
ruilen meer. Daarvan zou je 
ook kunnen denken dat we 
het eigenlijk niet hadden 
moeten doen. Maar het geeft 
toch ook wel aan dat je dus 
blijkbaar als je denkt rijk 
te worden zonder kapitalist 
te zijn, dat dat uiteindelijk 
ook niet werkt, want ja 
uiteindelijk ga je dan toch 
naar het casino.

Nou ja.. in jullie geval wel.
Ja. 

Als je geen kapitalist bent 
dan hoeft dat natuurlijk 
niet zo te zijn. Dan waren 
jullie misschien nu nog 
steeds heel tevreden met 
dat huisje. 
Precies, het leek op dat 
moment ook wel leuk om het 
huis te houden. Het was ook 

bijna niet te doen, een huis 
ruilen. Ik vond die zoektocht 
ook niet meer leuk. Maar we 
hadden nog niet ons doel 
bereikt, dus we hadden een 
nieuwe truc nodig. Dus we 
dachten: we doen alles of 
niets. Dan zijn wij óf heel 
rijk, óf alles kwijt. Dat was 
natuurlijk superspannend.

Hoe kwam het dat je het 
niet meer leuk vond?
De wereld waarin je ruilt, 
de context, veranderde 
gaandeweg. Ik vind het wel 
leuk als je een konijntje 
brengt en daar blijkt dan 
een leuk verhaal aan vast te 
zitten, dat vind ik leuk omdat 
ik daar een leuk filmpje van 
kan maken. Maar hoe hoger 
de waarde, hoe zakelijker 
de omgeving. Ik ben een 
creatieve zelfstandige en 
Albert is veel meer een echte 
ondernemer. Hij ging CEO’s 
benaderen en dan hadden 
we soms een afspraak waar 
eerst geen camera bij mocht 
zijn. Het gesprek ging dan 
over het rendement dat de 

ruil op zou moeten leveren 
en hoeveel PR-waarde iets 
had, en voor mij voelde het 
op dat moment ook niet 
meer als echt ruilen. Toen 
we het huis eenmaal in bezit 
hadden realiseerde ik me 
dat voor mij de charme er 
af was. Onze ruilpartners 
waren niet meer mensen 
met persoonlijke dromen en 
wensen, maar berekenende 
mensen die namens een 
organisatie handelden, niet 
dat dat nare mensen zijn, 
maar het zijn gewoon heel 
andere ontmoetingen.

Hoe is het idee voor de 
documentaire ontstaan?
Ons ruilproject bleek een 
metafoor voor de echte 
kapitalistische economie. 
Het begint onschuldig met 
een konijntje, daarna –als je 
een dure Rolls hebt - word 
je gewoon een handelaar en 
het eindigt in het hart van 
de kapitalistische wereld: 
Las Vegas. En daarbij deed 
het project heel veel met 
onze vriendschap. Een 

ideale documentaire dus. We 
hebben de film samen met 
onder andere een supergoede 
editor, Patrick Schonewille, 
gemaakt. Hij heeft eigenlijk 
al mijn filmmateriaal bij 
elkaar gebracht, en dit was 
veel werk want we waren 
tenslotte al 5 jaar bezig. 
Uiteindelijk is het echt 
een leuke documentaire 
geworden. 

Wat zijn de do’s en don’ts 
die je mensen die ruilend 
rijk willen worden wilt 
mee geven?
1. Denk niet alleen maar aan 
het doel, dat is zonde. 
Denk niet dat het niet kan, 
maar denk stapje voor 
stapje. Als je een berg ziet 
denk je misschien dat je 
de top niet haalt, maar als 
je gewoon gaat lopen sta 
je plotseling aan de top. Je 
moet het gewoon doen.  

Ja? Is dat jou gelukt, 
met de… Mount Everest 
bijvoorbeeld? 
Hahaha ja! Maar dat is weer 
een ander verhaal. 
Maar je moet het wel gewoon 
gaan doen. Het is wel ook 
veel echt werk geweest. Het 
was wel heel leuk, maar je 
moet wel echt gaan bellen en 
zoeken en je goed verdiepen 
in wat er aangeboden wordt 
om geen verkeerde ruil te 
maken.
2. We kwamen er ook achter 
dat je goed kunt ruilen op 
emotie. Daarmee bedoelen 
we dat de objectieve 
waarde af kan wijken van 
de emotionele waarde. Bij 
onze eerst ruil bijvoorbeeld 
ruilde een vrouw een oven 
te waarde van 100 euro voor 
een gratis konijn. Omdat voor 

haar de emotionele waarde 
gewoon veel hoger was. 
3. Begin in je eigen netwerk 
met ruilen. Die gunnen je 
meer. 
4. En exclusiviteit bleek 
eigenlijk een hele goede zet. 
We hebben bijvoorbeeld een 
kunstwerk geruild, daarvan 
staat de waarde niet vast. 
Door het verhaal dat er aan 
vast zit kan iets meer waard 
worden. 

Is dat zo? Is het niet zo 
dat kunstkenners wel een 
bepaalde richtprijs kunnen 
bepalen? 
Ja, maar dat is niet te 
beredeneren.

Nee, je kunt misschien 
niet rekenen met 
grondstoffen en werkuren.
Nee. En in ons geval was 
het gewoon smaak. De 
deurwaarder waarmee 
we geruild hebben vond 
het kunstwerk gewoon zo 
mooi, dat hij er een Rolls 
Royce voor over had. Dat 
is gebaseerd op emotie. 
Terwijl het kunstwerk uit 
sloophout is gemaakt. Als je 
bijvoorbeeld start met een 
tekening die je zelf gemaakt 
hebt, dan start je met iets 
unieks, iets exclusiefs. Het is 
dan al meer dan een A4tje. 
5. Ruil niet zomaar het eerste 
de beste bod. Wij hadden ook 
een keer een boot, maar een 
boot moet je onderhouden 
en wordt heel snel minder 
waard.
6. Enne… niet naar het casino 
gaan. Dat helpt ook niet. 
Hahaha. Nee, dat zou ik niet 
doen.

Vragen mensen vaak wat 
de waarde was van het 

huis dat jullie in Las Vegas 
hebben ingezet?
Ja. 

En wat is de reden dat 
jullie daar geen antwoord 
op geven?
Omdat het om het principe 
gaat.

