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Dit zomernummer van het spontaan opgerichte blad TIJDschrift, is het tweede 
nummer in haar nog maar korte bestaan. Met een oplage van vijftien, een 
flink aantal hits online en veel hartverwarmende reacties, waren we meer 
dan tevreden over het eerste nummer, liever gezegd: verwonderd. Dat eerste 
nummer kwam feitelijk zonder slag of stoot tot stand. Op het saaie af, alles 
liep op rolletjes en deadlines werden gehaald. Desalniettemin herinner ik me 
regelmatig naar mijn vriend gegild te hebben: ‘dit is wel meteen het laatste 
nummer hoor!’ Hij weet beter.

Die deadlines werden bij dit nummer al wat nauwer genomen, en het regelen van 
een gezellige redactieborrel was ook geen eenvoudige zaak, al doet bovenstaande 
foto misschien anders vermoeden. De factor TIJD is ook bij ons spelbreker.

Wat valt er dit keer te beleven? 
De redactieleden worden wat zichtbaarder, die waren in het vorige nummer 
vrijwel niet te zien. In de gezamenlijke bijdrage ZOMER bijvoorbeeld, vertellen de 
redacteuren wat zij associëren met zomer. 
Frits en Pandora zijn vanaf dit nummer van de partij en daarnaast doen er 
gastredacteuren mee: René, Stephanie en Abe.
En verder een beetje van hetzelfde, maar dan anders.

Veel plezier met dit extra dikke zomernummer. 
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Dat het gevaar overal op de loer ligt ontdekte Martin op een 
ochtend in oktober van het vorige jaar. In zijn buurtsuper stond 
zijn doorgaans rustige leventje plotseling flink op zijn kop.

Zo'n drieentwintig jaar 
geleden verhuisde ik met 
mijn lief van het wereldse 
Amsterdam-Oost naar 
het rustige, vriendelijke, 
voorspelbare, dorpse 
Haarlem. De volkswijk 

waar we wonen heet de 
Leidsebuurt en ligt op 
loopafstand van het gezellige 
centrum en je zit, eenmaal 
het tunneltje onder de 
randweg door, zo in de 
duinen of bij één van de vele 

schitterende landgoederen. 
Als je van rust houdt en toch 
niet ver weg op een hutje op 
de hei wil zitten is het hier 
echt ideaal wonen.
En als je denkt dat het niet 
mooier kan, dat kan dus 

Zomaar een dag uit het leven van een buurtsuperbezoeker!
wel. Want op slechts tachtig 
luttele meters afstand van 
ons huis bevindt zich een 
heuse prima buurtsuper: de 
Dekamarkt!
In het begin voelde het 
als een kampwinkel op 
een kampeerterrein; ben 
je wat vergeten, dan loop 
je om vijf voor zeven nog 
even op je sloffen erheen. 
De meeste medewerkers 

werken er al langere tijd, af 
en toe wisselt er iemand, 
maar ik ken ze allemaal en 
zij kennen mij. En dat geldt 
volgens mij voor alle, meest 
vaste, klanten. Voor veel 
oudere klanten die nog net 
deze buurtsuper kunnen 
halen met hun rollator is 
dit waarschijnlijk hun enige 
uitstapje van de dag. Omdat 
de Dekamarkt ook een 

trefpunt is van bekenden 
ben ik soms wel een half uur 
in de winkel. Het is de plek 
om mensen tegen te komen 
die je lang niet gezien hebt.

Het is er de laatste jaren 
echter meestal erg rustig. 
Steeds meer mensen doen 
de grote boodschappen met 
de auto bij de Albert Heijn 
die een paar jaar geleden 

4



aan de rand van de wijk 
gekomen is.
Dat vind ik eigenlijk een 
beetje jammer en het voelt 
voor mij een beetje als 
verraad als mensen hier 
heen gaan voor al hun 
boodschappen. De angst dat 
als straks nog meer mensen 
naar die andere grote super 
gaan, is natuurlijk dat 
onze/mijn Dekamarkt nog 
tijdens mijn leven op een 
dag definitief de deuren 
zal moeten sluiten. Een 
doemscenario waar ik liever 
niet aan wil denken.
Drie keer per dag is het wel 
drukker in de winkel. Dat is 
rondom het in- en uitgaan 
van de basisschool in de 
wijk -die ook om de hoek 
zit- en na werktijd/rondom 
etenstijd.
Als ik voor één van de vele 
rustige momenten wil kiezen 
dan is dat meestal ergens 

tussen 10 en 11 uur
's ochtends. Soms zijn 

er dan nog 1 of 2 
klanten, soms ben 
ik de enige.
De dag waarover 
ik het nu ga 
hebben, een 
doordeweekse 
dag ergens in 
oktober vorig 
jaar, ging ik ook 
rond dit tijdstip 
van huis met 
tas en bood-
schappen-
lijst naar de 
Dekamarkt.
Het begon al 
anders omdat 

ik zag dat twee 
glazenwassers 

bezig waren de glazen 
overkapping voor de 
dekamarkt te lappen. 

Niet heel vreemd, maar wel 
iets wat zelden gebeurt.
Soms staan de 
boodschappenkarretjes 
onder deze glazen 
overkapping, maar vandaag 
stonden ze binnen.
Het was daardoor wat krap 
bij binnenkomst. Om een 
karretje te pakken moest ik 
even vragen aan een man of 
ik erbij kon. Op dit moment 
had ik al het gevoel dat er 
iets niet klopte. Het was 
een vriendelijke man met 
een colbertjasje met zo'n 
zilveren V op zijn revers: 
beveiliging!?! We 
zeiden elkaar 
goedemorgen, ik 
deed een vijftig 
eurocent muntje 
in de gleuf van de kar, 
hing mijn tas aan de 
haak en reed er mee door 
de dubbele ingangshekjes. 

Direct daarachter kom je 
dan op de groenteafdeling 
terecht. Ik zette mijn kar 
hier neer, maakte een keuze 
en schepte wat spruitjes in 
een plastic zak. Op weg naar 
de weegschaal liep de altijd 
vriendelijk chef met baard 
voorbij en we zeiden elkaar 
goedemorgen. Hij leek wat 
minder ontspannen dan 
normaal. Ik zag hem door 
de poortjes naar de man 
met de V lopen en ze gingen 
even in gesprek.
Buiten mij waren er 
waarschijnlijk nog 1 à 2 
klanten verderop in de 
winkel, maar voor nu zag ik 
niemand. Het was dus nu: 
ik, de chef en de man met 
de gouden V bij de ingang. 
Ik voelde aan alles dat er 
iets niet klopte en ik voelde 
me zelf ook ineens minder 
op mijn gemak. Dat gevoel 
wat ik als kind ook had als ik 
de sigarenwinkel ingelopen 
was en het plan had iets 
van snoep te gaan pikken 
maar direct al wist dat de 
man achter de balie me 
doorhad. Niet doen: betrapt 
bij voorbaat! Dat gevoel, 
alsof ze het op mij gemunt 
hadden. Man van 56, beetje 
sullig type, rekent altijd 
keurig zijn boodschappen 
af, daar stond ik 
dan, wat was 

dit? Ik 

was even in gedachten, 
legde de spruitjes op de 
weegschaal en drukte op 
de picto hotelspruitjes en 
op de knop bon en daar 
werd de sticker uitgepoept. 
Sticker op plastic zak, en 
de zak in mijn karretje. De 
chef liep even later weer 

langs mij richting kassa en 
ik liep met mijn kar naar 
mijn favoriete schap: die 
met de aanbiedingen. Naast 
mijn boodschappenbriefje 
is dit altijd een factor van 
verrassing in de tas die mee 
terug gaat. Zover kwam het 
echter niet.
Door de intercom hoorde ik 
de stem van de chef roepen: 
‘groenteafdeling, code 
duizend’.
Luttele tellen later kwam 
de chef op me af en zei 
rustig maar gedecideerd: 
‘meneer, wilt u even met me 
meelopen?!’ Ik pakte mijn 
kar en wilde die voortduwen, 
maar daar kreeg ik geen 
kans voor. De chef zei korter 
af dan net: ‘meneer, laat u 
die kar maar hier achter’. 
Omdat ik zo ben opgevoed 
gehoorzaamde ik en wilde 
naar de achterkant lopen 
waar het magazijn is, maar 
weer werd ik aangesproken 
door de chef: ‘meneer, u 
mag met me meelopen 
naar de kassa’. Eenmaal 

daar aangekomen zag ik 
niemand achter de kassa 
zitten. ‘Loopt u maar door 
naar de ingang’ riep de 
chef weer. Dit deed ik en ik 
zag tussen de schuifdeuren 
bij de ingang nu nog één 
oudere klant staan en onze 
vertrouwde caissière die 
een maxi-cosie bij zich had 
met een babypop (?!?) erin 
en de man met de gouden 
V. De chef zei tegen hem: 
‘iedereen is uit de winkel!’. 
Op dat moment klonk een 
snoeihard geluid van een 
brandalarm.
En daar stonden we dan 
met zijn vijven in het kleine 
halletje met een loeiende 
sirene. De glazenwassers 
buiten gingen gewoon door 
met hun werk alsof er niets 
aan de hand was en keken 
niet op of om.
Ik vroeg aan de caissière 
met de Oost-Europese 
tongval of er een 
brandalarmoefening gaande 
was en of dat de reden 
was dat ze deze maxi-cosie 

met babypop meegenomen 
had. Ik kreeg geen 
antwoord, want er kwam 
op dat moment een derde 
-wederom oudere- klant met 
rollator binnengelopen. ‘Wat 
is hier aan de hand?’ vroeg 
ze. De chef richtte zich tot 
haar en antwoordde dat ze 
even moest wachten voordat 
ze naar binnen kon gaan, 
wat een reactie opleverde bij 
de vrouw; ‘nou, dit heb ik 
hier nog nooit meegemaakt. 
En wat is die herrie toch. 
Dat doet pijn aan mijn 
oren, ik heb namelijk een 
gehoorapparaat en ik.... ‘. 
De herrie was inderdaad 
verschrikkelijk. Ik vroeg 
nogmaals aan de caissière 
of dit een brandalarm was, 
maar op dat moment stopte 
het alarm en ieder der 
inmiddels zes aanwezigen 
was blij dat de herrie voorbij 
was. De chef bedankte 
ons voor het geduld en we 
mochten de winkel weer in.
Ik vroeg nog één keer 
aan de caissière of dit een 

Luttele tellen later 
kwam de chef op 

me af en zei rustig 
maar gedecideerd: 

‘meneer, wilt 
u even met me 

meelopen?’



brandweeroefening was. 
Enigszins onzeker kwam er 
nu een antwoord. ‘Nee, nee, 
geen brandweeroefening, 
heeft te maken met,... ja,.... 
aanslag,.... veiligheid, ik 
moet weer naar de kassa’.
Aanslag, veiligheid?!? Dit 
was dus een oefening die 
natuurlijk van hogerhand 
verplicht gesteld was voor 
alle openbare gebouwen 

in Nederland, nee, Europa 
dus tegenwoordig, dus ook 
voor onze kleine buurtDeka-
markt.
Ik heb nog plichtmatig 
mijn boodschappenlijstje 
afgewerkt, dit afgerekend, 
maar was te beduusd om 
nog wat te zeggen. De rest 
van de dag bleef er een gons 
in mijn hoofd ronddolen. Ja, 
er was twee jaar geleden 
ook al eens in zo'n klein 
kerkje in Normandie een 
gijzeling geweest. En dus 
kan elke suffe plek in de 
wereld een plek van een 
aanslag zijn. Terrorisme kan 

overal opduiken. Hoezo zou 
ik me veilig wanen in onze 
Deka-markt?
En dus ben ik ruim een 
week niet naar onze 
buurtsuper geweest en heb 
alle potentiële terroristische 
doelen in een straal van 
300 meter van mijn huis 
zitten doornemen. Het zijn 
er te veel om op te noemen, 
maar de eindconclusie is 
dan toch dat de kans op 
een aanrijding met een 
pizzakoerier net iets groter 
is dan een aanslag in onze 
Dekamarkt.
Het duurde acht dagen 
voor ik weer naar 
binnen ging met mijn 
boodschappenlijstje, een 
karretje pakte, de chef met 
baard groette, doorliep naar 
het aanbiedingen-
schap, daar 
stilstond, nog eens 
heel lang en goed 
om me heen 
keek en  
de  
rust in  
me  
voelde 

terugkeren. Ik was trots  
op mezelf.  
Ik ben er nog. Maar  
ik was er vorige week wel 
bij.
Ik vertel het verhaal wel 
eens aan mensen die nooit 
iets meemaken en me 
nietsgelovend aankijken. Ik 
kijk dan terug, diep en recht 
in de ogen en zeg ze dan: 
‘dit is een verhaal, dat is 
echt heel erg waar gebeurd, 
en heeft zich zo vlak bij mijn 
huis afgespeeld,....tsja, echt, 
echt waar!’

tekst: Martin Groenewoud 
Foto’s: Marian Hanou

P.S.: een week voor ik dit 
stuk naar de redactie zou 
sturen werd een klein dorpje 
in Zuid-Frankrijk opgeschrikt 
door een terreuraanslag 
uitgevoerd door iemand van 
IS waarbij diverse doden 
vielen.
Ik had voor die tijd vooral 
een hilarisch gevoel bij 
de hele oefening in onze 
buurtsuper. Dat beeld moet 
ik nu dus noodgedwongen 
herzien.
De waarheid is helaas 
erger dan ieder zich kan 
voorstellen.............

 

 ‘nou, dit heb ik 
hier nog nooit 
meegemaakt’

Vogels tellen met Jappie en Piet

WAT BEZIELT DE FOTOGRAAF? 

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. 

Na een verjaardag in het 
noorden was het makkelijk 
even logeren bij mijn 
ouders in Friesland. Op 
zaterdagochtend vind ik ze 
al vroeg aan de koffie. De 
telescoopkijker, laarzen en 
gewone verrekijker liggen 
klaar. Elke 2e zaterdag 
van de maand telt mijn 
vader met zijn vogelmaat 
watervogels voor stichting 
Sovon. Mag ik mee? “Ja 
tuurlijk”, stamelt mijn vader, 
“maar we blijven overwegend  
in de auto, en er komen nog 
2 andere vogeltellers mee, 
maar die stappen halverwege 
uit en lopen door het 
natuurgebied terug naar het 
verzamelpunt”. 
Het is een prachtige ochtend, 
helder fris met een krachtige 

voorjaarszon. Het heeft 
gevroren een laagje rijp op 
het gras en de sloten bedekt 
met een fijn laagje ijs. Bij het 
verzamelpunt stappen deze 2 
mannen naast mij achterin. 
Jappie heeft een aardige 
camera bij zich. Een Nikon 
D500, met een vette 200-500 
mm lens. Ik mag met hen 
mee. 

We worden afgezet bij de 
ingang van natuurgebied 
de Bouwepet, westwaarts 
van de Ottemaweg in 
het Bûtenfjild tussen 
Feanwâlden en Mûnein. De 
Bouwepet is van oorsprong 
een stroomgebied van het 
gelijknamige riviertje. Later 
is dit gecultiveerd naar 
landbouwgrond. In het 
kader van de ecologische 
hoofdstructuur is het 
teruggebracht naar een 
natuurgebied met rietland en 
ondiepe poelen. 
Het is er prachtig en het licht 
is perfect. Jappie brengt al 
snel zijn Nikon in stelling op 

zijn onderarm, een statief 
is maar onhandig extra 
sjouwen.  

In de verte beweegt een 
vogeltje in het riet. Met mijn 
eigen verrekijker kan ik hem 
amper zien. Op het scherm 
van de camera zoomt Jappie 
in. Een rietgors, mannetje. 
De foto is niet scherp. “Eh, 
ja  ik gebruik de camera 
als verrekijker”. Snel foto 
maken, beetje inzoomen en 
als de vogel gevlogen is even 
rustig determineren. 
 
