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Twee verlaten matrasjes in de zon. Stilte alom, geen 1,5 meter afstand: gewoon helemaal 
niemand. Een apocalyptisch beeld bijna. Het is coronatijd. 

Allemaal ervaren we deze periode op onze eigen manier. We vinden een vorm om er mee om 
te gaan. Hoe onderga jijzelf deze situatie?
Heb jij bijvoorbeeld meteen een afspraak met de kapper gemaakt toen dat weer mocht, of heb 
je deze periode gebruikt om eindelijk het kleurtje eens te laten uitgroeien?
Verveel je je, of heb je het juist veel drukker dan ooit, omdat je nu eindelijk de boel eens aan 
het opknappen bent of omdat het op je werk juist drukker is dan ooit? 
Maak je flinke wandelingen en leer je nieuwe delen van de buurt kennen, of zit je de hele dag 
op de bank te bingewatchen?
Luister je alle nieuwsberichten, of ben je het al zat, al die informatie over Corona COVID-19?

In TIJDschrift wordt het c-woord niet geschuwd, maar slaan we je niet om de oren met nare 
cijfers of wat je moet doen om fit te blijven. 
Een fijn blad juist om te lezen in deze krankzinnige periode. Met verhalen over en zonder 
corona. Marieke vertelt bijvoorbeeld hoe zij de coronatijd beleeft en dat puzzelen helpt. Sabine 
interviewt haar ouders, die 50 jaar getrouwd zijn. Hoe ging dat destijds en hoe is dat hun 
bevallen? Met mooie illustraties van Nike en Jos. Fetsje deelt met ons hoe je een leuk filmpje 
kunt maken met een montage-app: zeer bruikbaar als je je verveelt en niet naar buiten kunt. 

Er is meer de moeite om te lezen. Ga dat vooral doen. Een fijne afleiding. 
Veel plezier. 
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Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Ursula: Volgens mij was het in 1968. Een 
vriendin van me, Gertrud, woonde en werkte 
destijds in Amsterdam en ik ging een lang 
weekend bij haar op bezoek. We gingen 
uit in Amsterdam, naar Lucky Star in de 
Korte Leidsedwarsstraat. Daar heb ik papa 
leren kennen. Op zijn werk heeft papa het 
verhaal verteld dat hij mij in de achterbak 
van de auto over de grens uit de DDR heeft 
ontvoerd. Er waren er die het geloofden.
Jan: Klopt, het was in 1968. Mama was daar 
met Gertrud, die 40 jaar later vertelde dat ze 
er wel vanuit was gegaan dat ze peettante 
zou worden van één van onze kinderen, 
omdat ze getuige was van onze ontmoeting. 
Die mogelijkheid is alleen nooit bij ons 
opgekomen. Maar het was misschien wel leuk 
geweest, dan had je wel een leuke peettante 
gehad. 

Wat was jullie eerste indruk van elkaar?
Ursula: Het klikte gewoon, we hebben samen 
gedanst. Ik was met mijn vriendin en papa 
was er in zijn ééntje. 
Was papa in zijn ééntje? 
Ja, zielig hè. 
Waarom ging hij alleen uit dan? 
Ja, weet ik eigenlijk niet, wat deed jij daar in 
je ééntje Jan?
Jan: Achter de wijven aan. (Volgens Google 
was de Lucky Star de eerste echte dancing 
van Nederland, en stond het er om bekend 
dat de mooie meiden daar kwamen, dus ik 
denk dat het nog klopt ook.)
Ursula: Hahaha! Nou ja, in ieder geval 

hebben we hebben gedanst en daarna zijn 
we naar huis gegaan. De volgende dag heeft 
papa mij opgehaald bij Gertrud thuis in de 
Beethovenstraat, en zijn we met zijn tweeën 
naar het strand gegaan. Gertrud had wel 
voor de zekerheid het kenteken van zijn auto 
genoteerd toen we wegreden.  

En wat was jouw eerste indruk pap?
Jan: Ik vond haar aantrekkelijk. 