Dat zeg je nu wel maar 
jullie hebben wel steeds 
iets geruild dat steeds 
meer waard was. En 
jullie doel was in eerste 
instantie om net zo lang 
door te ruilen tot je iets 
had dat een miljoen 
waard was. Dat is een 
heel concreet bedrag. 
Maar daar zijn jullie niet 
aangekomen, dan is 
het toch niet zo gek dat 
mensen willen weten tot 
welk bedrag jullie wel 
gekomen zijn?
Nee, dat is ook niet gek. 
Het is alleen niet zo relevant 
omdat we toch alles weer zijn 
kwijt geraakt. 

Als het niet zoveel uit 
maakt zou je het ook juist 
wel kunnen zeggen.
Daar ben ik het niet mee 
eens want het doet afbreuk 
aan de mystiek. Het gaat er 
om dat we een huis hadden. 
En dat we besloten om alles 
of niets te spelen. Dat is 
eigenlijk het verhaal. Dus 
óf je vindt het heel stom, óf 
je vindt het heel stoer. Maar 
als je een bedrag noemt dan 
gaat het opeens over het 
bedrag. Dan vindt de één het 
wel meevallen en dan zegt 
de ander het is wel veel, wat 
een idioten. Maar het gaat 
gewoon om het principe. Zou 
je zelf alles riskeren om maar 
meer te willen?

advertentie
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En je zou kunnen zeggen dat 
wij uiteindelijk gewoon een 
gratis konijn hebben ingezet. 
We zijn met niks begonnen 
en we eindigen met niks. 
Daar gaat het voor ons om. 
Mensen die nieuwsgierig zijn 
naar de waarde hebben de 
essentie niet begrepen. 

Op dit moment geven 
jullie college op 
middelbare scholen, wat 
is het grootste verschil 
tussen het publiek in 
de theaters en die op 
scholen?
Ja, dat is wel leuk, kinderen 
uiten tijdens de voorstelling 
hun reactie al. Dus dan 
vertellen wij dat we naar het 
casino gaan en dan hoor je 
iemand roepen: ‘Aaaah kapot 
stom! Sukkels!’ 
Ik vind het heel leuk dat 
ze direct reageren, en als 
ze vragen stellen na afloop 
gaan die altijd over de Rolls 
Royce. Ons college past bij 
verschillende vakken zoals 
economie of filosofie, er hoort 
ook een lesbrief bij. Daarna 
kan de docent in de lessen 
bijvoorbeeld het ruilspel 
laten spelen, of bespreekt de 
docent aan de hand van ons 
college een aantal dilemma’s 
met de klas. 

Is er nog iets dat je kwijt 
wilt? 
Wat vond jij van het hele 
project? 
 
Ik vond het heel leuk. 
Vooral toen je opeens met 
de Rolls Royce voor mijn 
deur stond en we met 
de hele familie een ritje 
maakten. En ik vond het 
ook wel heel leuk toen 
jullie in de publiciteit 

kwamen, althans, vooral 
Albert dan. Wat ook best 
vreemd was, dat mensen 
dan dachten dat Albert 
mijn broer was. 
Hahahaha ja zie je, snap je 
waarom ik die duidelijkheid 
wilde.

En jullie hadden natuurlijk 
nog langer door kunnen 
proberen te ruilen, maar 
ik vond ook dat jullie 
er al beste lang mee 
bezig waren. En ik snap 
dat je op een gegeven 
moment ook wel klaar 
ermee bent… maar een 
casino vond ik dan toch 
wel weer jammer. Want 
jullie starten met rijk 
willen worden buiten het 
kapitalistische systeem 
om, en dan eindigt het 
vervolgens in het Sodom 
en Gomorra van het 
kapitalisme: Alles in 
zetten in Las Vegas. 
Dat was ook een misverstand 
tussen Albert en mij. Want ik 
dacht we gaan het ruilproject 
doen. En Albert dacht: dat 
ruilen is misschien een 
manier om rijk te worden. 
Maar toen we vast liepen 
bij dat huis en we over het 
casino spraken, toen zei 
ik wel, ja dat is natuurlijk 
geen ruilen meer. En hij 

zei ja maar ik heb nergens 
ooit beweerd dat ik dat met 
ruilen doe. We zijn gewoon 
gaan ruilen. En als het in het 
casino ook lukt…

Ja ja, vandaar dat er 
bovenaan jullie website 
staat ‘kun je van een 
konijn naar een fortuin 
ruilen?’ en vandaar dat de 
documentaire ook zo heet. 
Dan hadden jullie net zo 
goed gelijk kunnen gaan 
gokken. 
Ja, maar toen hadden we nog 
geen half miljoen. OEPS!

Wat vond je van het 
interview?
Het leukste interview dat ik 
ooit heb gegeven.

De colleges van Stefan en 
Albert zijn te boeken via
Impressariaat uit de Kunst 
Bekijk hier de trailer:
https://www.youtube.com/
watch?v=7-vu4B0pss8
en op  
www.marktplaatsmiljonair.nl 
is het hele avontuur terug te 
zien.

 
foto’s: privé archief Sabine 
Egberts

V.l.n.r.: Ik (Sabine) met 
mijn favoriete en tevens 
enige broer (Stefan) 

WAAR ZIT JIJ GRAAG? 

Iedereen heeft wel iets waar hij/zij uren naar kan kijken. Bij mij zijn dat wolken en boten. Hier 
bij de SkyLounge net naast het Centraal Station Amsterdam heb je naast een geweldig uitzicht 
over de treinen en het IJ, ook een heerlijk dakterras. Een perfecte combinatie voor mij om even 
helemaal ‘uit te zoomen’ en te genieten van het moment, door de wereld aan me voorbij te laten 
gaan.
Dit plekje heb ik in 2012 ontdekt toen het nog het Hilton hotel was. Destijds was ik begonnen als 
illustrator en kon ik hier wel dagen lang zitten om te tekenen en me laten inspireren door de rust 
die deze plek me gaf. 
Vaak bestel ik er een verse muntthee en soms draait 
er op de achtergrond een DJ heerlijke lounge muziek. 
Voor mij een perfecte ambiance om te genieten en te 
kunnen concentreren. Het liefst laat ik dan niemand 
anders toe op het dakterras, maar helaas - dit plekje blijft 
vrij toegankelijk voor iedereen.  Zo centraal en toch zo 
afgelegen. Een heerlijke plek voor als de zon schijnt om 
een TIJDschrift te lezen of zoals ik, inspiratie op te doen 
zonder er ver voor te moeten fietsen. Misschien tot ziens. 
 
foto’s: Gijs Weehuizen 
tekst: Anne Schneider

THE SKYLOUNGE
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De Bekeerlinge van Stefan Hertmans 
 
In dit BoekVlog vertelt Fetsje Luimstra over Tijd in De Bekeerlinge van Stefan Hertmans. 