Ik vraag of hij ook echte 
foto’s maakt en wat hij 
met deze foto’s doet. Hij 
vertelt dat hij mooie foto’s 
van vogels op zijn website 
plaatst. Om zo aan de 
mensen in de buurt te 
laten zien wat voor een 
vogelrijkdom er in dit gebied 
voorkomt.
Piet plaatst af en toe ook 
foto’s van Jappie op de 
website van de lokale 
fûgelwacht. Dan zie ik een 
grote vogel in de boom voor 
ons. Ik vraag Piet wat voor 
vogel dat is, als plotseling 
de grijsblauwe roofvogel 
wegvliegt. Een sperwer! 
roept Piet. Jappie richt zijn 
camera snel en vangt het 
beeld in de zoeker. Klik. Hier 
was geen verrekijken nodig. 

www.JappieSeinstra.nl
www.Fugelwacht-trynwalden.nl
 
Lolo
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Jos bezoekt de beeldentuin van het Kröller-Müller museum en gaat met een 
vriendin op zoek naar ritme. Twee sculpturen  trekken de aandacht.

RITME

Evert Strobos - Palissade 
foto: Marieke Sanders

Een verjaardag bij ons thuis. 
Er zitten veel mensen in 
de huiskamer, waarbij een 
lage lange boekenkast op de 
vloer als zitmeubel meedoet. 
In deze kast een lange rij 
kunstboeken die één van 
mijn uitgesproken interesses 
verraadt: Moderne Kunst.  
 
Later, toen dat zo ter sprake 
kwam, vraagt een vriendin 
van mij, die die avond op 
deze kast gezeten heeft en 
blijkbaar gezien heeft waar 
ze bovenop zat: “Wat vind 
jij nou leuk aan moderne 
kunst?”. De vraag was niet 
geheel vrij van oordeel 
en zou mij als kunst- en 
cultuurliefhebber, docent 
ook, kunnen raken. Maar 
zo wilde ik de vraag niet 
horen. Ik vatte het op als een 
uitnodiging en vroeg haar 
of ik het mocht uitleggen. 
Dat vond ze okee en ik heb 
haar het volgende ongeveer 
verteld:
Mijn belangstelling voor 
Moderne Kunst gaat vooral uit 
naar Beeldhouwkunst. Dat ik 
zelf een tijdlang beelden heb 
gehakt in hout en steen, heeft 
daar zeker aan bijgedragen. 
Meer specifiek heb ik 
belangstelling voor abstracte 
kunst. Dat komt omdat ik 
vind dat de tijd van het 
getrouw verbeelden van de 
wereld die we om ons heen 
hebben achter ons ligt (wéér 
een naakt, wéér een torso, 
wéér een dier . . . ). Neemt 
niet weg dat de vroegere 
beeldhouwkunst veel moois 
heeft voortgebracht en ik 
het nog steeds knap vind 
als mensen naturalistisch 
werken, maar dan meer in de 
zin van ambachtelijk knap.

Toen de vriendin zei dat ze 
vaak niet wist wat ze van 
Moderne Kunst moest vinden 
en hoe ze moest kijken, 
probeerde ik uit te leggen dat 
het scheelt om niet te kijken 
naar mooi of lelijk en dat je 
sowieso niets moet. Het kan 
helpen om naar iets anders te 
kijken. Materiaal bijvoorbeeld, 
originaliteit of techniek. Is het 
samengesteld of één geheel? 
Je kunt ook een specifiek 
onderwerp nemen waarnaar 
je kijkt of je blikrichting 
bepalen op iets kenmerkends. 
Neem bijv. als uitgangspunt 
‘ritme’ en loop door een 
beeldentuin op zoek naar 
ritme in de beelden en 
sculpturen die je tegenkomt. 
Waar zie je ritme? Hoe zie 
je ritme? Is ritme herhaling, 
veel van hetzelfde of juist een 
verloop? 

Met dat laatste als blikrichting 
zijn we op een goede dag 
naar het Kröller-Müller (K-M) 
museum in Otterlo gegaan 
om daar eens door de 
beeldentuin rond te struinen, 
op zoek naar ritme. De K-M 
beeldentuin is waarschijnlijk 
de beroemdste beeldentuin 
van Nederland. Misschien 
is het passender te spreken 
van een beeldenpark, omdat 
je duidelijk door een stuk 
van de Veluwe loopt dat 
aangekleed is met beelden 
en sculpturen. Zeker als je 
verder wegloopt van het 
museum en de gazonnen daar 
in de buurt, verliest de tuin 
zijn tuinkarakter. 
Door de K-M tuin lopend 
hadden we het over van alles 
en nog wat, maar kwamen 
we ook steeds terug op 
ons onderzoeksonderwerp; 

waar vinden we ritme? Een 
vraag waar we al gauw op 
stuitten was of ritme zich in 
één kunstwerk als geheel 
afspeelde of dat je er een, 
zeg maar, samengesteld 
kunstwerk voor nodig hebt. 
En of het met opzet vooraf 
in een werk gelegd is of dat 
het kan ontstaan tijdens het 
maken.
Het was heel boeiend om 
zo door het beeldenpark 
te lopen en te merken dat 
je anders kijkt als je zo’n 
duidelijke vraag meeneemt 
in het beschouwen van 
al die werken. Er waren 
vele gegadigden voor ons 
thema ‘ritme’ en er viel ook 
veel over uit te wisselen. 
Natuurlijk maakten we 
foto’s van de beelden die in 
aanmerking kwamen, om ze 
later bij een kop koffie nog 
eens onder de loep te nemen. 
We hadden namelijk op een 
gegeven moment afgesproken 
allebei een favoriet te kiezen 
en elkaar te vertellen waarom 
we die gekozen hadden.
Aan het einde van de middag 
zaten we dus aan de koffie 
‘met wat erbij’ en vertelden 
elkaar onze favoriet. Over 
deze twee sculpturen zal ik 
het ten slotte nog hebben. 
Het moet echter gezegd 
worden dat de keus nogal 
willekeurig was, omdat er 
veel werken in aanmerking 
kwamen. Net hoe je ernaar 
kijkt of wat je als ritme het 
meest aansprekend vindt. 
De volgende twee beelden 
waren uiteindelijk onze keuze 
van die middag, toevallige 
tijdgenoten uit de jaren ‘90: 

De eerste keus was een 
kolossaal ijzeren sculptuur 

10



van Evert Strobos. Dat wil 
zeggen: het zag eruit als 
enorme roestige ijzeren 
staken, maar het gaat hier 
om cortenstaal (klemtoon 
op tén). Een metaal (staal) 
dat zichzelf met zijn eigen 
roestvormige oppervlak een 
beschermlaag geeft tegen 
weer en wind. Het is een 
bekende verschijningsvorm 
van stalen sculpturen. (Denk 
aan de ‘Wimpel’ t.o. de 
Apollohal in Amsterdam). 
Het object, met de passende 
naam ‘Palissade’, is een heel 
strak ritmisch vormgegeven 
werk, waarvan de opstaande 
spijlen recht uit de grond 
komen. Ze staan beneden 
naast elkaar met openingen 
op vaste onderlinge afstand 
en draaien naar boven 
toe allemaal in dezelfde 
richting. Daarbij draaien ze 
een kwart slag tot ze aan 
de bovenrand aansluiten 
en een gesloten bovenlijn 
vormen. Maar er gebeurt 
onderweg tussen beneden 
en boven nog iets wat zich 
moeilijk laat beschrijven: 
een hoek die van onder naar 
boven verdwijnt en een die 
naar boven toe verschijnt in 
eenzelfde kwartdraaiing in het 
oppervlak van de spijlen. 
Alles aan deze sculptuur is 
geplande, exact herhalende 
ritmiek. Het strak gelijke 
ritme heeft een soort 
schoonheid. Vooral ook omdat 
door de subtiele draaiing in 
de staken en de gebogen lijn 
waarin deze staan opgesteld, 
er een mooi licht-schaduwspel 
ontstaat op een zonnige 
dag. En als dan achter 
het gebruinde cortenstaal 
een helblauwe zomerlucht 

doorschemert, wordt het 
beeld helemaal fantastisch.
 
De tweede keus was een 
robuuste verzameling 
hardstenen staande vormen 
door Eugène Dodeigne. Deze 

Franse beeldhouwer gebruikte 
voor zijn steensculpturen 
pneumatisch gereedschap, 
wat tot grove houwvormen 
leidt waarin je de plathamer-
mokerslag terugziet. Dit 
alleen al geeft een bijzonder 
ritme in de structuur van 
deze stenen vormen. Maar 
samen vormen ze ook een 
ritme in de zin van een 
herhaling van opstaande 
figuren. Het is niet moeilijk 
hierin gestalten te herkennen. 
In dat geval zie je een groep 
van zes personen in een 
lichtgebogen lijn om een 
zevende heen staan. Vandaar 
dat dit werk ook ‘Zeven’ 
heet. Zowel de onderlinge 
afstand als de tussenruimten 

bepalen het ritme en ook de 
uitdrukkingskracht van deze 
beeldengroep. In iedere  
vorm voor zich speelt het 
toeval van de uitwerking van 
de mokerslag een rol, maar 
de opstelling verraadt een 

opzet van de maker. In de 
opstelling zit een verloop van 
de uitdrukking van elke vorm. 
Zeg maar in ieders emotie. 
Ook voor deze beeldengroep 
geldt dat de grove 
oppervlakbewerking tot een 
mooie licht-donkerwerking 
leidt als daar de zon op valt.
We kijken beide foto’s nog 
een paar keer terug. Dan 
wordt het. tevreden over ons 
resultaat van deze middag, 
tijd voor iets licht-alcoholisch 
om daarna de terugreis aan 
te vatten.

 
Tekst: Jos Bohncke

Eugène Dodeigne – Zeven, 1993 – Kröller-Müller, Otterlo 
bron: https://krollermuller.nl/eugene-dodeigne-zeven-1

Dorien Boland knipt en plakt krantenkoppen tot iets nieuws
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Het moment  
 

Ik zit op mijn bed. Een beetje 
te wiebelen met mijn benen. 
´Het moet´, denk ik. Kom 
op, gewoon gaan! Langzaam 
sta ik op. Ik sjok door de 
gang. Voor de wc-deur blijf 
ik staan. Mijn hand zweeft 
boven de deurklink. Dan open 
ik de deur. Op de drempel 
blijf ik toch weer even staan. 
‘Ga nou maar,’ denk ik. ‘Oké 
dan…’ Deur dicht, onderbroek 
naar beneden. Ik ga zitten op 
de bril. Even kijk ik naar de 
muur vol tijdschriftknipsels. 
Emma Watson staart me aan. 
Ook zij lijkt te zeggen: toe 
maar, het is tijd! Met trillende 
handen haal ik het pakje 
uit de zak van mijn blauwe 
ochtendjas. Langzaam maak 
ik het open. En nu… plassen! 
Maar hoe moet dat ook 
alweer? Het lijkt wel uren te 
duren voordat er een straaltje 
begint te lopen. ‘Hèhè’, gauw 
dat staafje er onder houden! 
De plas houdt op. Ik zucht 
diep. Nu kan ik niet meer 
terug. Daar zit ik dan, op de 
wc. Mijn hart klopt in mijn 
keel als nooit te voren. Ik 

doe mijn ogen dicht. De 5 
minuten die voorbij strijken 
lijken wel een eeuwigheid. Ik 
weet dat ik moet kijken nu. 
‘Zal ik?’ vraag ik me hardop 
af. ‘Of toch niet?’ Ik durf 
eigenlijk niet. ‘Oké’, denk 
ik, ‘toch maar wel kijken’. Ik 
doe mijn ogen weer open en 
zie… een kruisje! ‘Zie ik het 
wel goed?’ Ja, er staat echt 
een kruisje! ‘Een kruisje!’ 
roep ik. ‘Zie je wel! Ik ben 
niet gek!’ is het eerste dat 
er door mijn hoofd schiet. 
De afgelopen weken zeiden 
mijn vriendinnen mij keer op 
keer ‘Nee joh, dat kan toch 
helemaal niet?!’ als ik mijn 
vermoeden met hen besprak. 
Maar, ik had dus toch gelijk! 
‘IK BEN ZWANGER!’.  
 
Dan dringt het pas echt tot 
me door. Een paar weken 
geleden was ik nog onbezorgd 
en met een ongelooflijk vrij 
gevoel het einde van mijn 
studententijd aan het vieren, 
en nu… nu groeit er een 
piepklein mensje in mij. Als 
versteend blijf ik een tijdje 

op de wc-bril zitten. Niet 
wetende wat ik moet doen. 
Er schieten duizenden vragen 
door mijn hoofd: Wat zal “de 
vader” er van vinden? Wat 
als ik dit helemaal álleen 
moet gaan doen? Kan ik dit 
wel? Wil ik dit wel? vraag 
ik me af. Dan zie ik opeens 
Emma Watson weer in mijn 
ooghoek. Ze kijkt me aan. ‘Ja, 
jij kunt dit!’ zegt Emma nu, 
‘Jij hebt altijd al mama willen 
worden!’. En ondanks de 
schrik en de overheersende 
wanhoop, voel ik een klein 
moment van grote vreugde.  
 
Abrupt sta ik op en ik 
ren bijna terug naar mijn 
slaapkamer. Weer ga ik op 
de rand van mijn bed zitten. 
Maar mijn bed lijkt ineens 
veranderd. En ook mijn 
slaapkamer voelt anders. Ik 
kijk om mij heen en bedenk 
me ineens… niks zal vanaf nu 
meer hetzelfde zijn!  
 
 
 
Pandora Visser

dat mijn leven voorgoed veranderde...leven

.NIKE’S BEELDCOLUMN
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WAAR BEN JIJ GRAAG? 

De aula

Gijs fotografeert een van 
de redactieleden op een 
locatie waar hij of zij 
graag is. Hiermee legt hij 
mooie plekken vast met 
een verhaal.
 
Een beetje school heeft een 
aula. Zo ook de Tobiasschool, 
nog maar kortgeleden 
verbouwd. Dat is aan de 
straatkant niet te zien, 
omdat het een beschermd 
stadsgezicht is of zoiets.  
Maar als je er binnenkomt 
blijkt er achter de gevel een 
nieuw schoolgebouw schuil 
te gaan. Ik ben er trots 
op in zo’n mooi gebouw te 

mogen werken: licht, prettige 
akoestiek en met mooie 
materialen aangekleed. 
Hoogtepunt is een 
schitterende aula. Vóór de 
verbouwing een binnenplaats, 
nu een binnenruimte met een 
galerij op 1-hoog. Vandaar 
kijk je in het hart van de 
school (zie foto boven); 
verblijfruimte voor leerlingen, 
toneelzaal en eerste indruk 
bij binnenkomst. Ik sta er 
graag met een bakkie koffie 
naar beneden te kijken, naar 
het leven van alledag en heb 
dan korte contactmomentjes 
met leerlingen die me in de 
gaten hebben. 
 

Foto’s: Gijs Weehuizen 
Tekst: Jos Bohncke

De lezer
Sophie heeft Tijdschrift ook 
bekeken en gelezen. Ze leest 
het verhaal waarin ik schrijf 
hoe erg het is te stoppen 
met voetbal als ze zegt: 
‘ja, dat weet je. Je kunt 
niet je leven lang blijven 
voetballen en moet dan toch 
een andere hobby achter 
de hand hebben.’ Ik wil 
eigenlijk wel wat medeleven 
en antwoord: ‘Onze 
veteranen zijn zeventig en 
die voetballen nog.’  
‘Ach ja, dat is een handje 
vol’ zegt ze. Op veel steun 
hoef ik niet te rekenen. 

Over de foto van Mirjam 
met daarop een artistieke 
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waterkraan in LA, zegt 
ze: ‘degene die dat 
heeft gemaakt heeft zich 
uitgeleefd. Hij moest zijn 

brood verdienen maar had 
liever kunstenaar geweest.’