Wat bleek er later wel of juist niet te kloppen 
aan de eerste indruk die jullie van elkaar 
hadden?
Ursula: Ik vond hem toen heel lief, maar 
had later wel door dat hij ook ontzettend 
eigengereid is. Maar hij is altijd mijn rots in 
de branding. 
Jan: Het klopte wél. 

Mama sprak geen Nederlands, papa geen 
Duits: welke taal spraken jullie tegen elkaar?
Ursula: Vier talen: een beetje Duits, een 
beetje Engels, en handen en voeten.
Jan: Steenkolenengels.

Na het weekend dat jullie elkaar hadden 
ontmoet ging mama weer terug naar 

Mijn moeder is in de Duitse deelstaat Thüringen geboren. Toen dit 
in 1945 door de Russen werd ingenomen trok het gezin richting het 
westen van het land. Jaren later werd Thüringen onderdeel van de DDR. 
Toen mijn ouders elkaar leerden kennen woonde ze met haar broer en 
ouders in Remscheid. Ze is uiteindelijk voor mijn vader naar Nederland 
gekomen. In juli 2020 zijn ze 50 jaar getrouwd. Ik stelde ze een paar 
vragen over hun leven samen.
Door Sabine Egberts

‘Ik vond hem toen heel lief, 
maar had later wel door dat hij 
ook ontzettend eigengereid is. 
Maar hij is altijd mijn rots in de 
branding.’ 

vijftig jaar liefde
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Duitsland, hoe bleven jullie daarna in 
contact? 
Ursula: We belden elkaar en stuurden elkaar 
liefdesbrieven over en weer. Je kunt het je nu 
misschien moeilijk voor stellen, maar pap had 
niet eens een telefoon in huis en bovendien 
was telefoneren heel duur. Pap ging met 
een zakje kleingeld naar de telefooncel, en 
die waren er binnen een mum van tijd er 
doorheen. Na een paar weken kwam papa 

me voor het eerst opzoeken in Remscheid. 
Ik denk trouwens dat dat in eerste instantie 
vooral uit verveling en nieuwgierigheid was.
 
Is dat zo pap? 
Jan: Ja dat klopt. Ik was eigenlijk nog nooit 
in een Duitse stad geweest. Het was toen 
heel anders dan nu hoor, toen lag alles nog 
plat van de oorlog. 
Ursula: Helemaal plat lag het niet meer hoor, 
dat is wel overdreven. 
Jan: Maar mooi was het ook niet. 
Ursula: Nou ja. In ieder geval hebben we de 
eerste tijd dus veel gebeld en afwisselend 
heen en weer gereisd, ik per trein (pap kwam 
me dan ophalen op het station) en pap met 
de auto, de Spitfire. Papa was als jongste 
kind van een groot gezin op het ouderlijke 
adres op de Korte Amstelstraat blijven 
wonen. Zijn beide ouders waren al overleden 
toen ik in beeld kwam en heb ik dus nooit 
gekend. Mijn vader, jouw opa, vertrouwde het 
zaakje eerst niet en heeft een privédetective 
ingeschakeld om onderzoek te doen naar 
papa. Deze snuggere heeft papa zelf gebeld 
om wat vragen te stellen. Papa was woest! 
Het was zelfs al bijna einde verhaal geweest. 
Gelukkig heeft de liefde dat overwonnen.
Jan: Inderdaad, die privédetective, die 
sukkel. Haar vader wilde natuurlijk weten of 
ik geen crimineel was. Hij wilde natuurlijk 

meer weten over zo’n snuiter uit Holland. En 
hij had iemand ingeschakeld om uit te zoeken 
wie ik was. Ik wist van niets en op een dag 
kreeg ik een briefje: of ik contact op wilde 
nemen met een detectivebureau. Ik belde 
het bureau om te vragen waar dit verzoek 
vandaan kwam, en waar het voor was. Hij 
vertelde me dat hij een opdracht uit Duitsland 
had gekregen en toen wist ik meteen wat er 
aan de hand was natuurlijk. 

Wat heb je toen gedaan? 
Jan: Ik heb mama meteen gebeld en gevraagd 
wat er aan de hand was, maar die bleek ook 
van niets te weten. Toen kwam de aap uit de 
mouw dat haar vader dat geregeld had. 