BOEKVLOG 

Slow Jam is een proeve van muzikale creativiteit van Peters, Bohncke en Groenwoud. Dit 
trio pleegt zich wekelijks, op een vaste speelavond, te vermaken met samen jammen. De 
grootste lol van dit pretentieloze groepje oudere jongeren, is ritmes en muzikale thema’s 
zo in elkaar te vlechten dat er uiteindelijk enigszins sprake is van samenspel. En dan zijn ze 
helemaal blij als ze het de volgende week nog te voorschijn kunnen toveren om erop verder 
te borduren of het strakker te krijgen.  

slow jam
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Stel doelen. Bereik ze. Wees trots. 
 

 

 
 

 
www.sabine-egberts.nl 

We hebben allemaal wel eens 
de behoefte gehad om iets na 
te tekenen of gedachten te 
illustreren, maar uiteindelijk is 
het er toch niet van gekomen.
Deze ‘5 minuten tekening’-
methode gaat hier verandering 
in brengen. Deze methode is 
zo laagdrempelig, dat je wél 
je potlood of pen pakt en wie 
weet waar het vervolgens 
eindigt. 

Wat houdt het in?
De kracht zit in het feit dat het 
maar vijf minuten in beslag 
neemt, waardoor je het overal 
en altijd kunt doen en je 
geen tijd hebt om te twijfelen 
of afwegingen te maken. 
Daarnaast is er niemand die 
van je verwacht dat je een 
meesterstuk neerzet in vijf 
minuten tijd. Hierdoor ligt de 
lat heerlijk laag en ontstaan 
de mooiste dingen, vooral 
het plezier om af en toe te 
visualiseren.

Stappenplan
De komende 3 simpele 

stappen nemen 5 minuten in 
beslag, met een illustratie als 
resultaat:
1. Neem een woord.
Dit mag alles zijn, zoals: 
‘lente’, ‘beker’, ‘zuurstof’, 
‘liefde’, ‘groen’, ‘trots’, ‘school’, 
‘vakantie’, etc.

2. Bedenk 2 minuten.
Gebruik twee minuten om te 
bedenken hoe je dit woord op 
papier gaat zetten. Neem het 
eerste wat in je op komt.  

Als je ‘boom’ kiest, laat dan 
mensen en dieren achterwegen, 
ga puur voor een boom. Dat 
kan altijd later nog.

3. Teken 3 minuten.
Tot slot: gebruik de laatste drie 
minuten – en niet langer, om 
je idee van stap 2 op papier te 
zetten. 

Maak je illustratie af door het 
woord uit stap 1 ergens op het 
papier te zetten. 
Hieronder een voorbeeld van 
een ‘5 minuten tekening’ van 
het woord ‘Pleasure’: 

Wij zijn benieuwd welke 
tekeningen er bij jullie tot stand 
komen. Deel je tekeningen op 
onze Facebookpagina (of stuur 
ze naar tijdschrift@gmail.com). 
 
Een woord ter inspiratie: 
VRIJETIJD.

Heel veel plezier!

 
tekst en illustratie: 
Anne Schneider

5 Minuten tekeningen 

advertentie

M  therfucker 
of thousands

Het vetplantje kwam van een 
vriend. Ik had haar al bij hem 
in de vensterbank zien staan 
en vond haar prachtig.  
Een plant in huis leek me 
wel weer eens gezellig en 
bovendien goed voor het 
zuurstofgehalte. Hij bleek er al 
een voor me klaar te 
hebben staan. Later 
begreep ik waarom. 
Hij had me moeten 
waarschuwen. 

Het is een speciale 
plant. Er groeien 
namelijk jonge plantjes 
aan de bladeren die al 
snel wortels krijgen en 
er vervolgens afvallen 
en verder groeien. Ze 
heet daarom Mother 
of thousands. Het is 
een mooie, sensuele 
plant, met golvende 
bladeren waar al die 
kindjes aan hangen. 
Mother groeide al 
snel uit tot een grote, 
weelderige plant, met 
veel bladeren. Maar 
veel bladeren betekenden in 
dit geval: veel jonkies. Ze is 
prachtig en ik houd van haar, 
maar die jonkies, ze verstikken 
me. Het is bij de konijnen 
af. Ik ben nogal empathisch 
aangelegd en ik kan je 

vertellen, het is geen pretje 
zo’n plant in huis. De vriend 
van wie ik het stekje kreeg 
blijkt er ook last van te hebben. 
 
Ik loop op mijn tenen langs 
de plant  om te voorkomen 
dat ik er tegen aan stoot en 

er kleintjes vanaf vallen, want 
dan moet ik weer wat met 
die spruiten.  Als ik er per 
ongeluk één opzuig voel ik me 
rot en schuldig. Ik heb een 
berg in een bak op het balkon 
gegooid, en met kerst leek het 

Ik kwam van een koude kermis thuis, toen ik een leuke 
plant kreeg. Ze terroriseerde, onbedoeld, al snel mijn huis. 

me een aardige oplossing om 
ze op een bord te leggen met 
wat kaarsen erbij. Het zag er 
inderdaad leuk uit, maar in 
februari zat ik nog met dat 
bord. 
Ik noem de plant heimelijk 
Motherfucker of thousands.

Het is jammer dat 
ze niet eetbaar zijn. 
Het zou de oplossing 
voor hongersnood 
kunnen zijn. Hele 
wereldbevolkingen kun 
je er mee voeden.  
 
Tot op heden heb ik 
nog geen vredelievende 
manier gevonden om 
ze kwijt te raken. Mijn 
hele vriendenkring heeft 
er inmiddels al een 
aantal en weggooien is 
simpelweg moord.  
 
Zo zoetjes aan wil ik 
toch proberen af en 
toe een handje weg te 
gooien, maar dat is nog 
toekomstmuziek. Tot die 
tijd is iedereen welkom 

bij mij een (berg) plantje(s) te 
komen ophalen. Je bent echter 
gewaarschuwd. 

 
Tekst en foto:  
Marian Hanou

28 



TIJDschrift TIJDschrift

Dorien Boland knipt al jaren krantenkoppen uit. Een collage.