Marian Hanou



Dansen voor gevor
de

rden 

 
Ergens rond 
mijn achttiende 
ontdekte het plezier 
van dansen. Niet 
met een partner 

ingestudeerde 
passen uitvoeren, 

maar in mijn eentje mijn 
ledematen hun eigen gang 

laten gaan en verdwijnen 
in de muziek, veel fijners is 
er niet. Inmiddels ben ik 58 
en dans ik nog steeds, zo 
vaak mogelijk. Dat levert 
regelmatig mooie, vreemde 
en gênante situaties op. 
Mijn leeftijd is een hoofdrol 
gaan spelen tijdens mijn 
dansavonturen. Tot mijn 
veertigste was ik er totaal 
niet mee bezig dat ik een 
leeftijd had als ik ging 
dansen, maar die tijd is 
helaas voor voorbij. Op 
weg naar Pacific Parc, De 
Nieuwe Anita of een van de 
andere etablissementen waar 
ik graag op de dansvloer 
sta, moet ik mezelf altijd 
moed inpraten. En ook het 
daadwerkelijk gaan bewegen 
voelt soms alsof er een 

behoorlijke drempel 
moet worden genomen. 
Het gaat vooral om 
het idee dat ik in mijn 

eentje als beginnende 
bejaarde te midden van 
mensen sta die mijn 

kinderen of kleinkinderen 
zouden kunnen zijn en ik me 
te bewust ben van wat ik 
denk dat zij denken. Maar nu 
vertel ik teveel tegelijk.

Ik besef heel goed dat het 
probleem vooral en misschien 
wel uitsluitend in mijn hoofd 
bestaat. Dat besef helpt 
een beetje, maar niet altijd 
en nooit helemaal. In het 
uitgaansleven kom ik weinig 
collega dansers-op-leeftijd 
tegen. Mannen van mijn 
leeftijd die nog regelmatig 
uitgaan, doen dat veelal om 
een partner te vinden of om 
dronken te worden. Dat staat 
niet op mijn agenda, ik wil 
alleen maar dansen. 
Ik kan redelijk dansen, denk 
ik, maar niet geweldig en 
daar gaat het me ook niet 
om. Ik dans niet om indruk 
te maken op anderen, ik dans 
om op te gaan in de muziek. 
Los van de gedachtes die 
mijn brein produceert en die 

het bemoeilijken om mezelf te 
kunnen vergeten, zijn er nog 
wat andere factoren die het 
niet makkelijk maken om een 
of twee keer per week een 
uurtje van de wereld te zijn. 
Ik heb last van smaak: niet 
alle muziek vind ik dansbaar. 
Ik houd van soul, rock’n’roll, 
ska, old school hiphop, maar 
ik heb niks met techno. Nog 
erger is het soort muziek 
dat er gedraaid wordt op 
zogenaamde 40up feesten. 
Dat zijn uitsluitend hits die ik 
kan dromen en waar ik helaas 
niet meer opgewonden van 
raak. Als danser wil ik graag 
verrast worden. Dat mag door 
een band maar een deejay 
is ook goed. Als de muziek 
maar een ziel heeft en niet 

al te obligaat is. Verder moet 
er natuurlijk een lekkere 
dansvloer zijn, de muziek 
moet hard genoeg zijn en 
goed klinken, er moet een 
aangename ambiance zijn en 
er moet voldoende ruimte op 
de dansvloer zijn. Kortom, 
het valt niet mee, dat dansen.

Ik heb er veel voor over 
om een keer per week te 
kunnen dansen. Ik bedoel, 
het mislukt minstens net zo 
vaak als het lukt. Dan fiets 
ik een uur door de regen om 
ergens te komen waar niets 
te doen blijkt. Of het is te 
druk of de muziek is anders 
dan ik hoopte of het feest 
begint twee uur later dan 
aangekondigd. Ik heb me 
ermee verzoend dat het 
een hoop gedoe is om in 
mijn dansbehoeftes te 
kunnen voorzien. De 
paar keer per maand 
dat ik diep gelukkig 
midden in de nacht naar huis 
fiets maakt alles goed.
Ik ga bijna altijd alleen uit. 
Dat vind ik prettig omdat ik 
dan met niemand rekening 
hoef te houden. Ik heb geen 
gebrek aan contacten en 
gesprekken en als ik uitga 
staan die niet op de agenda. 
Natuurlijk kom ik af en toe 
mensen tegen die ik ken, 
maar het is opvallend hoe 
vaak ik niemand tegenkom 
die ik ken. Er is natuurlijk 
veel te doen in Amsterdam. 
Ik stel mijn programma in de 
loop van de week zorgvuldig 
samen. Facebook, de deejay-
guide, live-around Amsterdam 
en natuurlijk de agenda’s van 
de gelegenheden waarmee ik 
goede ervaringen heb, bieden 
meer aan dan ik aankan. Er 

zullen zo’n tien plekken zijn 
waar ik regelmatig kom en 
nog eens tien die ik maar heel 
af en toe bezoek. Ik houd 
niet van grote zalen. Paradiso 
en de Melkweg bezoek ik 
alleen als er echt iets heel 
bijzonders te doen 
valt. 

Bovendien 
zijn grote zalen duur. 
Twintig of dertig euro betalen 
voor iets dat zich nog niet 
bewezen heeft als ik voor 
een derde van dat bedrag 
veel meer kans maak om een 
goede avond te hebben, is 
niet echt een optie. 
Toen ik begon met dansen, 
lang geleden, had ik al snel 
door dat mensen niet graag 
de eerste op de dansvloer 
zijn. Met als gevolg dat 
iedereen wacht tot het 
feest begint. Daar heb ik 
het geduld niet voor, dus ik 
ben vaak de eerste die de 
dansbarrière doorbreekt. Dat 
was stoer toen ik twintig was, 
maar nu is het toch anders. 

Ik kan me voorstellen dat 
een man van mijn leeftijd 
die in zijn eentje een lege 
dansvloer betreedt een extra 
dansbarrière opwerpt voor de 
rest van het publiek. Althans, 
daar ben ik vaak bang voor. 
Tot nu toe wist de praktijk 
uit dat deze angst ongegrond 

is, maar ik vrees de dag 
dat een stel jonge 

meiden een 
video van 
mij op 

Facebook 
zet met 

een grappig 
bedoeld 

bijschrift. 
Waardig 

ouder worden 
valt niet mee 

als je favoriete 
activiteiten niet 

wezenlijk veranderen. 
Maar ik kan mezelf 

moeilijk ontkennen: 
er zijn weinig dingen 

waar ik zo gelukkig van 
word als dansen op goeie 

muziek.
Ik vraag me vaak af hoe 

het nou verder moet met 
mij. Onlangs had ik twee 
ontstoken achillespezen en 
toen besefte ik nog harder 
dan ik sowieso al doe, dat 
het dansen hoe dan ook een 
aflopende zaak is. Nu kan 
het nog, zowel lichamelijk als 
sociaal, maar hoe lang nog? 
Wil ik eindigen als een soort 
Paradijsvogel? En waar zijn 
trouwens die andere mensen 
van mijn leeftijd die net als ik 
een essentieel deel van hun 
levensgeluk uit dansen halen?  
Tot ziens op een dansvloer!

tekst en handmade quotes
Frits Jonker

Frits gaat graag 
dansen, zo vaak als 

mogelijk. Maar dat 
valt niet altijd 
mee.
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5 Minuten tekeningen 
Hét concept om lekker er op 
los te tekenen: een  
‘5 minutent tekening’. 
We hebben op facebook 
na onze oproep in het 
vorige nummer al enkele 
inzendingen langs zien 
komen. Super! 

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.

De komende drie simpele 
stappen nemen vijf minuten 
in beslag, met een tekening 
als resultaat: 

1. Neem een woord;
2. Bedenk twee minuten  

(houd het simpel);
3. Teken drie minuten 

(niet langer).

Hiernaast een voorbeeld van 
een ‘5 minuten tekening’ van 
het woord palm tree.

Deel jouw tekening op onze 
Facebookpagina, of stuur hem 
naar: tijdschrift@gmail.com. 

 
Een woord ter inspiratie: BBQ.
Heel veel plezier! 

Tekst: Anne Schneider
Illustratie: Lion Illustrations
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Al vroeg in zijn leven maakte René 
kennnis met zijn held Bowie. In een 
soort van road trip doet hij ons uit de 
doeken hoe ver zijn passie gaat en wat 
de held voor hem betekent. Misschien 
kunnen we nog beter spreken van een 
pelgrimsroute. Met als herinneringen 
posters, t-shirts, sweaters en wat al niet 
meer. Het relaas van fan no. 1

Ik was 13 of 14 jaar oud, 
op een feestje bij een 
medeleerling (die ook René 
heet) van de middelbare 
school. We zaten er maar een 
beetje en waren op zoek naar 
niets. Toen kwam Maarten 
(ook een klasgenoot) binnen: 
DIT MOETEN JULLIE HOREN, 
HET IS WAANZINNIG!
En inderdaad, nu ben ik 58 
(44 jaar later) en nog steeds 
helemaal gek van dit album: 
Ziggy Stardust en van de vele 
andere muziek die ik daarna 
van hem ontdekte. In mijn 
huis kom je hem overal tegen 
en op mijn werk hangt hij ook 
aan de muur.

Het eerst ietwat saaie feestje 
betekende een keerpunt in 
mijn leven. Hij werd mijn 
held en grote voorbeeld. Door 
hem kreeg ik zelfvertrouwen, 
iedereen moest mij maar 
nemen zoals ik was. Alleen 
zijn? Geen probleem… draaide 
ik toch een plaat van hem.
Tijdens mijn middelbare 
schooltijd werkte ik op 
zaterdag, en soms in de 
vakanties, bij platenzaak 
Concerto in de Amsterdamse 
Utrechtse straat. Het salaris 
dat ik daar verdiende ging 
gewoon op aan (met name 
zijn) platen. Met als gevolg 
dat ik zaterdagavond soms 
thuis moest blijven. Mijn 
ouders snapten er niets van. 
‘Moet je niet uit’, vroeg mijn 
moeder. ‘Nee geen zin’. Zij 
wist natuurlijk niet dat ik 
net een dure bootleg had 
gekocht.
Ik herinner mij ook nog 
de reizen en vakanties uit 
die tijd. Ik had de hele 
schoolvakantie in 1979 
gewerkt om naar West-

Berlijn te kunnen gaan en 
de Hansa Tonstudios te 
bezoeken. Daar, vlakbij de 
Berlijnse muur, is onder 
andere Heroes (1977) 
opgenomen. Na een lange 
boemel-treinreis door Oost 
Duitsland kwam ik daar aan, 
een desolate omgeving. 
Opgewonden belde ik bij de 
studio aan. Maar er kwam 
totaal geen reactie! Vandaag 
de dag is het een attractie 
in Berlijn, je kunt er een 
rondleiding boeken. Maar niet 
getreurd want ik heb via de 
webshop inmiddels wel een 
Sweater en t-shirt van de 
studio.

Of een 
dagje 
uit 

naar Antwerpen, waar ik al 
direct ’s morgens, in een 
obscure theaterwinkel, tegen 
een unieke single oploop. 
Een promotie single met de 
Amerikaanse radio spot voor 
het Broadway-toneelstuk the 
Elephant Man uit 1980. Al 
mijn geld op, ik kon direct 
naar huis.
Bij zijn carrière-
overzichtstentoonstelling in 
Londen (Victoria & Albert 
Museum 2013) kocht ik de 
poster van een concert uit 
1973 die bovenaan dit artikel 
staat. De poster heeft geen 
directe verwijzing naar 

muziek en laat 
duidelijk zien 

dat het 
bij 

hem 
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vanaf het begin direct 
veel verder ging dan 
alleen maar muziek 
maken. Hij was natuurlijk 
de man van de tijdgeest, 
had alles (muziek, film, 
kleding etc.) als eerste 
door. Ik liftte mee door 
hem te volgen. In o.a. 
nummers als Changes 
(Hunky Dory 1971) en 
Move on (Lodger 1979) 
herken je dat: continue 
op zoek zijn. 
Een ander tijdsaspect 
dat voortdurend terugkomt 
in zijn werk, is het ouder 
worden. In ‘There is a happy 
land’ uit 1967 verheerlijkt hij 
de kindertijd: Go away sir, 
mister grown up!, in Time 
(Aladdin sane 1973) en in 
Where are we now?, een 
nummer van het album The 
Next day uit 2013 erkent hij 
dat de ouderdom ook bij hem 

is toegeslagen. Het komt 
gedurende zijn hele carrière 
terug. Mogelijk heb ik zelf 
daardoor ook zo veel moeite 
met het ouder worden.
Ik heb hem zes keer live 

zien optreden, het Stage 
Concert in Rotterdam in 1978 
was het beste. De TL-balken 
met mijn favoriete nummer 
Station to Station. Wat was 
ik ondersteboven. Ik heb 
een radio-opname van de 
Theo Stokkink Show met 
een special over die tour op 
cassette. Ik kan daar nog 
steeds van genieten.

Bij zijn dood in 2016 heb ik 
hem in het condoleance boek 
bij de tentoonstelling in het 
Groninger Museum beloofd 
om minimaal één keer per 
dag een album van hem te 

draaien. Een foto van mijn 
kladbriefje hangt bij ons in de 
gang. Ik houd mij strak aan 
die belofte, zelfs op vakanties 
of na een laat avondje uit.

Er zijn gelukkig meer mensen 
nog steeds zo bevlogen van 
hem. Begin dit jaar ben ik 
nog naar de tribute band 
Ground Control geweest. 
Echt super genoten van het 
optreden. En er zijn ook 
nog steeds uitjes mogelijk, 
bijvoorbeeld vorig jaar naar 
Nederhorst den Berg. Daar 
staat de studio waar hij 
deels het album Diamond 
Dogs uit 1974 (wie weet de 
single Rebel Rebel) heeft 
opgenomen.
Maar eerlijk is eerlijk 
eigenlijk had hij toch ook 
wel iets engs: als je in 
1971 (Quicksand op Hunky 
Dory)  zingt ‘I’m not a 
prophet or a stone age man, 
just a mortal with  potential 
of a super man’.en het blijkt 
later nog uit te komen ook.
 

 
Tekst en beeldmateriaal: 
René Bos



Een woord een woord van Frank Westerman
 
Fetsje vertelt in dit Boekvlog over haar Leeftijdsgenoten-plankje. Daarop staat ook Frank 
Westerman. 
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Hoe kan je iets verprutsen 
wat je gemiddeld 5 keer per 
dag doet 365 dagen per jaar, 
jaar in jaar uit? Teken 5 keer 
per dag 365 dagen lang een 
kleurplaat in, teken je dan 
nog buiten de lijntjes?? Nee 
toch! Neee?  

Trek dan maar eens een deur 
open van een willekeurige WC 
in een café, station of op het 
werk.  Wat  een  smerigheid. 
Een drupje op de bril is nog 
tot daar aan toe, die kun je 
afvegen, maar plakkerige 
urine aan je schoenzolen, 
gatver. Of de aanblik van 
bloed en poepresten aan 
tegels, muren of pot. Wat een 
smeerboel maken mensen 
ervan. Bah? Maar waarom? Is 
plassen, tampon verwisselen 
en af en toe poepen in het 
openbaar zo lastig? Hier mijn 
analyse 

Punt 1 Slechte techniek of 
techniek ondermijnende 
factoren:
1. Zodra mensen moeten 
plassen of poepen in het 
openbaar slaat de angst toe. 
Stel dat iemand mij hoort of 
ruikt? Daarom gehaast en 
ongecontroleerd behoefte 
doen en ‘t hokje weer uit.
2. Vrouwen vinden de bril 
smerig en weigeren erop 
te zitten in plaats daarvan 
gaan ze  hangen boven 
de pot en ondertussen zo 
weinig mogelijk aanraken, 
waardoor de bekkenspieren 

alles behalve ontspannen 
zijn en door trillende 
bovenbeenspieren de plas zelf 
en zijn spetters alle kanten 
opvliegen. 
3. Vrouwen die wel keurig 
gaan zitten gaan te snel 
staan, de nog af te deppen 
druppels vallen dan 
vroegtijdig, meestal op de bril 
of voor de pot op de vloer.
4. Drank. Dit zijn vooral 
mannen die als ze hebben 
gedronken niet meer kunnen 
richten en de straal niet onder 
controle hebben.  