Heb je hem nog aangesproken? 
Jan: Ja, natuurlijk. Hij heeft zijn excuses 
aangeboden. Je oma wist ook van niets, hij 
heeft het helemaal op eigen houtje gedaan, 
en tegen niemand wat gezegd. Dus hij had 
zelf ook wel in de gaten dat het niet helemaal 
in de haak was. 

Waarom besloten jullie dat mama naar 
Nederland kwam en niet andersom?
Ursula: Ja, dat was wel een dingetje, 

‘Mijn vader, jouw opa, 
vertrouwde het zaakje eerst 
niet en heeft een privédetective 
ingeschakeld om onderzoek te 
doen naar papa.’ 

Jos Bohncke



want ik had toen een hele leuke baan als 
secretaresse bij Gedore. Papa werkte toen 
al in de bouw en heeft eerst geprobeerd 
om daarin werk te vinden in Duitsland. Dat 
lukte ook, hij vond een baan Krefeld, vlakbij 
Düsseldorf.

Hoe lang heb je daar gewerkt pap? 
Jan: Twee dagen, 
Ursula: Hahaha! Ik dacht dat het 2 weken 
was. Twee dagen lijkt me wel erg kort. 
Maar goed, hij heeft er inderdaad niet lang 
gewerkt. 

Waar woonden jullie dan, toen papa daar ging 
werken? Gingen jullie daar samenwonen? 
Ursula: Nee de mensen die daar werkten  
woonden daar allemaal in een soort 
barakken. Dat vond papa niets natuurlijk. 
Maar als hij naar Remscheid kwam logeerde 
hij in een hotelletje vlakbij. 

Mocht papa niet bij jullie thuis blijven slapen? 
Ursula: Nee, dat deed je toen niet. 
Papa kon duidelijk niet wennen aan de cultuur 
op de werkplek. Hij had daar een baas, ik 
was er niet bij dus ik weet er niet alles van, 
maar ik vermoed dat hij een grote mond had 
en dat dat daar niet zo gepikt werd. Hij vond 
het in ieder geval helemaal niets.

Wat was er dan zo erg, pap?
Jan: Waar ik werkte had je zo’n hiërarchie, 
ik weet niet of dat nu nog zo is in Duitsland, 
maar die kerel ging met een stok aanwijzen 
wat er verkeerd was. Ik werd er niet goed 
van. En als je antwoord gaf stonden ze 
heel raar te kijken want dat waren ze niet 
gewend, ze waren ‘ja en amen’ gewend zeg 

maar. En dat was ik helemaal niet gewend, in 
Nederland had je dat helemaal niet. 

In Nederland had je ook een baas toch? 
Jan: Jawel, maar daar ging je heel anders 
mee om. Ik zou niet weten wat ik had gedaan 
als Willem (de aannemer waar mijn vader 
heel lang heeft gewerkt) elke keer met zo’n 
stok had gewezen. Begrijp je wat ik bedoel? 
Ik moest ‘u’ zeggen en hij mocht ‘je’ en ‘jij’ 
zeggen, weet je wel. Zo’n situatie. Dus als 
je een bepaalde functie had dan was je alles 
daar en als je dat niet had dan was je een 
grote flapdrol, zeg maar.  
Dat was trouwens niet alleen daar waar ik 
werkte. Jaren later heb ik een huis gekocht in 
de straat bij opa en oma, en dat opgeknapt 
voor verhuur en verkoop. Ik was daar aan 

het werk toen er een kerel van de gemeente 
langs kwam. Die dacht waarschijnlijk dat ik 
een gastarbeider was, en die begon van ‘jij 
moet dit doen en jij moet dat en dat aan de 
eigenaar vragen’. Toen bleef ik even stil en 
zei ‘Ik heb het net aan de eigenaar gevraagd’.  
Waardoor hij door had dat ik dat zelf was. Hij 
draaide om als een blad aan een boom en 
begon hij me opeens met ‘u’ aan te spreken.  
Ik dacht ‘Wat een smerige patser is die kerel.’ 