UIT LIEFDE VOOR BIER
HET BIERPANEL 
Jos, Gijs en Martin testen bier

Het bierpanel op zoek naar het ultime bier. Dit 
keer bezoeken Jos, Gijs en Martin Café Cees aan de 
Ceintuurbaan in Amsterdam. 

Het Bierpanel bestaat uit:
    Jos: al hééél lang 
bierliefhebber. Niet van de 
gewone pilsjes, maar van het 
speciale genre. ‘In de goede 
helft van het jaar is Bokbier 
mijn uitgesproken favoriet. 
En binnen die sector zijn er 
dan ook weer favorieten …’
    Gijs: ook al heel lang 
bierliefhebber. ‘Dronk mijn 
eerste Duvel in 1977 als 
ik mij goed herinner en 
ging direct out na de 2e. 
Tegenwoordig zijn de Zatte 
van brouwerij het IJ en 
de Zeeburg Tripel mijn 
favorieten.’
    Martin: ‘Ik heb niets 
met pils, staand drinken 
(festivals) en plastic 
bekertjes. Maar van een mooi 
glas Trappist uit een fraaie 
bokaal op een goed terras of 
in een gezellig café word ik 
heel erg gelukkig! Bockbier, 
blond en tripel zijn favoriet 
en de laatste voor mijn dood 
moet absoluut een tripel zijn 
van Westmalle!’
 
Op pad
Het is vrijdagavond ergens 
begin 2018 en Jos, Gijs en 
Martin – het bierpanel - 
hebben voor hun bijdrage 
aan het eerste nummer 

van TIJDschrift besloten 
om elkaar te treffen in 
café Cees, gevestigd aan 
de Ceintuurbaan 206 in 
Amsterdam-Zuid. De jonge 

enthousiaste uitbater Cees 
bestiert dit kleine sfeervolle 
en fris ogende café sinds 
bijna anderhalf jaar en 
schenkt vooral speciaalbier 
van met name kleine lokale 
brouwerijen, de zogenaamde 
Craftbieren. Dat is precies 
waar we voor zijn gekomen. 
Het proeven en beoordelen 
van een aantal van deze 
onbekendere bieren met 
vaak aparte namen, fraai 
vormgegeven etiketten en, 
niet onbelangrijk, de meest 
uiteenlopende verrassende 
smaken. Meestal gebrouwen 
door twee of drie vrienden 

die dit vooral uit liefhebberij 
doen en bovenal op zoek zijn 
naar iets anders dan wat er 
al is. Een vaak uit de hand 
gelopen hobby, een proeftuin 
voor en door liefhebbers. En 
ondanks de vaak hoge prijs 
van zo'n Craft - ambachtelijk 
- biertje is dit niet iets waar 
je heel rijk van zult worden. 
Het wordt in zeer kleine 
hoeveelheden gebrouwen en 
je kunt dit niet vergelijken 
met de megabrouwketels van 
Heineken en co. Die maken 
voornamelijk pils, ook een 
biersoort, zeer geliefd bij 
velen en vooral omdat het 
veel constanter van smaak is 
dan die van de ambachtelijke 
speciaalbieren. Eén kleine 
verandering in lengte en 
temperatuur binnen je 
brouwproces en je hebt al 
een verschil in smaak. Pils 
smaakt eigenlijk altijd als 
pils, welk merk je waar dan 
ook op de wereld ergens 
besteld, altijd datzelfde 
glaasje heerlijk, helder,… juist 
ja,…die!

Het bierpanel is juist op zoek 
naar onvoorspelbaarheid. Dat 
betekent dat ook wij uit onze 
comfortzone stappen van 
bekende bok, blond en tripel-

De laatste 
voor mijn 
dood moet 
absoluut 
een tripel 
zijn van 
Westmalle
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merken als Brand, Leffe en 
Westmalle. Bij Cees zijn we 
dus op het juiste adres.
Echter, het zou dus best 
wel eens een zwaar 
tegenvallende avond kunnen 
worden en er moet vooral 
gezegd worden dat de 
bevindingen over de diverse 
te proeven bieren vooral iets 
zeggen over wat wij lekker 
of niet lekker vinden en niet 
of een bier goed of slecht is. 
Cliché, maar over smaak valt 
werkelijk niet te twisten.

We vinden een mooie 
ronde tafel vlak bij de bar, 
kaarsje erop, ouderwetse 
schoolstoeltjes om op te 

zitten en voor we een eerste 
bier geproefd hebben zijn 
we wel even verder. Wat 
zijn de criteria waar we op 
gaan letten? Martin heeft 
een concept gemaakt waar 
Jos en Gijs op aanvullen. Het 
wordt een hele lijst. Naast de 
algemene informatie over het 
bier gaan we letten op geur, 
kleur, koolzuur, volheid, fruit- 
en houttonen, bitter, zoet en 
zuurtonen, afdronk, uniek of 
doorsnee, doordrinkbaarheid 

en natuurlijk last but not 
least of we het lekker of niet 
lekker vinden.
Na ongeveer een klein uurtje 

zijn we het eens over alles. 
Gijs zal voor de fotografie 
zorgen, Jos zal de taak van 
schenker op zich nemen en 
Martin… die zit in het midden 

en houdt de rode draad in de 
gaten.
Het is erg leuk dat er zoveel 
speciale bieren in de regio 
gebrouwen worden. Dat 
is echter meteen ook het 
probleem. Welke bieren 
kies je daaruit om te gaan 
proeven.
We besluiten dat we Cees de 
selectie laten maken van zes 
te proeven bieren. We krijgen 
per ronde één fles bier van 33 
cl. en drie kleine fluitglaasjes, 

een grote kan water om 
overeind te blijven en 
gedurende de avond komen 
bitterballen, vlammetjes, 
oude kaas en pistachenoten 
voorbij. Over de kwaliteit en 
het tempo waarin het vaste 
bestanddeel voorbij komt zijn 
we dik tevreden. Dat zit dus 
wel goed. We zijn klaar voor 
het bier!

Cees heeft een idee over de 
volgorde en kan ons over 
ieder bier iets vertellen. We 
merken… hij weet waarover 
hij praat; een kenner en 
liefhebber, ofwel, we hebben 
te maken met een heuse 
biersommelier. Een prettige 
gedachte.