Punt 2. We zijn er in NL te 
makkelijk in om een eigen 
probleem op een ander af 
te wentelen. Zeg maar het 
Koningsdag gedrag. Net zoals 
we ons afval rustig naast een 
ramvolle afvalbak zetten of 
gewoon op de grond gooien 
en niet de moeite nemen 
een minder volle afvalbak te 
zoeken een stukje verderop, 
zo laten we ook het toilet 
smerig achter voor een ander. 
Kennelijk is men geen bal 
geïnteresseerd in de hinder 
die een ander ondervindt van 
zijn gemakzucht. Dat noemt 
zich een beschaafd volk. 

Mijn idee: stuur alle tieners 
voor 14 dagen naar Japan. 
Daar zien ze hoe schoon 
de openbare ruimte is. 
Geen vuiltje op straat, geen 
kauwgomvlekken op de stoep, 
prachtig schone metrostellen, 
alsof het treinstation 

gisteren werd opgeleverd 
en ... brandschone wc’s. 
Brandschone wc’s in 
overvloed. Op elke hoek van 
de staat en in veel parkjes 
vind je ze, dus geen noodzaak 
op te houden. Je vindt er 
geen wildplassende vrouwen. 
Bijna alle wc’s hebben 
brilverwarming en ingebouwd 
bidet + föhnsysteem. Vrees 
je grot en val geluiden dan 
is er een knop voor een 
harder geluid wat het door 
jou geproduceerde geluid 
onderdrukt, zodat je je 
sluitspieren ongeremd kunt 
ontspannen. En het fonteintje 
met zeep en handdoekjes 
hangen in hetzelfde kamertje. 
Dus niet met vieze vingers 
aan slot en deurkruk.
In Japan neem je even de 
tijd voor je behoefte. Ga je 
rustig even zitten op een 
heerlijk verwarmde bril. Na 
het plassen gecontroleerd 
de druppels afdeppen of 
je anus schoonsproeien en 
droog föhnen. Wat Japanse 
gewoontes geïntroduceerd 
in NL zou op jaarbasis 
enorm veel ergernis en 
schoonmaakkosten schelen, 
van openbare ruimte maar 
in het bijzonder van wc’s. 
Grote winst is ook minder 
blaasproblemen door minder 
bekkenbodemdisfuncties! Zo 
zijn de investeringen en de 
reisjes van onze pubers snel 
terugverdiend.

dr. Zeikstra

https://www.youtube.com/watch?v=JNVhKkNbewY&feature=youtu.be
http://www.detotem.nl


Hoe zou het gaan met die 
hobby van Marian na de 
cliffhanger van vorige keer.
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De Efteling 
Op de feestelijke viering van ons eerste 

nummer was ook Abe aanwezig. Abe 

doet de kokschool en we vroegen 

hem of hij niet een leuk recept wilde 

schrijven voor TIJDschrift, met daarbij 

een foto van hem met zijn koksmuts. 

Zijn antwoord was: ‘ik kan ook iets over 

pretparken schrijven’. En dus vertrokken 

Abe, een vriend, Sabine en Marian naar 

Kaatsheuvel. Abe schreef de volgende 

blog over dit bezoek.:



Ik ben in de Efteling geweest 
met een vriend en Sabine 
en Marian. Het is handig om 
te kijken hoe druk het is op 
de site voor je er heen gaat 
want er kan zomaar een 
evenement zijn waardoor 
het drukker kan worden. 
We zijn in de Vliegende 
Hollander/Pirana /Baron 
1898/Joris en de Draak/Villa 
Volta/Spookslot/Vogelrok/
Sprookjesbos geweest. Er is 
nog meer maar het was vrij 
druk in het park daardoor 
konden we weinig doen.  

Joris en de draak

Minpunten: Het kan druk 
zijn in het weekend en in de 
vakantie een tip ga op 
een vrije dag van 
je kinderen naar 
de Efteling dan 
is het minder 
druk

 

Pluspunten: veel airtime in de 
achtbaan en de snelheid zit 
er goed in waardoor je toch 
op dezelfde snelheid blijft. 
Nauwelijks geschok voor een 
houten achtbaan. 

Vogelrok 
Minpunten: in de zomer 
erg druk voor een snelle 
donkere achtbaan. Doordat 
de achtbaan in het donker 

is word je soms door elkaar 
geschud tijdens de rit wat 
niet heel fijn is.
Pluspunten: het is een 
zeer snelle achtbaan met 
een goede rit ondanks het 
geschud. Muziek is goed 
samengevoegd met de rit. 
 
Baron 1898
Minpunten: lange wachtrij 
voor een korte rit. Rit mag 
wel iets langer.

Pluspunten: goed verhaal 
mooi gethematiseerd en erg 
heftige rit voor een dive 
coaster. 

Vliegende Hollander

Minpunten: het kan druk zijn 
en het is een niet hele lange 
rit.
Pluspunten: mooie wachtrij 
en toch mooi ondanks dat het 
zo’n korte rit is 

Piranha

Minpunten: het kan erg druk 
zijn op warmere dagen en 
je kan worden nat gespoten 
door anderen mensen die 
langs de kant staan.
Pluspunten: een leuke 
waterattractie voor het hele 
gezin en je wordt soms ook 
niet nat

Villa volta 
Minpunten: de attractie 
heeft niet een hele hoge 
herhalingsfactor. 
Pluspunten: de attractie heeft 

een goed verhaal en het is 
ook mooi gemaakt.

spookslot
Minpunten: in het begin zeer 
donker in de wachtrij.
Pluspunten: mooi gemaakt en 
verhaal is vrij duidelijk.

Sprookjesbos:

Minpunten: als je wat ouder 
wordt ben je hier snel 
uitgekeken en is niet heel 
bijzonder.
Pluspunten: voor een gezin 
met kleine kinderen erg 
geschikt om te bekijken en er 
lopen ook poppen rond in het 
bos. 
 

tekst: Abe Tuijp
foto’s: Marian Hanou  

Als toegift ook nog een 
filmpje van Abe op de kermis.

Als jullie dit lezen is Koningsdag alweer lang geleden. 
En daarmee ook de vrijmarkt om spullen te lozen en 
wat zakgeld bij te verdienen of nieuwe oude spullen 
te scoren. Zo kijk ik altijd vanuit mijn ooghoeken naar 
spelletjes en liep ik hier tegenaan. Ik wilde deze aanwinst 
toch even met jullie delen: het spel ‘Bolwerk’. Voor mij 
totaal onbekend, maar daar hebben we internet voor . . .  
Nu nog een tegenstander vinden om het uit te proberen. 
 
Jos Bohncke

Bolwerk, spel voor 2 personen

In dit nummer van TIJDschrift dus de reeds 
aangekondigde zomerhit van het trio Peters, Bohncke, 
Groenewoud. De band mag dan geen naam hebben, 
studio Peters levert af en toe een leuke muzikale treffer. 
Zoals dit nummer: ‘HSL’. Zo kort als de naam is, zo snel 
is deze muzikale sneltrein. Spring aan boord en laat je 
meenemen in deze zomerhit naar warme oorden. 
Meer van studio Peters? Luister in het volgende nummer 
van TIJDschrift. 
Oh ja, we hebben nog een vacature voor een zanger(es) 
om onze muzikale mogelijkheden naar ongekende 
hoogten te stuwen.    
 
Jos Bohncke  
zomerhit

HSL 
 
De zomerhit van 2018
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https://www.facebook.com/stefan.egberts/videos/1478279685617559/
http://www.tijd-schrift.nl/HSL.mp3
http://www.tijd-schrift.nl/HSL.mp3


ZOMER
Zomer: Het begin van de zomer, de zomerzonnewende, valt rond 21 juni. De zon bereikt 
dan de kreeftskeerkring waarna de dagen in het noorden weer korter worden. Meteorologen 
rekenen juni, juli en augustus tot de zomer, maar ook voor en na die tijd kan het zomers 
zijn. Het zomerhalfjaar duurt van mei tot en met oktober.
Dit is de gortdroge defnitie van zomer volgens het KNMI, maar wat betekent de zomer voor 
de redactieleden van TIJDschrift? 

   Samen met mijn geliefde en Max (foto)     
   genieten van het eten en drinken in het  
   buitenland. ANNE

   Mijn groene tas met blauwe  
   picknickkleed weer van zolder  
   halen. Heerlijk met vrienden  
   BBQ-en in het Westerpark.  
   SANNE

   Slapen in de buitenlucht en dan  
   ’s ochtends wakker worden van zo’n  
   prachtige zonsopkomst boven het  
   water van de Fryske poelen.  
   PANDORA

   Aan de wandel langs veld en weg  
   onder de Franse zon, hoedje op,  
   zakdoekie om, zonnebrilletje op,  
   armpies ingesmeerd, stappenteller  
   op zak, route in de hand en . . .  
   iemand die er bij was. JOS

Zwoele zomeravonden. 
LOLO
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Zandhappen en stappen in 
de Sahara. Tombouctou 52 
jours. DORIEN

   Mijn mountainbike en fietsen met  
   Marian. GIJS

Zomer: frisse kleuren in de 
zon, buiten, natuur en fruit!
MIRJAM

   Zon, bergen, tent, een racefiets, dat croissantje  
   ‘s morgens vroeg van de boulangerie in het  
   dorp, en verder niets doen: het ultieme  
   vakantiegevoel ! MARTIN

   Op de fiets stappen en slapen bij  
   vrienden op de fiets. desnoods onder  
   een zonnebank. MARIAN

Er is voor mij weinig fijner dan aan het 
strand zijn. Schelpen zoeken, zandkastelen 
maken, ijs eten, bier drinken, mijn zonden 
overdenken, patat eten. FRITS

Elk jaar aan het einde van het 
zaalvoetbalseizoen gaan we met het 
hele team varen met Noordje, de 
boot van onze keepster. Dan begint 
voor mij de zomer. SABINE



ANNEKDOTE
uit het leven van Anne

Hallo, mijn naam is Anne en ik deel in deze rubriek graag anekdotes 
uit mijn leven, ter vermaak en soms ook ter inspiratie.

ANNEKDOTE
uit het leven van Anne

Zin in avontuur?

vlieg dan maar eens mee

k heb super 
veel interesse in 
vliegvelden. Ik heb 
er zelfs een column 
aan gewijd op mijn 
CV. 

Nu vroeg laatst een 
interviewer aan mij tijdens 
een sollicitatiegesprek: 
‘Wat heb jij met vliegvelden 
dan?’ Terechte vraag, want 
aan mijn opleidingen of 
werkervaring is het niet af te 
leiden.
Nu ik er zo over nadenk 
weet ik het. Ik kan mezelf 
ontzettend goed in lastige 
situaties brengen, of beter 
gezegd; ik heb de grootste 
moeite om gewoon normaal 
een vliegtuig te kunnen 
halen. Om een indruk te 
geven: 

1. Toilet
Bijvoorbeeld toen ik voor een 
studenten uitwisselingsproject 
naar Finland mocht. Samen 
met Maaike K. gingen we in 
maart voor een maand naar 
Jyvaskyla en besloten we op 
Schiphol voor onze vlucht 
nog even te lunchen, met 

een bezoek aan het toilet als 
gevolg. Op de toilet hoorde 
we al snel onze namen door 
de speakers galmen: ‘Anne 
Schneider en Maaike K, 
you are delaying the flight, 
please go immediately to the 
gate, or your luggage will be 
removed from the airplane.’
Nou ik kan je vertellen; dat 
plast niet lekker. Het werd 
m’n allersnelste toiletbezoek 
ooit. Enkele seconden later 
stonden we beide hijgend 
bij de ingang van het toilet, 
waardoor voorbijgangers 
ons aankeken met een blik 
van ‘Wat hebben die daar 
gedaan?’. Hijgend en lachend 
renden we naar de gate 
en hebben we alsnog het 
vliegtuig gehaald.

2. Sneeuwballen
Na die maand in Finland 
was het tijd om ook weer 
het vliegtuig terug naar 
Nederland te nemen. Je moet 
je voorstellen, het is eind 
maart met temperaturen van 
-20°C en alles is bedekt met 
meters sneeuw. Een maand 
lang deelde ik een kamer in 
een studentenflat met een 

Fin. Het enige wat ik me nog 
van hem herinner als de dag 
van gisteren, was dat hij met 
een stopwatch ging timen 
hoe snel het water uit een 
waterfles gaat. Als je een 1,5L 
fles op z’n kop houdt, doet 
het water er 15 seconden 
over. ‘Maar,’ zei hij, ’se on 

paljon 

nopeampi, jos annat pullolle 
lyhyen spin.’ Wat betekent: 
‘Het gaat veel sneller als 
je de fles een korte twist 
geeft.’ En bij het timen 
van ‘de twist’ had hij me 
volledig overtuigd toen ik 
bij twee pogingen, tot op de 
milliseconden nauwkeurig, 
dezelfde uitslag kreeg van 
7,14 seconden. Vanaf die dag 
geef ik altijd een twist aan 
een fles wanneer het water er 

I

34

uit moet. Het kan ook bij wijn 
overigens, maar dat raad ik 
niemand aan.
Wacht, ik wijk af, let’s focus 
op de terugvlucht. Na een 
maand was het zover. Om 
vier uur in de ochtend hadden 
we een taxi gereserveerd 
om ons op te halen bij de 
ingang van de studentenflat. 
De studentenflat had in het 
weekend geen dienst bij de 
receptie, waardoor je met een 
toegangspas het gebouw in 
en uit moest. 
Hoewel de vlucht al heel 
vroeg in de ochtend was, 
zei m’n kamergenoot, zo 
relaxt als hij was: ‘Nee joh, 
maak me maar wakker als 
je weg gaat, dan kan ik nog 
gedag zeggen.’ Dit bleek 
achteraf nog niet zo’n slecht 
voorstel. Want wat gebeurde 
er op zondagochtend vier 
uur? Ik ging met m’n zware 
koffer, vier verdiepingen naar 
beneden. Oké, ik was ietwat 
aan de late kant beneden 
bij de receptie, maximaal 
vijftien minuten, maar gezien 
het tijdstip vond ik dat nog 
best netjes. En dacht: ‘Het 

is bizar koud buiten, laat ik 
eerst even kijken of de taxi 
of Maaike er al is’. Dat was 
niet zo slim, want buiten 
aangekomen zag ik daar een 
blik van Maaike dat boekdelen 
sprak en naar me gebaarde 
dat ik snel de taxi in moest 
komen, totdat ik bevroor. 
Bij het horen van een ‘klik’ 
verstijfde mijn lichaam alsof 
het -40°C was en draaide ik 
mijn hoofd langzaam naar 
de portier. De voordeur van 
de flat was dichtgevallen, 
met mijn koffer, glimmend, 
nog aan de andere kant van 
de deur. Wij moesten onze 
toegangspassen inleveren, 
omdat we het land gingen 
verlaten en konden daarom 
alleen nog het pand verlaten. 
Oeps. En we waren al aan de 
late kant. 
Tijd voor plan B. Door de 
grote hoeveelheid sneeuw 
rondom de flat, kon ik 
vanuit de achterkant 
sneeuwballen naar de vierde 
verdieping gooien. Ik hou 
van sneeuwballen gooien, 
maar niet om vier uur in 
de ochtend, naar een raam 
op de vierde verdieping en 
met een frisse -20°C.  Na 
25 sneeuwballen –waarvan 
tien raak- ging er een lamp 
aan en een gordijn open. 
Yes, hij was (nog) wakker. 
Als een held van de dag 
heeft hij de voordeur weer 
geopend, konden wij onze 
reis vervolgen en hebben we 
onze vlucht wederom weer  
net gehaald.
 
3. Adrenalineboost
Na een weekendje London 
nam ik de trein naar vliegveld 
Stansted. Wat een eind is 
dat zeg. Anyway, eenmaal 

aangekomen, was het tijd 
om mijn laatste Ponden te 
spenderen op het vliegveld. 
Daar heb je immers thuis 
niets meer aan. Heerlijk 
kunnen shoppen tot een half 
uur voor vertrek, waarna 
ik uiteindelijk besloot naar 
de gate te gaan. Helaas. 
Zo gemakkelijk ging dat 
niet. Blijkt iedereen in te 
checken in een centrale hal, 
waarna iedereen met een 
transfer-trein naar de juiste 
Terminal moet gaan. Are you 
kidding me? Waarom staat 
dat nergens aangegeven? 
Dat stond vast ergens 
aangegeven, maar ik was 
heerlijk aan het shoppen. 
Elke seconde  
werd belangrijk en de 
adrenaline spoot door mijn 
bloed. Het deed de tijd 
even doen stilstaan en mijn 
hersenen 
gingen 

over 
op 
hypermodus: Welke kant gaat 
mijn trein op? Waar moet 
ik precies uitstappen? Hoe 
lang duurt de rit? Wordt dit 
er eentje van de categorie 
‹vlucht omboeken›?
Rennend met m’n handbagage 
kwam ik uiteindelijk aan bij 
de gate, waar het hek al 
dicht ging. Ze hadden mijn 
naam al doorgestreept op 
het incheckformulier, maar 

met Anne



gelukkig wilde ze deze alsnog 
met groen markeren en voor 
mij het hek openen. Het is 
een apart gevoel om alle 
deuren voor mij open te zien 
gaan en een vliegtuig te zien 
staan, waarbij iedereen al 

klaar zit om te vertrekken 
en er alleen nog een trap 
staat naar de ‘voordeur’ voor 
mij. Een combinatie van een 
Koning te rijk en een klungel. 
Ik koos voor de middenweg 
toen ik door het gangpad liep 

en iedereen me aanstaarde. 
‘Thanks for waiting y’all.’, zei 
ik in mijn gedachten. 

4. Gate 31
Eind 2016 zou ik voor het 
eerst gaan backpacken en 
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ook nog voor het eerst buiten 
Europa. Zonder een woord 
Spaans te kunnen spreken 
besloot ik een maand lang 
naar Panama te gaan. Ik was 
dit keer ruim op tijd op het 
vliegveld en het passeren 
van de douane ging ook 
erg soepel, dus kon de reis 
beginnen. Met een brede 
glimlach liep ik op mijn 
gemak door Schiphol op 
weg naar mijn gate. Gate 
31, kon ik me herinneren. 
Aangekomen bij Gate B31, 
keek ik nogmaals naar mijn 
Boarding pas, bleek het mijn 
zelfgekozen stoelnummer te 
zijn. Ah daarom kon ik me dat 
nummer zo goed herinneren. 
De daadwerkelijke 
Gate-nummers staan 
tegenwoordig alleen op 
de televisieschermen op 
het vliegveld. Oops. Deze 
vlucht moest ik halen en niet 
vertragen om mijn aansluiting 
zeker te stellen. PANIEK. 
Maar tot mijn verbazing, 
vertrok het vliegtuig ook van 
Gate B31..! What are the 
chances? En met nog een 
overstap in het vooruitzicht 
op Madrid, was de toon 
gezet en kon het avontuur 
beginnen.

5. Het voordeel van vroeg 
vliegen
Nog eentje om de reeks 
te overtreffen. Het was 
afgelopen maart dat ik weer 
met het vliegtuig ging. Ik 
was samen met mijn vriendin 
Diana op vakantie naar 
Malaga en we hadden beide 
een vroege vlucht terug: 6:30 
uur. Zo vroeg in de ochtend 
vliegen, daar word je al niet 
vrolijk van, maar ik kreeg 
het goede nieuws van mijn 

luchtvaartmaatschappij dat 
de vlucht nog verder werd 
vervroegd naar 6:10 uur in 
de ochtend. Jeej, wie wil 
dat nou niet na een week 
strandvakantie? Diana en 
ik wilde niet om 3 uur in de 
ochtend opstaan. Daarom 
besloten we de avond 
ervoor al uit te checken en 
onze koffers in een kluis op 
het vliegveld te doen, om 
vervolgens de rest van de 
nacht te genieten van het 
uitgaansleven in Malaga. 
Zo gezegd zo gedaan, koffers 
gepakt, uitgecheckt bij het 
hotel en om middernacht 
waren we op het vliegveld. 
Alles was perfect, totdat 
het woordje ‘paspoort’ viel 
en ik me direct besefte 
dat ik die niet bij me had. 
Die lag nog keurig in de 
hotelkamer bovenop de 
leeggehaalde kluis, uit het 
zicht geraakt. Omdat we zes 
uur te vroeg op het vliegveld 
waren, konden we er nog 
best om lachen. Het feit 
dat er geen bagagekluisjes 
op het vliegveld aanwezig 
waren, vonden we minder 
leuk, omdat de optie om 
het nachtleven 
van Malaga 
te bezoeken 
hiermee definitief 
in het water was 
gevallen.
Dan maar weer 
met ons hele 
hebben en 
houden terug 
naar het hotel. 
Wij weer opnieuw 
inchecken, omdat 
we nog één nacht 
tegoed hadden. 
En hebben we 
van de nood een 

deugd gemaakt door nog 
een uurtje een powernap 
mee te pakken. Om 3 uur 
stonden we (alsnog) weer op, 
om opnieuw uit te checken. 
En om 4 uur zaten we weer 
‘fris en fruitig’ met onze 
paspoorten op het vliegveld 
gezellig een koffie te drinken 
en te lachen om de situatie. 
Vooral toen we naast ons 
twee mannen zagen zitten 
die om middernacht ook 
al op precies dezelfde plek 
zaten. Die hebben daar dus 
minstens vier uur gezeten. 
Tja wat heb je liever? We 
vonden ons avontuur in ieder 
geval prachtig, because it was 
crazy en omdat het allemaal 
was goedgekomen. 
‘Dat is mijn relatie met 
vliegvelden’, sloot ik mijn 
sollicitatiegesprek mee af. Of 
ik door ben naar de volgende 
sollicitatieronde is nog even 
afwachten.

tekst: Anne Schneider
illustraties: Lion Illustrations
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 Whisky winkel 

Mac Mae
 een interview door Sabine Egberts



In de Czaar Peterstraat in Amsterdam 
zit sinds augustus 2016 whiskywinkel 
Mac Mae. Eigenaren zijn Phyllis en 

Roelf, ook privé partners van elkaar en 
woonachtig in de buurt. Phyllis heeft 
altijd gewerkt als grafisch vormgever, 

en Roelf als bestuursadviseur financiën. 
Beiden hebben geen ondernemers 

achtergrond en zijn voor het eerst van 
hun leven winkelier.  

Ik interviewde Phyllis. 

Waarom besloten jullie om 
een winkel te beginnen?
Roelf werkte al heel lang bij 
dezelfde werkgever en hij 
wilde wel eens wat anders. 
Hij had het er al heel lang 
over dat hij het wel zag 
zitten om een winkel te 
beginnen. Bij mij speelde 
dat minder. Ik werkte in 
de kinderschoenenwinkel 
verderop in de straat, 
daar hield ik me bezig met 
vormgeving. Regelmatig 
stelden buurtbewoners mij 
de vraag of ik ook een winkel 
ging beginnen. Ik zei dan 
altijd dat ik niet zou weten 
waarin.  
 
Roelf fantaseerde al jaren 
over een wijnwinkel. Maar 
een paar jaar geleden is hij 
erg ziek geworden toen we 

op vakantie waren en daarna 
lustte hij geen wijn meer. Dat 
was heel raar. Het idee van 
een winkel heeft hij echter 
niet los gelaten en toen Eigen 
Haard de Czaar Peterstraat 
renoveerde en er allemaal 
kleine winkelpandjes van 
maakte, hebben we onze 
kans gegrepen. 

Geen wijn dus. Maar 
waarom whisky?
In eerste instantie had Roelf 
eigenlijk een koffiewinkeltje 
bedacht maar dat wilde Eigen 
Haard niet, want er moesten 
unieke speciaalzaakjes in 
de straat komen. Roelf had 
altijd al wel interesse in 
whisky en daarom zijn we 
daar naar over gestapt. Dat 
vond Eigen Haard ook een 
goed plan. 

Welke afspraken hebben 
jullie vooraf gemaakt?
Voordat we de winkel 
begonnen hebben we een 
paar dingen met elkaar 
afgesproken.
Als we iets niet weten dan 
zeggen we dat gewoon 
eerlijk. Af en toe kwamen er 
mensen in de winkel om tips 
vragen voor hun reis door 
Schotland. Dan vertelden 
we eerlijk dat we er zelf niet 
waren geweest. Sommige 
tips wisten we dan wel via 
via maar dat vertelden we 
er dan gewoon eerlijk bij. 
Inmiddels zijn we er trouwens 
wel geweest, met het hele 
gezin. En laatst bijvoorbeeld 
kwam er iemand binnen die 
precies een vraag had over 
een whisky die ik niet had 
geproefd. Dat zeg ik dan 
gewoon. 
We verkopen bijna geen 
flessen die je ook bij Gall en 
Gall kunt krijgen.
We verhogen de prijs niet 
als we zien dat dezelfde fles 
elders duurder is. Ook niet 
als de inkoopprijs inmiddels 
is gestegen. Als wij hem voor 
minder hebben ingekocht dan 
heeft degene die het koopt 
gewoon een mazzeltje. Alleen 
als de inkoopprijs gestegen 
is als wij weer gaan inkopen 
dan passen we de prijs 
natuurlijk aan. Veel dingen 
hoeven we ook niet uit te 
spreken omdat we elkaar 
lang en goed kennen, mede 
daardoor is de taakverdeling 
ook als vanzelf gegaan. Ik 
doe de communicatie en 
media uitingen, en heb alle 
merchandise ontworpen.  

Hoe was de start?
We moesten van alles 

regelen, zoals een 
vergunning. Ook moesten we 
een cursus Sociale Hygiëne 
doen. Toen we net een pandje 
hadden uitgezocht kwam er 
iemand van de gemeente 
om op te meten en bleek 
het pand 3 cm te laag. Dat is 
een hele oude wet en heeft 

te maken met drankgebruik 
en dat Nederlanders steeds 
langer worden. Als het 
plafond dan heel laag is 
en iemand heeft te veel 
gedronken dan zou diegene 
agressief kunnen worden. 
Iets in die geest. Omdat hij 
zich opgesloten voelt. Dat is 

een regel die vast door één 
of andere CDA-er is bedacht. 
En daardoor moesten we dus 
naar een ander pand in de 
straat, met een iets hoger 
plafond. 
In het begin hadden we nog 
niet zoveel producten staan 
als dat we nu in de winkel 



hebben, het assortiment is 
enorm gegroeid.  Voordat 
we de winkel hadden dronk 
ik zelf niet veel whisky. Toen 
Mac Mae een feit was ben ik 
me er echt in gaan verdiepen, 
er is zoveel over te leren en 
ik ben er nog steeds in aan 
het groeien. Het mooie van 
whisky is dat het van graan 
en water gemaakt wordt 
en omdat er niets aan mag 
worden toegevoegd is het 
een heel puur product. Door 
in het proces dingen te doen 
kun je de smaak beïnvloeden. 

Een heel groot deel van de 
smaak komt van het hout 
van het vat maar als er 
bijvoorbeeld eerst sherry in 
heeft gezeten dan krijgt het 
weer wat zoetigs. Dat een 
proces zoveel invloed heeft, 
dat vind ik heel interessant.
In het begin benaderden we 
een aantal leveranciers, en 
kochten we ook whisky’s in 
van mainstream merken. 
Maar voor die merken kun 
je ook naar Gall & Gall of de 
Vomar. Onze klanten komen 
echt voor iets speciaals. 
Of bijvoorbeeld voor een 
origineel cadeau. We hebben 
ook cadeaubonnen om aan 
whisky-liefhebbers te geven. 
De echte freaks vind je niet 
bij ons, die bestellen online of 
gaan naar veilingen. Maar de 
bekendere merken verkopen 
we eigenlijk al bijna niet 
meer. In onze winkel staan 
voornamelijk whisky’s van 
onafhankelijke bottelaars. 
Deze bottelaars produceren 
zelf geen whisky maar kopen 
vaten in bij destilleerderijen 

en bewerken de whisky door 
ze bijvoorbeeld in een ander 
vat te gieten zodat de smaak 
verandert. Daarna bottelen 
ze deze whisky onder eigen 
label. En omdat er vaak 
slechts één vat is, zijn deze 
whisky’s zo bijzonder. Bij 
wat meer reguliere merken, 
zoals Johnny Walker, moet 
de whisky altijd hetzelfde 
smaken, daarom worden 
meerdere producties bij 
elkaar gegooid. Wij hebben 
whisky’s van Van Wees, een 
Nederlandse onafhankelijke 

bottelaar. Het eigen label van 
Van Wees heet ‘The Ultimate’. 
Dus daar hebben we nu een 
hele serie van. En we hebben 
ook betaalbare goede blends 
voor een leuke prijs. 

Jullie organiseren ook 
proeverijen. Kun je daar 
iets over vertellen?
Ja, samen met kookstudio 
Kook & Kunst zoeken we 
flessen en bijpassende hapjes 
uit. Wij vinden het leuk om 

met thema’s te werken, zoals 
‘Whisky by the sea’ met 
whisky’s van distilleerderijen 
die allemaal aan zee liggen. 
De flessen staan dan op 
tafel en dan gaan we eerst 
proeven dan proberen we 
daar dingen uit te halen. Dat 
is verschrikkelijk moeilijk. 
Iedereen proeft en roept wat. 
Soms heb ik ook geen idee, 
dan vind ik hem wel lekker 
maar kan ik niet benoemen 
wat ik proef. Als je dan een 
whisky uit de volgende fles 
proeft, en nog één, en dan bij 

de derde fles weer terug gaat, 
dan ruik en proef je weer 
heel andere dingen. Pas als 
we allemaal hebben geroken 
en geproefd dan gaan we 
eens kijken wat er nou 
eigenlijk op het etiket staat. 
Of we pakken bijvoorbeeld 
de Whisky Bible er bij, die 
komt elk jaar uit en daar 
wordt alles over de geuren, 
smaak en afdronk van allerlei 
whisky’s beschreven. Er zijn 
natuurlijk ook nog heel veel 

Onze klanten  
komen echt voor iets speciaals

andere boeken die je kunt 
raadplegen. 
Whisky proeven kan iedereen 
op zijn eigen manier, er is niet 
één goede manier. Sommige 
mensen bekijken bijvoorbeeld 
eerst de kleur en hoe die in 
het glas zit en steken dan hun 
neus in het glas. En anderen 
doen een dekseltje of hun 
hand op het glas zodat de 
warmte er even in blijft en 
dan halen ze hun hand er af 
en dan komen er geuren vrij.
De proeverijen organiseren 
we voor groepen van 20 tot 
30 personen, bijvoorbeeld als 
teamuitje of personeelsuitje. 
Het komt ook wel eens 
voor dat een werkgever 
medewerkers allemaal een 
mooie fles laat uitkiezen 
bij ons, bijvoorbeeld als 
kerstcadeau. En maatwerk 
voor kleinere groepen is 
uiteraard ook altijd mogelijk. 