We starten met een bier 
van de Amsterdamse 
brouwerij Heaps of Hops, 
een saisonbier, genaamd 
Vønkelbier.  Om de hals 
van het flesje hangt een 
kartonnen kofferlabel aan een 
touwtje met info over dit bier. 
Erg origineel.
Jos schenkt in, verdeelt 
het bier. De proeverij is 
begonnen.
Het bier heeft een goudgele 
kleur, is licht troebel, heeft 
een alcoholpercentage 
van slechts 3,5 % en veel 
koolzuur.
We ruiken en proeven een 
fris appeltje. Het is een ultra 
droog, licht bitter, vrij zurig 
biertje met een zeer vlakke 
afdronk. Het doet ons eerder 
aan droge (brut) appelcider 
denken dan aan bier. Eén 
klein glaasje vinden wij wel 
genoeg.
Het bierpanel is er niet 
enthousiast over. Iets voor de 
liefhebber in de zomer met 
een oestertje erbij… zoiets!

Gauw door naar Cees choice 
no. 2:  
De New England Style. Een 
IPA (Indian Pale Ale) van de 
Amsterdamse brouwerij  
de Prael van 5.6 % alc.
Het eerste wat opvalt is het 
etiket; een fraaie pentekening 
van een futuristische stad. 
Erg mooi, het oog wil immers 
ook wat. Nu het bier. Jos 
schenkt met aandacht en 
precisie in, Gijs en Martin 
kijken met argwaan toe… 
een IPA, normaal zouden ze 
die links laten liggen. Dit is 
buiten de eigen grenzen!
Goed, de fluitjes zijn halfvol 
ingeschonken. We zien een 
goudgeel troebel bier dat erg 
fris naar vlier ruikt. Het is een 
wederom zeer droog bier met 
niet té veel koolzuur.  
We proeven vooral een 
bitterzuur bier met een 
vlakke afdronk. Hij smaakt 

zeer apart en wederom zien 
wij dit als een zomerbiertje 
voor de liefhebber, maar niet 
voor ons dus.

Gauw door naar no. 3:
Brouwerij De School uit 
Badhoevedorp heeft een IPA 
gebrouwen, genaamd Pi (π) 

met een alcoholpercentage 
van 6,0 %. 
Hij ruikt erg fris, naar vlier en 
een beetje citrus en is vooral 
heel erg troebel. De koolzuur 
vinden we goed in balans. Hij 
heeft een licht-volle smaak 
waar de bitterheid in de slok 
en nasmaak erg domineert. 
Tsja: dat is dus precies 
waarom we niet zo van de 
IPA houden: erg, erg bitter!
Het bierpanel besluit dat we 
voor langere tijd klaar zijn 
met de IPA!
Het is gewoon een te-bitter-
niet-onze-smaaktypegeval-
bier!

Het was eerst vrij rustig in 
café Cees, maar het wordt nu 
steeds drukker. De muziek 
gaat een tandje omhoog en 
we hebben als we eerlijk 
zijn na twee café-uren nog 
geen lekker bier gedronken. 
De stemming binnen het 
bierpanel komt er zo niet 
echt in.
Gijs opteert om hier een 
positieve draai aan te 
geven door nu zijn, alhier 
verkrijgbare, favoriete bier 
de Zeeburg Tripel ter tafel te 
laten komen. Hier hoeven Jos 
en Martin niet lang over na te 
denken; Cees, laat komen die 
tripel!

Bier no. 4 wordt dus de 
Zeeburg Tripel van de 
Amsterdamse brouwerij 
Zeeburg en is uiteraard 
een tripel en heeft een 
alcoholgehalte van 8,2 %. 
Hij heeft een mooi heldere 
citroengele kleur en heeft een 
niet uitgesproken maar wat 
neutrale volle bierlucht.
Hij heeft weinig koolzuur 
en een zeer zachte volle en 
romige smaak. Het is een 

zoetig bier met een klein 
bittertje zonder zuurheid. 
We proeven vooral veel 
banaan en een klein beetje 
citrus en hij blijft aangenaam 
hangen in de afdronk. Een 
klasse bier! Hier lust het 
bierpanel er nog wel meer 
van. Het lijkt ons zeer goed 
doordrinkbaar. Maar gezien 
het alcoholpercentage van  
8,2 % een verraderlijk lekker 
bier dus!
Het zal lastig worden om na 
dit bier weer even terug op 
aarde te komen. We moeten 
namelijk nog twee bieren ter 
degustatie nemen.

Bier no. 5 is er één van de 
Amsterdamse brouwerij Bird. 
Het luistert naar de naam, 
hou je vast , daar komt 
'ie: NogNietNaarHuisMus. 
We zien de polonaise al 
voorbijkomen…
Het is een brown ale met 
een alcoholpercentage van 
6,4 %. Hij heeft een mooie 
robijnrode kleur, is helder 
en we ruiken gebrande 
amandelen en karamel en 
alcohol.
Hij smaakt zeer verrassend 
niet-bitter, heeft geen zuren 
en weinig koolzuur. Hij heeft 
een zeer aparte gelaagde 
smaakopbouw die we bij 

het zal 
lastig 

worden om 
na dit bier 
weer even 
terug op 
aarde te 
komen

na ongeveer 
een klein 

uurtje zijn 
we het eens 
over alles
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proeven en in de nadronk 
terugvinden en bestaat uit 
de ook al eerder geroken 
gebrande amandelen en 
karamel. Er is even discussie 
binnen het panel met wat we 
hier nou mee aan moeten, 
maar uiteindelijk is het 
oordeel dat we er gematigd 
positief over zijn en dat hij 
eigenaardig in de positieve 
zin bevonden wordt. Als je 
hem een keer tegenkomt; 
zeker proberen!

Cees geeft ons twee bieren 
ter keuze om mee af te 
sluiten. We maken een 
keuze. Het laatste bier wat 
we gaan proeven, bier no. 6 
is een bier van Amsterdamse 
brouwerij Bru’d genaamd  
Chockenbrouwer, The Pursuit 
of Happiness. 
Een breakfastporter van 
5,5 % alc. Een soort ale 
die zijn oorsprong vindt 
in Londen. Het heeft een 
zeer donkerbruine kleur en 
we ruiken vooral gebrand 
eikenhout en alcohol. Het 
bier bevat bovengemiddeld 
veel koolzuur en is vooral erg 
bitter met een klein zuurtje. 

De volheid van smaak is 
gemiddeld. We proeven 
vooral gebrand eikenhout, 
wat citrus en bittere chocola. 
We vinden hem naast te 
bitter ook te veel gebrand 
smaken en hij heeft een 
cola-achtige afdronk. We 
vinden hem alle drie heel 
erg apart smaken. Geen zeer 
doordrinkbaar biertje voor 
ons. Voor de liefhebber dan 
dus maar weer zullen we 
zeggen en zeker geen bier 

dat meegaat naar de grote 
finaleavond.

Ja, en dat was het laatste 
geproefde bier voor ons 
vanavond. Een avond die we 
kunnen samenvatten met 
het feit dat we zes wel zeer 
verschillende bieren hebben 
geproefd die we normaal 
nooit zouden bestellen. En 
met onze – gezamenlijke 
opgeteld- meer dan 100 jaren 
bierproefervaring kunnen we 
zeggen dat we bevestigd zijn 
in onze vooroordelen over 
vooral de IPA's. Wie niet van 
bitter houdt, houdt niet van 
IPA. Terwijl Jos nog wel een 

bittertje kan hebben zijn 
vooral Gijs en Martin meer 
van het (bitter)zoet. Na vier 
uur van noeste degustatie 
zijn we er wel klaar mee.  
 
Voor we café Cees verlaten 
moeten we nog wel 
even afsluiten met het 
bekendmaken van het bier 
dat wel doorgaat naar de 
grote finaleavond 2018 van 
Bierpanel TIJDschrift te 
houden eind van dit jaar. En 
dat bier is, hoe verrassend, 
natuurlijk: de Zeeburg Tripel 
van brouwerij Zeeburg. 
Brouwerij Zeeburg: van harte 
gefeliciteerd en bedankt voor 
het brouwen van dit heerlijke 
bier.
We willen sowieso 
alle mensen achter de 
brouwerijen van de bieren 
die we vanavond geproefd 
hebben bedanken voor alle 
creativiteit. Met zoveel leuke 
bieren ziet de wereld er 
toch een stukje kleuriger en 
smaakvoller en gezelliger uit. 
Wij hebben in ieder geval 
hierdoor een erg leuke avond 
gehad. Ook Cees willen we 
bedanken voor de grote 
toewijding en zorg en heel 
graag tot een volgende keer.
Wil je meer informatie over 
de genoemde brouwerijen 
en hun bieren dan moet je 
even naar hun vaak fraai 
vormgegeven websites gaan.

Het bierpanel zegt hartelijk 
lente, tot de zomer! Proost!  

Tekst: Martin Groenewoud
Foto’s: Gijs Weehuizen

and the winner is...

Dit is de balkonset van Karel. Karel heeft zijn balkon al jaren 
niet winterklaar gemaakt. Karel had schijt. Elke ochtend en 
avond van elk seizoen rookte hij zijn sjekkie, hangend op zijn 
balkonset. Als je iets dagelijks ziet, dan valt het verval je niet 
op. Het sluipt erin, als een dief in de nacht. Het verval wil 
niet opvallen, net als een dief. Rustig toeslaan. Maar opeens 
schrik je wakker en je vat hem in de kraag. Zo ging het ook 
bij Karel. Hij had een ‘wake-up call’. Letterlijk.  
 
Op een ochtend ging zijn telefoon af, met zijn pas door zijn 
nieuwe collega ingestelde ringtone van George Michael: 
‘Wake me up before you go-go’. Karel nam op en zei ‘hello’. 
Het was zijn nieuwe collega. Hij vroeg of hij gelegen belde 
en toen daar bevestigend op geantwoord werd vroeg hij aan 
Karel, ‘Wil je eens wat met mij gaan drinken?’. Karel stond op 
en zei: ‘heel graag’!  

Toen veranderde alles. Karel 
werd verliefd en hij stopte 
met roken. Na dagen kwam 
hij weer eens op zijn balkon. 
Toen viel hem de balkonset 
pas echt op. De vervallen 
staat kwam binnen als 
een mokerslag. Het zag er 
niet uit, vol aanslag en zo 
krakkemikkig. Zijn collega 
zou langskomen, bij Karel 
thuis! Wat zou die wel niet 
denken? Straks viel het 
verval van Karel zelf ook op. 
Karel ging grondig te werk. 
Het verval moest uitgewist 
worden… Het balkon is nu 
leeg. Maagdelijk wit en 
ontvankelijk voor nieuwe 
vervulling. 

tekst en foto: Sanne Visser

Jarenlang staat het in huis en op een dag is het klaar, de 
spullen worden grofvuil. Wat is het verhaal achter deze 
spullen? En wat zegt dit over de eigenaars? Deze keer: de 
balkonset in de Sint Antoniesbreestraat, Amsterdam.
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Tijd heb ik niet. Sinds 
20-30 jaar, van studie 
geneeskunde, coschappen, 
promotieonderzoek, opleiding 
tot medisch specialist, 
medisch specialist in de 
academie, tot medisch 
specialist in een maatschap, 
wordt het progressief minder. 
Ik werk mij de laatste 5 jaar 
het schompes in een klein 
perifeer ziekenhuis. Okay, ik 
verdien een goede boterham, 
maar zoals mijn opleider zei, 
‘ik heb verdomd weinig tijd 
om hem op te eten’. 
Van alle taken die van mij 
worden verwacht is ongeveer 
50% ingeroosterd, en wel 
tussen 8 en 17 uur, mits er 
geen vergaderingen zijn. 
De rest moet tussendoor, 
ervoor of erachteraan. Na 
vijven, als de poliverpleging 
etc. naar huis is, begint 
mijn werkdag pas. Dan kan 
ik op mijn eigen manier in 
mijn eigen tempo de boel 
netjes afronden, de punten 
op de i. Nog even langs een 
patiënt op de afdeling, een 
familiegesprek, OK-verslagen 
aanpassen en accorderen, 
brieven schrijven aan 
verwijzers, verwijsbrieven 
schrijven, dossiers bijwerken, 
besprekingen voorbereiden 
en mijn mails screenen, 
verwijderen, beantwoorden 
of categoriseren in mapjes, 
meestal blijven er zo’n 3 