Wat heb je sinds de start 
van de winkel over jezelf 
ontdekt?
Ik blijk het leuk te vinden dat 
ik veel met mensen te maken 
heb, dat had ik niet van 
tevoren bedacht want daar 
vond ik mezelf niet echt een 
type voor. Maar ik geloof dat 
het toch wel mee valt en dat 
het wel aardig lukt. Behalve 
dat ik natuurlijk met klanten 
moet kunnen communiceren 
heb ik met nog heel veel 
andere mensen te maken, 
zoals buurtbewoners en 
andere ondernemers. We 
organiseren regelmatig 
activiteiten in de straat en 
dat gaat vaak gepaard met 
obstakels. Tijdens een festival 
vorig jaar bijvoorbeeld had 
bijna elke winkel een soort 
marktkraam op straat. Het 

was echter te duur om een 
vergunning te krijgen om de 
tram en ander verkeer stil 
te leggen in de straat. Dan 
zoeken we samen naar een 
oplossing voor het gebrek 
aan ruimte. https://youtu.be/
o1KkXDZ2kCk
Ik ben ook een keer gevraagd 
door het Cacaomuseum 
verderop in de straat om 
mee te gaan naar een 
chocoladefestival in het 
Tropenmuseum. Ik twijfelde 
over de toegevoegde waarde, 
maar besloot om toch te 
gaan. We hebben wat whisky 
en chocola uitgezocht die bij 
elkaar pasten. Uiteindelijk 
heb ik de ondernemer van 
het Cacaomuseum de hele 
dag niet gezien, en stond ik 
daar in mijn eentje met mijn 
whisky’s. Zonder chocola. 
Dat bleek dus verrassend 
genoeg heel goed te lopen. 
De bezoekers waren namelijk 
wel klaar met al die chocola 
die ze in het museum hadden 
geproefd en vonden het maar 
wat leuk om de whisky te 
proeven. Ik vond het grappig 

dat dat op die manier bleek 
uit te pakken.  

Aan het einde van het 
interview komt er een 
zwangere vrouw de winkel 
in.  Haar vriend is bijna jarig 
en gek op Japanse whisky. 
Ze is op zoek naar de Hibiki 
maar twijfelt en vraagt of 
Phyllis haar nog een andere 
soort kan aanbevelen. Phyllis 
vertelt haar dat Japanse 
whisky’s veel duurder zijn 
dan de Schotse omdat er heel 
veel vraag naar is, en dat 
deze whisky’s geen leeftijd 
hebben want als ze dat wel 
zouden hebben, dan zouden 
ze nóg duurder zijn. Phyllis 
raadt haar een whisky aan.
De vrouw rekent de fles af 
en ik bedank Phyllis voor het 
interview. 
 

tekst: Sabine Egberts
illustratie: Nike Rijsterborgh
foto’s: Gijs Weehuizen

 
AGENDA 
 
9 sept. 2018  Czaar Peterfestival 

Herfst 2018  In de herfst starten de  
   Proeverijen weer.  
 
Nov/dece. 2018 Avondlicht. Vlak voor Sinterklaas en 
   kerst zijn alle winkels dan ’s avonds  
   open. Er staat dan een vuurkorf voor de  
   deur en iedere winkelier doet wat 
   extra’s. Vorig jaar hadden wij  
   bijvoorbeeld whiskycocktails en  
   whiskycake
18-19 jan. 2019 Whiskyfestival

https://www.thewhiskyexchange.com/d/867/jim-murrays-whisky-bible-2018
https://youtu.be/o1KkXDZ2kCk
https://youtu.be/o1KkXDZ2kCk
http://cacaomuseum.nl/
https://www.tropenmuseum.nl/nl/over-tropenmuseum
http://www.buurtorganisatie1018.nl/agenda/2017/9/10/zondag-10-september-czaar-peter-festival
https://www.lbwhiskyweekendamsterdam.nl/


Isolabona 

Ik zit in het raam.
Zonlicht klatert,
Muziek schatert,
Buiten zindert licht.

Kleuren glanzen,
Schaduwen dansen,
Beneden mij
En op de muur.

’T is binnen koel
En donker om mij.
Buiten stemmen over straat
En radio uit open ramen.

De wind beweegt
In hangend groen.
Vitrages uit kozijnen
In lichte vleugelslag.

Scherp licht buiten,  
Zachte geuren van beneden
Uit de open bar; 
koffie, kruiden en tabak.

Ik sluit mijn ogen,
Koffie in mijn hand,
Mijn zinnen gestreeld
En droom weg.

Jos Bohncke , augustus 2017
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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 oven in de Kraijenhoff-
straat, Amsterdam.

VLAM
DE STRAATBENDE 
fantasieverhalen achter grofvuill 

In deze oven maakte Truus 
veel mooie en lekkere dingen. 
Elke feestdag was er een 
feestmaal en elke zondag 
was het feest. Samen met 
haar man Rachid en hun vijf 
kinderen genoten ze voluit. 
Truus was zo verslingerd aan 
het bakken dat ze zich opgaf 
voor Heel Kraijenhoffstraat 
bakt. Een zeer lokale 
bakwedstrijd, met zeer 
geduchte concurrentie. Elke 
dag en avond stond de oven 
voluit te gloeien. Het bakken 
werd haar leven. In de rest 
van haar leven bakte ze er 

vervolgens niets van. Rachid 
en haar kinderen stonden 
op een laag pitje. Na dertig 
jaar moederen vond Truus 
het nu tijd voor zichzelf. 
Ze kwam steeds een ronde 
verder bij de bakwedstrijd en 
het sloeg haar in de bol. Ze 
droomde al van een carrière 
als bakexpert, een eigen 
kookboek en restaurant. Zelfs 
een hele restaurantketen, 
over heel de wereld zou 
haar concept te vinden zijn. 
Echter, een kapotte oven 
gooide roet in het eten. 
POEF, oververhitting, draden 

doorgebrand. Truus in de 
stress. Rachid in de stress. 
Geen tijd meer voor een 
laatste proefbaksel. Gelijk 
door naar de baktent. De 
spanning was om te snijden… 
Helaas won Truus niet. Geen 
geluk in het spel. De taart 
zakte in elkaar. De lucht 
eruit. Ze won wel de 2e prijs: 
een snoepreisje naar Rome. 
Daar vond ze gelukkig weer 
de liefde voor Rachid. En het 
boterde nog lang en gelukkig. 

Sanne Visser
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Levenscirkel
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Levenscirkel
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Het is donker om mij heen. 
Pikkedonker. Ik hou niet 
van het donker, maar ik 
moest er aan wennen. Ik zit 
vastgeketend en heb weinig 
ruimte. Het is verstikkend. Ik 
ben hier niet alleen. We zijn 
met z’n achten. Er gebeurt hier 
weinig. Ik lig stil. Ik luister naar 
een zacht gebrom in de verte. 
Het werkt bijna hypnotisch. Er 
zit een soort ritme in en ik 
wieg er zachtjes op mee. 
Ik begin zelfs een beetje 
te schuifelen op mijn 
plek zover dat kan. Het 
gebrom komt dichterbij 
en ik merk dat ik het 
fijn vind. Ik vraag mij 
af of dat het zal zijn. 
De verandering. Ik 
word opgewonden van 
de gedachte. Zoals het nu 
is kan het toch niet eeuwig 
duren? Snel komt het geluid 
dichterbij en het gebrom wordt 
steeds luider. Mijn geschuifel 
gaat harder en harder heen en 
weer. Ik begin er de controle 
over te verliezen. Iedereen 
om mij heen voelt hetzelfde. 
Het ritme van het gebrom 
verandert. De geluiden klinken 
steeds meer als geratel en 
het geratel klinkt harder en 
scherper. Ik schuifel inmiddels 
niet meer, maar zwiep van 
links naar rechts. Zonder 

enige controle. Alles in mij 
jubelt: ‘Ja!’, maar spannend 
is het wel. Ik hoor snerpende 
geluiden. Het gebrom is 
plotseling oorverdovend hard. 
Het is bijna bij mij, bij ons. 
Ik tril van vreugde en angst 
tegelijk. Tsjang. Ratel. Swing. 
Baf. PANG!  
 

E e n 
lichtflits. Licht. Lucht. Wind. 
Adem. Los. Vrij. Ik denk niks. 
Ik zweef. Een gek soort stilte 
om mij heen. Ik voel de angst 
uit mij verdwijnen. De angst 
wordt langzaam overstelpt 
door het gevoel van vrij zijn. 
Door warmte. Door geuren 
en geluiden die ik nog niet 
ken. Door nieuwsgierigheid. 
Vrijheid. Ik zweef nog steeds. 

Langzaam zie ik de lijnen 
van mijn omgeving om mij 
heen verschijnen. Eerst vaag 
en daarna steeds beter. De 
lijnen worden contouren en 
de contouren worden vormen. 
Alles krijgt steeds meer kleur. 
Het lijkt eeuwig te duren. Ik 
geniet van elk moment. Ook 
als ik de druk van onderen 
voel en met een klap de 
grond raak. Ik doe mij niet 

zeer. Ik voel mij sterk. Ik 
voel mij super goed zo 
blinkend in de warmte 
die van boven lijkt te 
komen. De gekleurde 
vormen om mijn heen 
maken langzaam plaats 
voor scherp beeld. 
Ik aanschouw het vol 

tevredenheid en neem 
het in mij op. Ik zie boven 

mij een strak blauwe lucht. 
De zon staat hoog aan de 
hemel en lacht mij toe. De 
vogels dansen hoog in de lucht 
met elkaar en ze kwetteren er 
vrolijk op los. De adelaar vliegt 
statig tussen hen in al zwevend 
op de opgaande thermiek. 
Af en toe hoor ik het gekras 
van een krekel die zijn vleugel 
schoonmaakt. Ik ga mee in 
het ritme van het geluid. Ik 
verken mijn omgeving verder 
en zie een huis met een 
schuur ernaast. De gebouwen 

 
sjang 
Ratel 
Swing  
Baf  

PANG!  

zijn van wit steen gemaakt en 
hebben beiden een vurig rood 
dak. Bij het huis is een groot 
groen grasveld met een mooi 
houten hek er omheen. Er 
staat een waslijn op het veld 
waaraan de gekleurde kleding 
hangt, losjes wapperend door 
de wind. Ik zie een man bij 
het huis lopen met een blauwe 
overall en rode laarzen. Door 
de grond voel ik de laarzen 
stampen door het gras. Er zit 
een zwarte sticker op de laars, 
maar ik kan niet goed zien wat 
erop staat. De man heeft een 
bruine emmer in zijn hand met 
voer voor het paard. Het paard 
staat verderop te hinniken van 
blijdschap als hij zijn baas met 
de emmer ziet. Ik voel mij net 
zo opgetogen als dit paard. 
Ik kijk een andere kant op en 
daar prijkt een prachtig groot 
bos. De bomen zijn hoog en 
hebben groene blaadjes vol 
energie. Je kunt zien dat ze 
zich sterk voelen, groen en 
bol van de pre-zomerse kracht 
van juni. Ik voel mij hetzelfde 
als deze blaadjes. Energiek. 
Sterk. Vol en krachtig. Ik spat 
bijna uit elkaar van levenslust. 
Ook al lig ik nu op de grond. 
Ik lach naar de hete zon en 
kijk dan naar alles dichter bij 
mij. Ik zie dat ik op een groot 
veld lig. Vlak om mij heen zie 

ik hoge hopen zand. Vanuit 
mijn perspectief lijken het 
bergen. Ik lig bovenop één 
van deze bergen die zwart en 
bruin van kleur zijn. Er steekt 
van alles uit. Takjes, blaadjes, 
een snoeppapiertje, een 
sigarettenpeuk. In de dalen 
tussen de bergen zitten diepe 
groeven. De groeven hebben 
een bijzonder patroon. Het 
zijn allemaal strepen: schuin, 
recht, schuin, schuin, recht. 
Ik vind het mooi, maar ergens 
beangstigend. Waarom weet 
ik niet en ik laat het gelijk 
van mij afglijden. Ik rol mij 
om en zie even verderop een 
muis. Hij is bruin, heeft witte 
pootjes en een hele 
lange staart. 
Hij rent hard 
de andere 
kant op. 
Gelukkig 
m a a r . 
S t r a k s  
eet hij mij 
op. Nu ik 
een poosje 
stil lig in deze 
zon begin ik het 
behoorlijk warm te krijgen. 
Ik zou graag wat uit willen 
trekken, maar ik heb bijna 
niks aan. Ik zie een grote 
druppel over mijn bolle buik 
lopen. Het voelt alsof een 

druppel van mijn levenselixer 
uit mij glijdt. De zengende 
warmte verstikt mij opeens. Ik 
krijg het een beetje benauwd. 
Bewust concentreer ik mij op 
iets anders. Het gekras van 
de krekels. Ik hou van dat 
geluid. Ik hoor dat het er nu 
een stuk meer zijn. De dag 
vordert. Plotseling word ik 
uit de muziek van de krekels 
gehaald door het hinniken 
van het paard. Het klinkt nu 
minder blij. Ik voel de grond 
trillen door het gestamp en 
bokken van het paard. Ik rol 
ervan terug op mijn rug en 
kijk weer naar de lucht. Ik zie 
dat er wolken in aantocht zijn. 
De zon staat al laag aan de 

horizon, maar de stralen 
zijn nog heet. Mijn huid 

is er droog van. Het 
doet pijn. Ik voel 
mij minder sterk. 
De vogels zijn in 
grote groepen op 
het veld geland 

om zich genoeg te 
doen en de adelaar 

begint laag te vliegen. 
Nu snap ik dat de muis 

snel wegrende. Ik hoop dat 
de vogels mij met rust laten. 
Iets angstigs groeit in mij. 
Inmiddels is de lucht links 
van mij bezaaid met donkere 
wolken en zie ik de eerste 

 
 

Ik voel 
mij net zo 
opgetogen  

als  
dit  

paard 



druppels in de verte vallen. 
Bij veel regen verdrink ik. De 
angst in mij groeit. Rechts van 
mij is de ondergaande zon, 
die met zijn laatste hitte mijn 
inmiddels verschrompelde 
huid volledig verorberd. 
Ik kijk naar mijn eerder o 
zo mooie, volle, sterke lijf.
Nu zitten er rare bulten op 
en diepe kuilen in. Mijn kleur 
is veranderd in een soort 
okergeel. Ik krimp verder 
ineen. Het begint te regenen. 
Eerst een paar druppels en al 
snel komt het met bakken uit 
de hemel. Vervuld van angst 
en pijn blijf ik liggen. Ik kan 
niet weg. Druppels knallen 
naast mij kapot als bommen 
en granaten. De grond trilt. 
Komt het paard op 
mij af? Om mij 
heen vormen zich 
kleine rivieren 
en grote meren 
van de regen. Ik 
voel mij nietig. 
Dan knettert het 
boven mij en ik wacht 
op de donder. Het is niet het 
paard, maar zijn baas die 
op mij afkomt. Zijn laarzen 
beuken door het zand en 
ik zie de laars opeens vlak 
boven mij verschijnen. Ik 
adem in en een lange streng 
van zware sigarettengeur 
komt met volle heftigheid bij 
mij binnen. De baas rookt. Ik 
word licht in mijn hoofd. Het 
teer van de sigaret raakt mijn 
vruchtbare kern. Het mag niet 
ziek worden. Dat is belangrijk. 
Ik kan mij niet verroeren. Ik 
staar naar de grootheid van de 
laars. Hij bezit kracht. Ik neem 

alles in mij op. Hij is rood en 
de onderkant is lichtbruin. 
Het vastgeplakte zwarte zand 
contrasteert met de lichtbruine 
kleur. Het snoeppapiertje zie 
ik tussen de achterste 
groeven vastzitten. 
Het steekt voor de 
helft achter de laars 
uit. Ik herken het 
prachtige patroon 
van de onderkant van 
de laars. Schuin, recht, 
schuin, schuin, recht gaat het. 
Ik begrijp mijn gevoel van 
eerder. Ik zie nu dat de zwarte 
plek op de laars een plaatje 
van een schorpioen is. Het 
kijkt mij aan met zijn kleine 
priemende blik. Het voelt of 
hij zijn dodelijke staart naar 
mij toe beweegt. Hij is het 

teken van mijn angst. Dan 
slaat als een mokerslag 
de laars op mij in. Ik 
voel mijn dorre vel 
aan mijn linkerzijde 

openscheuren. Ik 
word diep de grond in 

gebeukt. Nog dieper dan de 
groeven die ik eerder heb 
gezien. Het is donker. Ik ben 

bang. Het zwarte zand zit     
strak om mij heen. Ik 
ben alleen, klein en 
verschrompeld. Mijn avontuur 
is ten einde. Mijn zwakheid is 

onomkeerbaar. Ik kijk om 
mij heen en zie wazig 
de zwarte vruchtbare 
grond. Ik voel vaag 
een klein stroompje 
water langs mij 

glijden. Het loopt 
eerst langs mij en nu ook 

bij mij naar binnen door de 
barst in mijn zij. Ik voel een 
steek. Een harde steek diep 
van binnen. De schorpioen. Ik 
moet het loslaten. Ik voel dat 
ik verloren heb en dan laat ik 
eindelijk los. Opluchting. Het 
water spoelt mij leeg. Mijn 
kern spoelt uit mij weg. Wat 
ooit mijn energie, mijn kracht, 
mijn volheid en bolheid was, 
is nu op weg naar een nieuw 
begin. Zonder mijn liefde. Het 
water is mijn dood en brengt 
na mij nieuw leven. Een 
peul en acht nieuwe erwten.
 
tekst: Stephanie Blokzijl 
illustratie: Lion Illustrations
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Beeeehhh  
Ik droom vaak over katten

Die gelijk gaan matten

Het lijkt dan wel een nachtmerrie

Ze maken zo veel herrie

Het is een grote warboel

En ik denk dan: hou eens je smoel!