mails over die tijd kosten, 
daar heb ik dan geen zin 
meer in. Die mails bewaar 
ik voor een rustig moment. 
Ergens tussen 19:30 en 21 
uur trek ik de deur dicht 
en rij ik verslapt naar huis. 
Dan zijn er nog de diensten. 
33% Van mijn vrije tijd heb 
ik dienst, meestal 1 week op 
en 2 weken af. Vaak rustig, 
maar soms ook met nachten 
achterelkaar onrust, om 6:30 
uur gaat gewoon de wekker 
weer. Na de dienstweek een 
lang weekend vrij. Dan kan ik 
uren achterelkaar apathisch 
voor mij uit staren met 
ongelezen NRC’s en Parools 
voor mij op tafel. De laptop 
klaar om de opgestapelde 
mails te verwerken en een 
lange nog te-doen-lijst. 
Energie op. Helemaal op. 
Energie bepaalt de capaciteit 
van de tijd. Goddank heb ik 
geen kinderen of een hond, 
of überhaupt een sociaal 
leven! Mijn enige sociale 
leven kampt trouwens met 
hetzelfde probleem. Ook mijn 
collega’s. Ik ontmoet ze op 
b.v. een bijscholing en dan 
is het een en al geklaag over 
werkdruk, administratielast 
en gedoe met hufterige 
collega’s. Geen grap. Te veel 
van mijn opleidingsmaatjes 
zitten opgebrand thuis. 
Ik wil tijd hebben om me te 
verdiepen en te ontwikkelen 

in mijn vak. Ik wil reizen 
maken met mijn geliefde, 
boeken en de kranten lezen, 
fotograferen, tekenen, 
de wereld van de vogels 
kennen, fietsen, zwemmen 
en hardlopen met vrienden, 
fitness af en toe om fit te 
blijven, koken, lekker eten en 
een goede wijn herkennen. 
Waarom? Omdat ik daar blij 
van denk te worden, omdat 
ik niet aan het eind van mijn 
leven terugkijkend alleen 
maar kan zeggen dat ik heb 
gewerkt, gewerkt, gewerkt. 
Ben ik de enige? Vast niet en 
ik vind mijzelf ook niet zielig. 
Nee, ben erg blij met mijn 
vak, alleen wat zoekende 
naar een balans. Maar laat 
mij hier nou even lekker over 
zeuren. Zeuren over niks. 
Heerlijk! Zeuren kan ik goed, 
mijn leraar Engels riep ooit 
‘als jij mee zou doen aan 
het wereld kampioenschap 
zeuren, zou je niet eens 
laag eindigen!’ TIJDschrift 
is ontsproten uit een brein 
van iemand met tijd over. 
Een mooi conflict als thema 
voor deze eerste zeikblog. 
Ik zou zeggen zeur met mij 
mee. Goede ingezonden 
zeurblogjes zullen we hier 
af en toe publiceren. (Lees: 
voor als ik er even echt geen 
tijd heb).

tekst: dr. Zeikstra

DR. ZEIKSTRA SLAAT DOOR
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zekere inspanning van ons 
om het beeld ‘te zien’.
Zo ook bij Het Grote Paard. 

Ik stond ooit oog in oog met 
dit beeld dat ik dus kende 
van plaatjes in kunstboeken. 
Fantastisch om het in het 
echt te zien, er omheen te 
kunnen lopen, het aan te 
kunnen raken en ook van 
boven en onder te bekijken 
(wat je bij afbeeldingen 
nooit ziet). Het was met 
recht een abstract beeld. De 
natuurgetrouwe voorstelling 
van een paard was ver te 
zoeken. Maar voor wie een 
paard kent, wie weet wat 
voor dier dat is, wás het een 
paard. Wat een paard tot 
een paard maakt, is terug te 
vinden in dit beeld. 
De pk’s worden zichtbaar in 
de krachtige vormen van dit 
donker bronzen beeld. Je 
ziet een brok manen in een 
welvende vorm, een enorme 
hoef stáát, het beest steigert 
en duwt zijn kop vooruit, 
zijn voorpoten hoog in een 
strakke hoek, waardoor ze 
meer kracht uitstralen. En 
tegelijk op de kop dat zachte 
bolletje van de neus, dat 
iedereen wel kent die een 

paard over de neus heeft 
geaaid. 
En dan kan de blik vallen 
op een soort wiel dat 
de spierbundel van een 
dij lijkt te vervangen. 
Onmiskenbaar herken je 
daar een stuk techniek van 
de stoomlocomotief: een 
wiel met aandrijfstang. Oh 
ja: pk’s! Ze zitten in de 
uitdrukking van dit beeld uit 
1914. De schepper Raymond 
Duchamp, waarschijnlijk 
net zoals veel van zijn 
tijdgenoten onder de indruk 
van de techniek uit zijn tijd, 
integreert techniek in het 
beest. Pk’s van mens en 
dier in één beeld. Op deze 
najaarsmiddag dat ik weer 
in Middelheim ben en direct 
mijn grote paard opzoek, 
ben ik weer (of nog steeds) 
onder de indruk van de 
uitdrukkingskracht van dit 
beeld.
Wij lopen door het 
beeldenpark en passeren 

zeer veel uiteenlopende 
sculpturen. Als we na een 
flinke omzwerving weer 

bijna terug zijn bij het begin, 
staat daar niet ver van Het 
Grote Paard een ander beeld, 
zelfde materiaal, zelfde kleur. 
Ook een beeld van een dier 
in donker brons, maar van 
een heel andere orde. De 
uitdrukkingskracht is voor mij 
tegenovergesteld aan die van 
het paard.  Het is een beeld 
van Vojin Bakic uit 1955. 
Het is een dier in gestileerde 
vormen. Het is zó gemaakt 
dat het een reusachtige 
ballon lijkt of misschien wel 
een enorm kussen. In ieder 
geval een zachte vorm, maar 
in een hard materiaal; brons.
Bij nadere beschouwing is 
het niet moeilijk in dit dier 
een stier te herkennen. 
De enorme massa met 
een zwaartepunt in de 
nek, de vanuit de lichte 
poten opkomende zware 
lichaamsvorm (zo typisch 
voor runderen), de 
vooruitstrevende massa naar 
de kop met twee punten, 

de schonkige heupen. Wie 
de stier kent, herkent hem 
in deze vormentaal. Ook al 

Raymond Duchamp-Villon 
– Het Grote Paard, 1914 – 
Middelheim, Antwerpen

Vojin Bakic – Stier, 1955 – Middelheim, Antwerpen

Een najaarsmiddag in het 
voorbije jaar. Ik ben met 
een vriend een weekeinde 
in Antwerpen. Het is buiten 
zacht herfstweer als we  
’s morgens aan het ontbijt 
zitten; een dun zonnetje 
en een zacht briesje. Niet 
onaangenaam voor de tijd 
van het jaar.
Er staat ‘iets’ cultureels op 
het programma dat nog 
richting dient te krijgen. Ik 
ken Antwerpen redelijk. Mijn 
vriend niet en hij legt het bij 
mij neer om het ‘iets’ nader 
in te vullen. Voor mij is de 
keuze snel gemaakt en ik stel 
hem voor naar Middelheim te 
gaan. 
Middelheim is een landgoed 
net ten zuiden van de ring 
van Antwerpen. Gelegen in 
een lommerrijke villawijk. 
Het landgoed is een 
beeldenpark voor moderne 
kunst. Laten we zeggen vanaf 
eind 19e eeuw. En behalve 
beeldenpark is het een 
lekkere wandelplek met, niet 
onbelangrijk, een uitstekende 
cafetaria in het betreffende 
landhuis. 
Ik hou van beeldenparken 
en zo ook van Middelheim. 
Een park biedt een passende 

omgeving bij veel beelden. 
Beelden hebben ruimte 
nodig, een eigen plek die 
alleen van hun is met 
voldoende afstand tot de 
volgende eigen plek van het 
volgende beeld. Iets wat in 
een museum vaak wat lastig 
is - kunstwerken hun eigen 
ruimte geven zonder dat het 
volgende werk al in beeld 
is. Daarnaast hou ik erg van 
beelden, of sculpturen kun je 
beter zeggen. Beelden roepen 
voor mij nog op dat ze met 
handkracht uitgebeiteld of 
uitgegutst zijn. Sculpturen 
dekken meer de lading voor 
ruimtelijke objecten van 
de meest uiteenlopende 
materialen en technieken. 
Toch zal ik voor het gemak 
spreken van beelden.

Middelheim is het eerste 
beeldenpark waar ik 
ooit ben geweest. Niet 
lang nadat ik op de 
HAVO bij het examenvak 
kunstgeschiedenis had 
kennisgemaakt met moderne 
(beeldhouw)kunst. Ik 
had allerlei kunstwerken 
onder ogen gekregen en 
was ontzettend onder de 
indruk van één van hen. 

Het Grote Paard heette het, 
een werk van Raymond 
Duchamp-Villon uit 1914. Ik 
was enorm getroffen door de 
ontdekking dat mensen rond 
de eeuwwisseling van 1900 
de mogelijkheden vonden 
om te verbeelden zonder nog 
vast te hoeven houden aan 
de natuurlijke voorstelling. 
De wereld verbeelden en 
tegelijk los komen van hoe 
die er uitziet. De wereld op 
een nieuwe manier aan ons 
voorstellen. In Het Grote Paard 
zag ik dat terug.
Er zijn allerlei namen gegeven 
aan allerlei stromingen in de 
kunst. Allerlei kunstenaars 
binnen evenzovele -ismen 
hadden hun eigen invalshoek 
om de wereld nieuw aan 
ons laten zien. Een hele 
brede noemer is die van de 
abstracte kunst. Als ik mag 
proberen te zeggen wat 
abstract is, dan is dat voor 
mij: de wereld waarnemen en 
vervolgens weergeven door 
haar opnieuw ‘in elkaar te 
zetten’. Wat daaruit volgt is 
een verbeelding van de wereld 
met accenten, verschuivingen, 
verplaatsingen, vergrotingen, 
verkleiningen, weglatingen, 
enz. Het vraagt dan een 

Het Paard en De Stier 

Jos vertelt over beeldenpark 
Middelheim en in het bijzonder over 
het paard van Raymond Duchamp-
Villon en de Stier van Vojin Bakic.
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is de zwaarte van het dier 
uitgedrukt met lichte, zachte 
vormen die nauwelijks de 
grond raken.
De Stier van Bakic is voor 
mij ook een indrukwekkend 
beeld, waarbij ik me er 
rondom lopend over kan 
verbazen dat de maker 
zo treffend een stier heeft 
geschapen, zonder dat 
het dier 1 op 1 lijkt op de 
natuurlijke voorstelling. (Ik 
moet hierbij denken aan 
het beroemde schilderij van 
de stier van Paulus Potter). 
Het bronzen beeld doet een 
beroep op ons beeld van 
binnen dat wij hebben van de 
stier. Een innerlijk oerbeeld 
ín ons, waaruit wij direct de 
belangrijkste kenmerken 
herleiden en terugvinden in 
Bakic schepping. 
Voor mij is De Stier van 
Bakic óók een kind van 
zijn tijd. De gestileerde 
vormen horen bij een tijd dat 
‘streamline’ het industrieel 
design bepaalde. Een tijd van 
naoorlogs optimisme, waarin 
de tijdgeest terug te vinden 
is in een nieuwe manier van 
ontwerpen. De Stier is in 
zekere zin ook een streamline 
design; één grote soepele 
vorm. 
Terwijl we daar staan bij de 
stier, verdwijnt het waterige 
zonnetje langzaam achter 
een wolkensluier en vallen 
kleine druppeltjes regen op 
de spiegelend gladde rug. 
Tijd voor een kop koffie met 
een wafel.

Tekst: Jos Bohnke
foto’s: bron: www.
middelheimmuseum.be

 
Een daarvan is dit experiment 
met een ei.  

Het enige wat je 
nodig hebt 

voor dit 

experiment 
is een glas, 

schoonmaakazijn en een 
ei. Pak het glas, leg het ei 
er voorzichtig in en giet 
vervolgens het azijn erbij. Al 
snel zie je belletjes ontstaan. 
Langzaamaan verdwijnt de 
schaal. Wat overblijft is een 

zogenaamd windei. Een ei 
zonder schaal, met alleen een 
dun velletje. De dooier schijnt 
er doorheen en je kunt het 

ei laten stuiteren (tot 
bepaalde hoogte, 

anders wordt het 
een knoeiboel). 
 
Hoe dit komt? 
De schaal 
van een ei 

is gemaakt 
van kalk. Als je 

kalk en een zuur 
samenbrengt ontstaan er 
CO2 (de belletjes), water 
en Calciumionen. Het kalk 
verdwijnt. 
 
 
Tekst en foto: Marian Hanou

Bubbels
Als technisch onderwijs assistent op een 
middelbare school. bereidde ik proefjes voor die de 
kinderen vervolgens gingen doen. De huis- tuin- en 
keukenproefjes vond ik zelf altijd erg leuk.  
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