Want ik wil lekker slapen

En dromen over schapen

Die grazen in de wei

want die zijn gewoon blij

dan is er niets aan de hand

en is er vrede in het land.

Sanne Visser, Amsterdam, 5 april 2018
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Als vrolijke tegenhanger van de uitspraak van Rinus Michels: Voetbal is oorlog. 

VOETBAL IS DANS

Als u dit leest zijn de Stripdagen Haarlem achter de 
rug, maar als ik dit schrijf moeten ze over een paar 
dagen beginnen. Het thema is Frankenstein, naar 
aanleiding van het feit dat het precies tweehonderd 
jaar geleden is dat Mary Shelley haar roman 
“Frankenstein” schreef. Ze was achttien toen ze dit 
extreem invloedrijke boek schreef en Jules Verne 
moest nog tien jaar wachten tot hij werd geboren.
Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het 
betekenen van de binnekant van de doosjes waarin 
Nespresso-cups worden verkocht. Ik zal u de details 
van dit project besparen maar het plan is om er 
1001 te maken en die dan ergens tentoon te stellen. 
Ik zit nu in de achthonderd en hoop dat het feest dit 
jaar gaat plaats vinden. Voor een kleine expositie 
in Haarlem heb ik op twintig van die doosjes een 
portret van het monster van Frankenstein getekend. 
Dat resulteerde in het verzoek om er nog meer te 
maken, voor een andere expostie. Omdat ik graag mag zeuren over het feit dat ik nooit ergens 
mag exposeren, vond ik dat ik nu geen nee mocht zeggen. Ook niet als de deadline extreem 
kort was, het geen cent opleverde en ik eigenlijk helemaal geen idee had hoe ik nog twintig 
van die portretten zou moeten tekenen. De eerste twintig waren al nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. 
Maar goed, ik heb  zojuist de laatse tekening afgerond en kan me nu gaan voorbereiden op 
de vragen die ik in Haarlem verwacht. Want waarom tekent iemand op de binnenkant van 
Nespresso-doosjes? En waarom veertig portretten van het monster van Frankenstein? En 
waarom 1001 van die doosjes?  Het gevaar bij dit soort bezigheden is immers dat mensen 
denken dat je gek bent. Misschien ben ik dat wel, maar ik heb liever niet dat iemand het weet.

Frits Jonker

FRANKENSTEIN, WHAT ELSE?



OP ZOEK NAAR HET ULTIEME ZOMERBIER

HET BIERPANEL 
Jos, Gijs en Martin testen bier

Het bierpanel test twaalf goed dooordrinkbare speciale low-
alcohol-bieren voor straks op dat zalige terras tijdens een zwoele 
zomeravond. 

Het is begin april en het 
bierpanel - Jos, Gijs en 
Martin - treft zich vandaag 
bij Martin thuis in Haarlem. 
Het is de eerste warme dag 
van het jaar en we gaan 
vanavond op zoek naar 
dat heerlijke, verrassende 
en zeer verfrissendde licht 
alcoholische biertje waar je bij 
30 graden niet van de vierde 
al knock-out gaat, maar 
die wel veel smaak heeft. 
Martin is bij de Haarlemse 
slijterij Melgers geweest en 

heeft uit de vele -ja echt- 
honderden speciaalbieren een 
selectie gemaakt van twaalf 
bieren van het type witbier, 
saison of lambik. Het door 
Gijs aangevraagde Wilde 
Kersenbier van Terschelling 
bleek helaas tijdelijk niet 
voorradig te zijn bij Melgers. 
Dat is een beetje jammer, 
maar gelukkig is er meer dan 
genoeg over om te proeven.
Gijs arriveert als eerste 
en heeft voor de gastheer 
twee biertjes meegenomen: 

een Naeckte Non van de 
Naeckte Brouwers en een 
Scheepsrecht van de 7 
Deugden.
Die gaan we niet proeven, 
maar qua naamgeving is de 
toon gezet, dus als Jos appt 
dat hij later komt omdat hij in 
de verkeerde bus zit hebben 
we al een naam verzonnen 
voor bier voor als het tegenzit 
met het openbaar vervoer: 
Verkeerde Bus van brouwerij 
Connexxion.
Martin en Gijs besluiten 

52 alvast buiten mededinging 
een Grimbergen blond te 
delen. Martin stelde eerst 
voor om een Wieckse 
Witte  0% te nemen. Een te 
testen zomerbier die hij zelf 
geregeld drinkt als hij wel 
bier maar geen alcohol wil 
en goed geslaagd vind, maar 
Gijs is mordicus tegen bier 
zonder alcohol. Een bierpanel 
zijn lijkt zo makkelijk, maar 
het zijn dus bikkelharde 

discussies. Het bierleven is 
ploeteren; hebt maar weer 
medelijden met ons!

Als Jos sneller dan gedacht 
arriveert hebben we dan ook 
nog geen slok genomen en 
kan hij naadloos aansluiten 
bij de Grimbergen blond: 
staat niet op de lijst en doet 
niet mee voor de proeverij, 
maar wel een heel prettige 
start!
Het eerste onderwerp van 
gesprek is het plotsklaps 
ophouden te bestaan van 
café Cees. Daar zaten we in 
januari nog zo aangenaam 
voor onze eerste bijdrage 
aan dit blad. Zo gezellig, zo 
helemaal kloppend en nu 
zo zonder reden is dat niet 
meer: heel erg spijtig!
Mede hierdoor kreeg Martin 
het idee om maar niet in een 
gezellig café In Haarlem af te 
spreken, maar bij hem thuis 
in deze stad met een rijke 
brouwerstraditie.
Immers een paar honderd 
jaar geleden waren in deze 
meest Vlaamse stad van 

Nederland, meer dan honderd 
brouwerijen. Water was 
nog niet drinkbaar en (laag 
alcoholisch) bier was de drank 
voor iedereen in die tijd. 
We zitten in de Leidsebuurt 
die begrensd wordt door de 
Brouwersvaart die water 
vanuit de duinen, startend 
bij bron de Brouwerskolk, 
transporteert naar de 
binnenstad van Haarlem 
waar de vele brouwers er 

het drinkbare product bier 
van maakten. Aan het eind 
van de vorige eeuw dronken 
we water, koffie en Heineken 
en waren alle brouwers uit 
Haarlem verdwenen.
In 1995 bestond Haarlem 
750 jaar en hebben een paar 
vrienden het idee gestart 
om weer met een eigen 
Haarlems bier te komen. 
Dat is uiteindelijk uitgemond 
in brouwerij Jopen, die zich 
gevestigd heeft in het mooiste 
etablissement van Haarlem: 
de Jopenkerk. Jopen brouwt 
daar een paar bieren in mooie 

koperen ketels, maar het 
meeste komt vandaag de dag 
uit hun grote brouwerij in de 

naastgelegen Waarderpolder. 
Daar is ook Haarlems 
inmiddels tweede brouwerij, 
Uiltje, gevestigd. En zo staat 
Haarlem als brouwerstad dus 
weer helemaal op de kaart. 
Het eerste bier dat we 
gaan proeven is dan ook 
van Haarlemse Jopen, een 
Adriaan Wit, een witbier 
van 5%. Deze en de meeste 
bieren die nu volgen zullen 
opvallen door hun mooie 

licht-, goud-, donkergele 
kleur, troebelheid en ruikend 
naar citrus en vlier. De 
Adriaan heeft het allemaal, 
en we vinden hem prettig 
van smaak en hij heeft een 
mooi vol gevoel in de mond 
die wel snel weer verdwenen 
is. Hangen blijft hij niet! Maar 
goed, voor een eerste bier, 
zeker niet verkeerd. 

Nr. 2 is een Hefe Weißbier 
van Weihenstephaner 
van 5,4%. een Duits tarwe 
(weizen, wheat, wit) witbier, 
mooi goudgeel van kleur, 
prachtige schuimkraag, aardig 
wat koolzuur, geurend en 
smakend naar citrus, minder 
zoet dan de Adriaan, beetje 
bitter, beetje zoet en beetje 
zuur...echt mooi in balans. 
Lekker friszuur en volgens 
Jos, die in een Haagse bui is, 
blijft'íe goed hanguh!  Dat 
gaat dus lekkuh zo!
Vrouwlief heeft de hapjes 
geregeld, ook salade, vers 
brood, noten, kaas en olijven, 
want er moet natuurlijk wel 
gevarieerd en gezond gegeten 

Een bierpanel zijn lijkt zo makkelijk,  
maar het zijn dus bikkelharde discussies



worden. We moeten immers 
zelf niet te snel gaan hanguh. 
Niet dan toch?!? Nog tien (!) 
te gaan.
 
Nr. 3 is de Lowlander 
pale ale, een pale ale van 

4,5%. Dit is een apartertje. 
Allereerst valt het etiket 
op: een soort zachtgroene 
jugendstildecoratie met in 
het midden een bever als 
een gelaarsde kat met een 
golfstick in zijn hand. Heel 
mooi gedaan!
Het bier is donkergeel, minder 
troebel, weinig schuimkraag 
en koolzuur en veel kruidige 
geuren en smaak. Vooral de 
grapefruit proeven we en 
er is sumak in gedaan, een 
soort gedroogde , vermalen 
rode bes. Dus dat zou deze 
specifieke smaak kunnen 
verklaren.
Een pale ale, dus wel flink 
bitter en vrij droog, maar 
met een klein zuurtje heel 
erg zomerfris en … hij blijf 
wel goed staan! (zie ook: blijf 
goed hanguh). 

Nr. 4 is de 
Datisanderekoekkoek, 
een 5,6% saisonbier van 
Amsterdamse brouwerij Bird, 

die we nog van de vorige 
proeverij kennen. Weer 
een gezellige, maar beetje 
"onbierse" afbeelding op het 
etiket van een koekoek in de 
stad. Een mooie goedgele 
troebele kleur, maar weinig 
schuim, koolzuur en geur. 
Het is een beetje zoetzuur 
van smaak , flink fris, met 
een gemiddeld prikkelend 
mondgevoel (ondanks het 
weinige koolzuur ?!) wat snel 
weg is. Niet heel slecht, maar 
verrassend en apart (rogge 
?!), en wel een zomerbiertje, 
maar voor de liefhebber dus.   

Nr. 5 is de Miss Hooter, 
een 4,4% hoppig witbier 
van Haarlemse brouwerij 
Uiltje. Over het  voor zichzelf 
sprekende stripgetekende 
bieretiket is het panel het niet 
eens met elkaar. Gijs vindt 
het wel leuk, Martin en Jos 
haken alleen al bij naam en 
etiket af op dit bier.....En zo 
bleef het nog lang onrustig 
in Haarlem. Over het bier 
kunnen we kort zijn. Terwijl 
Martin hem vorige week 
nog dronk en wel aardig 
vond vinden we hem nu alle 
drie echt niet lekker. Zeer 
bitter, droog, en een beetje 
vlier en citrus proeven we. 
En dat terwijl dit het meest 
fris geurende bier is wat we 
nu proeven: vreemd! Wel 
doordrinkbaar, maar een 
NOTGB (niet-ons-type-geval-
bier) dus. 
 
Nr.6 is de FF lekker met je 
bek in het zonnetje, een 
3,6 % sessionable pale ale 
van, alweer, brouwerij Uiltje. 
Donker geel van kleur, van 
alles een beetje niks, vlier- en 
basilicum-(echt waar!)tonen, 

maar vooral we vinden hem 
unaniem zeer wrang. Voor de 

liefhebber dus en wederom 
een NOTGB.
Omdat we door het wat 
frisse windje toch binnen zijn 
gaan zitten, maar we een 
zwoel zomers biertje zoeken 
en dit moeten uitstralen, 
gaan we toch even voor de 
fotoshoot naar het gezellige 
buitenterras en kloppen ons 
op de schouder wat een 
enorme bikkels we toch wel 
niet zijn. Vrouwlief neemt de 
foto's van deze biertijgers en 
dan snel weer naar binnen, 
want we zitten nog maar op 
de helft, dus gauw door naar 
meer bier. 
 
Nr.7 is de bloesem blond, 
een 6,2% blond biertje van 
brouwerij Gebrouwen door  
Vrouwen uit Amsterdam. We 
vinden het stijlvol getekende 
etiket erg mooi. Dat nodigt 
uit tot openen!
We zijn het niet eens over 
de hoeveelheid koolzuur in 
het bier, dus houden we het 
op gemiddeld. Wederom 
een goudgeel troebel bier, 
weinig schuim, weinig geur. 
Het licht zoet overheerst in 
de smaak, we proeven vlier 
en honing. Het is fris en vol 
en de afdronk is dan weer 
droog ( blijf dus niet ....) Het 
is absoluut een zomerbiertje 
maar toch weer een NOTGB. 
Waarom niet ?.......we 
kunnen er niet echt de vinger 

 

  NOTGB = 
 niet-ons-type- 

 geval-bier

op leggen. Over smaak.... 
Door naar Nr.8 : De Lellebel 
van brouwerij De Eeuwige 
jeugd. Het bier wordt in 
opdracht van hun in België 
gebrouwen. Beetje jammer, 
maar zo begint tegenwoordig 
meestal iedere nieuwe 
brouwerij. Jopen liet eerst ook 
zijn bier in Brabant brouwen, 
en Uiltje begon met zijn bier 
bij ....Jopen te brouwen en 
beiden hebben nu hun eigen 
brouwerij.

Genoeg hierover. Terug naar 
de lellebel, een 5,7% blond 
biertje. De fles wordt gesierd 
met een doorschijnend etiket 
van een lellebelmeid bij een 
amsterdammertje zodat het 
net lijkt alsof het silhouet in 
het glas gebrand/getekend is: 
goed gedaan, stijlvol!
Het is een licht gelig bier 
met weinig koolzuur en 
schuimkraag. Het ruikt fris en 

smaakt zo. Het is qua bitter/
zoet/zuur van alles een beetje 
en we proeven een vliertje. 
In proeven en afdronk is het 
gemiddeld vol; we zijn niet 
laaiend, maar vinden hem 
niet verkeerd. 

Nr.9 brengt ons bij de 
Rodenbach Classic, 
een 5,2% red ale bier uit 
Roeselare.
Het is een bier dat al vele 
jaren mee gaat, maar de 
laatste jaren zie je het bijna 
nergens meer. Het is in alle 
opzichten een uniek anders-
dan-andere-biersoorten type 
bier.
Het heeft een mooie amber 
kleur, weinig koolzuur en 
schuimkraag en het heeft 
een  overduidelijk zeer zure 
gegiste kersengeur. Dit 
proeven we dan ook heel 
sterk. Het bier heeft een 
schraal mondgevoel, de 
afdronk is dan verrassend net 
wat zoeter.
We proeven nog even goed, 
maar vinden hem toch 
gedrieën te zuur (NOTGB).
Voor de liefhebber dus, maar: 
wel een echt zomerbiertje!
We nemen even een 

pauze om van de schrik te 
bekomen, wat te eten en ons 
goed recht te zetten voor 
de laatste drie bieren die 
allen zijn van brouwerij Mort 
Subite, onderdeel van Alken-
Maes uit het Belgische Asse. 
Opvallend. De inhoud van 
deze flesjes is 25 cl.!    
A la Mort Subite is ook de 
naam van de fraaie Brusselse 
brasserie waar Jaques Brel 
vaak te vinden was. Of ons na 
het drinken van deze bieren 
ook een plotselinge dood  
staat te wachten hopen we 
niet, maar we zijn gewaar-
schuwd!  We starten met de 
eerste van de drie: 

Nr.10 op onze proeflijst 
en dat is de Mort Subite 
Blond Lambik, een 5,5% 
lambikbier.
Lambik is de naam voor bier 
van spontane gisting. Je 
zou het met bierdichterlijke 
vrijheid een middeleeuws 
zuurdesembier kunnen 
noemen. In principe licht 
zurig bier met weinig 
schuim en koolzuur en een 
laag alcoholgehalte. Deze 
voor ons onbekende blond 
Lambik heeft een gehalte van 

We zijn het niet eens 
over de hoeveelheid 
koolzuur in het bier, 
dus houden we het op 
gemiddeld



5,5%, is lichtgeel, troebel, 
en ruikt naar frisse citrus. 
Dat proeven we inderdaad. 
En ook een beetje banaan. 
Het smaakt wat zoet-zurig 
en proeft redelijk vol. In de 
afdronk is hij redelijk droog. 
We vinden hem wel aardig.
Door naar een oude bekende: 
Nr. 11 is de Mort Subite 
Gueuze Lambik, een 4,5% 
lambikbier. Het etiket op 
de fles is mooi retro en zou  
in de vintagewinkel niet 
misstaan! Het bier heeft een 
mooie oranje kleur en geurt 
naar gegiste graan. Het heeft 
veel zoet, een beetje zuur, 
geen bitters en de smaken 
van mandarijntjes en een 
klein banaantje. Het is een 
fris en vol biertje dat sterk 
blijft hangen. We vinden hem 
onverwacht alle drie heel 
verrassend lekker.
 
Nr. 12 en laatste is de Mort 
Subite Kriek Lambik, een 
4,0% lambikbier met kersen. 

Die ruiken en proeven we 
sterk overal doorheen, 
evenals de aan kers verwante 
amandelgeur en Amaretto-
smaak. Het is een heel erg 
zoet bier met een miniem 
zuurtje, vol van smaak en 
afdronk. Hij smaakt ook wat 
kauwgomachtig, is redelijk 
fris, maar door de zoetheid 
niet echt goed doordrinkbaar. 
Een zeer bijzonder echt 
zomerbier om af en toe eens 
één glaasje van te nemen in 
een gekke bui. Voor vandaag 
is het voor ons nu genoeg. 

We zijn eigenlijk alle drie 
blij dat het er op zit. Over 
een top 3 van favoriete 
zomerbieren zijn we het 
eigenlijk snel eens. Een 
bier dat er net buiten valt, 
maar toch lekker is, is de 
Haarlemse Adriaan Wit van 
Jopen.
En dan nu tromgeroffel voor 
de officiële bekendmaking van 
de winnaars. TrRrRromPAF!!!:

Voor de zomer van 2018 
beveelt het TIJDschrift-
bierpanel van harte aan: een 
Duitser, een Nederlander 
en een Belg: De Hefe Weiss 
van Weihenstephaner, de 
Lowlander Pale Ale en de Mort 
Subite Gueuze Lambik.
Deze bieren staan dit jaar wat 
ons betreft in de zomerbier 
top 3! Lekkere frisse 
bieren, allen vol en geheel 
anders van smaak en goed 
doordrinkbaar.
Daar gaan we deze komende 
zomer goed mee door 
komen denken we. Alle 
drie de winnaars van harte 
gefeliciteerd. De oorkonde 
kunnen jullie tegemoet zien!
Het bierpanel wenst iedereen 
een mooie, zwoele terrasrijke 
zomer toe!
 
 

Tekst : Martin Groenewoud  
Foto's : Gijs Weehuizen / 
Clara van Ruiten
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In het lentenummer vertelde ik over het drama Vogelen. Ik had de 
verrekijker in de wilgen gehangen, omdat ik een barslechte vogelaar 
bleek die vooral takken zag, en nauwelijks vogeltjes. Gelukkig werd ik 
teruggefloten door een staartmeesje. De twijfel sloeg toe. Had ik niet 
te snel gehandeld, zou ik niet nog een poging wagen? Moest ik per se 
goed zijn om het leuk te vinden? Was het horen en zoeken ook niet al 
leuk genoeg, of kon ik wellicht beter worden?

Baby I’m back

Mijn interesse in het vogelen is denk ik begonnen met een boekje van Hans Dorrestijn. Daarin 
vertelt hij op ludieke wijze over vogels, hoe stuntelig het vogelen hem afgaat en hoe hij door 
die kleine beestjes werd geraakt en daardoor van zijn depressies afkwam. In dat boekje vertelt 
hij ook over een vogelreis naar Polen.
Dat was de reden dat ik me twaalf jaar geleden opgaf voor een dergelijke vogelexcursie. Ik 
kreeg voor mijn verjaardag een tweedehands Leitz verrekijker, loerde wat rond, zoekende naar 
vogels en telde de dagen. Een week of twee voor vertrek kreeg ik bericht dat de reis doorging. 
Ondanks dat het minimum aantal van tien deelnemers niet gehaald was. Maar dat had de 
organisatie te laat bemerkt. 
Ik was nooit echt met een groepsvakantie mee geweest en dit leek me geen goed idee, slechts 
vier kandidaten inclusief mijzelf: twee vrouwen en een man en ik dus. Mijn zus had al snel 
de deelnemers op naam gegoogled en vertelde dat de twee dames beiden in een christelijk 
zangkoor zaten en het enige wat ze over de man kon vinden was een foto van voor en na het 
afvallen van 30 kg, met zo’n veel te wijde broek en een blij hoofd. Dat laatste was natuurlijk 
heel  bewonderenswaardig, maar ik bedacht me dat we te maken hadden met een enorme 
doorzetter. Ik zag de dames en mijzelf al door woeste moerassen, achter die onvermoeibare 
man aanstrompelen. Al met al was dit niet hoopgevend en de moed zakte me in de schoenen. 
Ik zei de reis af. Achteraf jammer.



Daarna deed ik weinig tot niets met de 
verrekijker. Vogeltjes bleven me boeien, 
maar ik ondernam geen actie. Op een dag, 
anderhalf jaar geleden, werd ik uitgenodigd 
deel te nemen aan een vogelapp-groep. Het 
waren voornamelijk oud-voetbalmaatjes 
+ aanhang die lid waren en ik stapte 
in. Wannebees noemden ze zichzelf en 
inderdaad, er was weinig activiteit. Af en 
toe werd er een foto of een grap geplaatst, 
maar nooit kwam het tot een gezamenlijk 
vogelkijken. Tot die dag dat we op excursie 
zouden gaan in Amsterdam Noord in het 
vroege voorjaar 2017.  
 
Aanvang zondagochtend zeven uur. Tien 
uur zaterdagavond kwam het eerste appje 
binnen van A.: ‘Marian, ‘t vogelkijken wordt 
morgen niets, slechte redenen dat dan weer 
wel’. Daarna V: ‘Ha Marian, sorry voor deze 
last minute afzegging‘. Ik had al gezien op 
Facebook dat een van de meiden jarig was 
die avond, het was duidelijk wat de 

‘slechte’ redenen waren, ik 
kon er wel om lachen. 
Ik zag ze al flink teut 

steeds benauwder kijken 
dat ze de volgende 
ochtend, met hun zatte 
kop, om vijf uur op 

moesten om een paar 
vogeltjes te spotten in 
het Vliegenbos. Geen 
prettig vooruitzicht. 

Ik ging wel, alleen. Ze zouden er spijt van 
krijgen. Met veel nieuwe kennis, mooie 
verhalen en foto’s zal ik ze een lesje leren, 
nam ik me voor. Om zes uur zat ik op de 
fiets richting Noord. Het was nog donker. 
Daar kwam ook net de gids aangelopen en 
vervolgens nog een stuk of vijftien dames 
en twee heren. Tien over zeven vertrokken 
we. Na tweehonderd meter zei de gids dat 
we stil moesten houden en luisteren. Wij 
deden dat en ze vroeg wat we allemaal 
hoorden. Iedereen riep wat door elkaar: 
roodborstje, winterkoninkje, koolmeesje. Ik 
was benieuwd wat juist was, want het was 
voor mij abracadabra en verwachtte dat de 
gids duidelijkheid zou brengen, maar die 

zei alleen maar: ‘oké, dan gaan we weer 
verder’. Na een volgende honderd meter 
stonden we opnieuw stil, riep weer iedereen 
wat door elkaar en toen zei de gids: ‘ik weet 
het eigenlijk ook allemaal niet. Kan het ook 
niet goed horen’.  
Dat was dus wat we van de gids konden 
verwachten en we hielpen elkaar een 
beetje, een heel klein beetje, want we 
wisten allemaal erg weinig. We hebben 
leuk rondgelopen en zagen nog een specht 
door onze verrekijker. Dat vond ik al vrij 
spectaculair. Een laagvliegend vliegtuig 
van Easyjet dat ik plotseling door mijn 
verrekijker spotte, spande echter de 
kroon. Immens, dat ding, en kleurrijk, heel 
indrukwekkend. 
 
Ik kon de prachtige verhalen en foto’s voor 
mijn vogelapp-groep duidelijk vergeten, 
maar al met al was het een leuke ochtend. 
Ik had overigens wel respect voor de gids. 
Ze was pas na haar zeventigste begonnen 
met vogelen en daar stond ze nu dan als 
gids, een groep wannebees rond te leiden.  
Als je met haar op liep wist ze heel wat 
te vertellen. De grote opkomst had haar 
duidelijk van slag gebracht. 
Zo wist ze het geluid van een winterkoninkje 
en dat van een roodborstje te herkennen. 
Ik besloot die twee geluiden te oefenen en 
zodoende weer wat vogelkennis te vergaren. 
Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. 
Ik heb nu nog geen idee hoe deze vogeltjes 
klinken en heb toch meerdere malen achter 
elkaar  geluisterd, geprobeerd ze na te 
doen en fonetisch te onthouden. Geen enkel 
resultaat.

 

Er gingen weer 
maanden voorbij zonder dat ik de vogelaar 
uithing. 
L. en V. van de vogelapp daarentegen 
did serieus business. Ze hadden een 
mooie verrekijker en andere apparatuur 
aangeschaft en plaatsten regelmatig 
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Dit treurige meerkoetje moet misschien ook maar eens gaan vogelen.

die avond, het was duidelijk wat de 
‘slechte’ redenen waren, ik 

kon er wel om lachen. 
Ik zag ze al flink teut 

steeds benauwder kijken 
dat ze de volgende 
ochtend, met hun zatte 
kop, om vijf uur op 

moesten om een paar 
vogeltjes te spotten in 
het Vliegenbos. Geen 



foto’s in de app en op Instagram. Op 
een dag vroeg L. of ik meeging naar het 
Flevopark om goudhaantjes te bekijken. 
Dit was naar aanleiding van een reactie 
van mij op Facebook. Ze plaatste namelijk 
een prachtige tekening die ze gemaakt 
had van een roodborstje. Ze kon ook al 
goed voetballen, en heeft nog een aantal 
talenten. Mijn reactie was: ‘L. ik heb 
doorgaans een hekel aan mensen die alles 
kunnen, maar jou vind ik nog steeds leuk’. 
Daarop volgde de uitnodiging. Ik vond het 
fantastisch en bewapend met verrekijker 
en camera stond ik op een winterse dag om 
acht uur klaar bij de Joodse begraafplaats 
aan de Valentijnkade. Even later kwam L. 
aangelopen. Bij het tweede bankje rechts 
zouden de goudhaantjes te zien moeten 
zijn. Maar je raadt het al, geen goudhaantje 
te bekennen. Wel koolmeesjes, tot vervelens 
toe. Veel meer dan dat werd het niet en 
we eindigden in de Coffee Corner. Daar 
ontstonden plannen om de vogelapp-groep 
leven in te blazen.  

Een paar weken later een bericht 
van L. in de vogelapp: 
ze had weer 

goudhaantjes, maar ook koperwieken, 
een specht en een ijsvogeltje gezien en 
gefotografeerd in het Flevopark.
Vijf dagen later ik weer naar het Flevopark. 
Camera mee. Het had wat gesneeuwd, ik 
was benieuwd of de vogels zich zouden laten 
zien. Ik liep al een tijdje rond zonder iets 
van enig belang gezien te hebben toen ik 
een hele groep koperwieken zag schoffelen 
(officiële term!!!) in de bladeren. Het schijnt 
daaronder redelijk warm te zijn en er zitten 
insecten. Een gezellige boel.
Ik zag ook nog een specht en 
wintertalingen. Het was machtig die 
vogeltjes, en bovendien een heerlijke 
wandeling en veel foto’s. Tevreden ging ik 
naar huis. Toen ik het park uitliep en langs 
het muurtje van de joodse begraafplaats 
liep, fladderden daar plotseling en heel 
kort vier vuurgoudhaantjes overheen. Het 
duurde net lang genoeg om ze te kunnen 
zien. Vier stuks van die hele vrolijke, kleine 
vogeltjes met een goud kuifje. Ze deden me 

denken aan van die vogeltjes in een 
Disneyfilm. Helaas kon ik ze in de haast 
en van de schrik niet fotograferen, maar 

het was een groot plezier. 
 

Thuisgekomen snapte ik dat het 
staartmeesje dat me had gewaarschuwd 
gelijk had. Ik was in weken niet zo vrolijk en 
voldaan geweest als na deze wandeling door 
het Flevopark. Al die vogeltjes zorgden voor 
een blij gemoed. En is het nou eigenlijk zo 
erg dat ik die geluiden niet kan herkennen 
en die namen helemaal niet kan onthouden? 
Hooguit een beetje frustrerend soms, dat 
wel, maar alla. Ik was vrolijk. What’s in a 
name (and in a whistle) hield ik mezelf voor. 
Ik voelde me goed, ik was terug. Terug 
van waar ik nooit echt was, maar wel naar 
op weg was geweest. Ik ga het dus doen. 
Ik ga lekker vogels kijken, zonder enige 
kennis, maar gewoon omdat het ontzettend 

leuk is. Want vogels zijn leuk, ♪ vogels zijn 
lief ♪ vogels zijn gezellig en ♪ spontaan en 
creatief. Of sla ik nu door?

En voor wat betreft de vogelapp-groep: we 
hebben een vogelexcursie gepland. Het gaat 
gebeuren. Er zijn al tien aanmeldingen. We 
overwegen een ledenstop. Nu maar hopen 
dat ik niet achter een meute bijdehante 
meiden aanhobbel, die alles als eerste 
zien, horen of herkennen. Alleen vogelen 
is toch een ander verhaal. Kunnen mijn 
herwonnen zelfvertrouwen en plezier een 
gemeenschappelijke excursie wel aan? 

Marian Hanou

    Halsbandparkieten           Specht       Koolmeesje  Merel              Zilverreiger      Winterkoninkje

Dromerig ochtendlicht in het Flevopark. foto Gijs Weehuizen



een zwoele zomer
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