Maar die situaties heb je in Nederland toch 
ook wel eens meegemaakt? 
Jan: Ja, dat klopt, maar in Duitsland is het 
helemaal erg. Destijds tenminste wel. Het zal 
nu wel anders zijn. Ik kan daar gewoon niet 
tegen, weet je wel. 

Nee dat snap ik. Maar goed, je hebt het daar 
dus 2 dagen geprobeerd? 
Jan: Ja. 

Ursula: Toen het duidelijk was dat papa niet 
kon wennen bij zijn Duitse werkgever, heb 
ik de stap genomen om naar Nederland te 
komen.
Jan: Omdat mama de Nederlandse taal 
niet beheerste kon ze niet reageren op 
advertenties. In deze tijd is het wel anders 
en kom je met Engels ook een heel eind, 
maar destijds was Nederlands in bijna elk 
bedrijf de voertaal. Daarom besloten we 
een advertentie te plaatsen in het Parool. 
Mama sprak goed Engels, dus ik had er in 
gezet ‘Secretaresse, goed in Duits en Engels’. 
Daar kwam één reactie op, van Magnus, een 
Joodse metaalhandel.

Toen mama daar het sollicitatiegesprek had 
heeft ze natuurlijk niet gezegd dat zij de 
enige reactie waren, en ze werd aangenomen 
met een heel goed salaris en veel vrije 
dagen. Van oorsprong waren de eigenaars 
Duitse Joden, maar konden in Nederland 
moeilijk personeel vinden met een goede 
kennis van de Duitse taal. Dus mama ging 
daar aan de slag, ze hield zich daar bezig met 
alle contracten en andere correspondentie. En 
dat heeft ze met heel veel plezier gedaan.
Ursula: Er was inderdaad maar één reactie, 
maar wel precies de goede: Magnus zat bij 
ons om de hoek op de Weesperstraat, en ik 
heb het er heel erg naar mijn zin gehad.
Jan: Ze is toen ook naar Schoevers gegaan 
om Nederlands te leren. Ze heeft bij Magnus 
gewerkt tot dat jij werd geboren. Toen 
is meneer Magnus nog langs geweest bij 
ons thuis in de Korte Amstelstraat om te 
vragen of ze toch niet door kon werken. 
Hij nam de box alvast mee. Mama heeft 
het ook geprobeerd, en nam jou mee naar 
kantoor. Maar je trok continu de aandacht 
van collega’s, die om de haverklap om je 
heen stonden, en dat werkte dus voor geen 
meter. Ze heeft het wel een paar maanden 
geprobeerd.

‘Mama heeft het ook 
geprobeerd, en nam jou mee 
naar kantoor. Maar je trok 
continu de aandacht van 
collega’s, die om de haverklap 
om je heen stonden, en dat 
werkte dus voor geen meter.’ 

voor verhuur en verkoop. Ik was daar aan 

Jos Bohncke



Dus mama geeft wat minder snel op?
Jan: Ja, die geeft wat minder snel op. 
Ursula: Het was ook echt een heel leuk 
bedrijf. Er waren ook collega’s die hun hond 
mee namen, en iemand met een cavia. Ik 
had inderdaad veel vrije dagen, ook alle 
Joodse feestdagen waren we vrij. En ik kon 
‘s ochtends veel later beginnen dan dat ik in 
Duitsland gewend was, dat was ook heerlijk. 
Maar als het druk was werd er wel verwacht 
dat je bijvoorbeeld ook op Koninginnedag 
kwam werken. En dat was voor mij geen 
enkel probleem. Ik heb bij Magnus nadat jij 
geboren was nog wel af en toe bijgesprongen 
bij drukte, dan ging jij naar de crèche. 
En toen je broertje en jij allebei op de 
basisschool zaten ben ik bij een ander bedrijf 
gaan werken, daar had ik het overigens ook 
naar mijn zin. 

Hoe was de huwelijksnacht?
Ursula: Oeps, totaaaaaal vergeten ..   Wist 
je trouwens dat we twee keer getrouwd zijn? 
Voor de wet in Amsterdam en in Remscheid 
kerkelijk.
Jan: Kan ik mij niets van herinneren … had 
dat maar 10 jaar eerder gevraagd, toen stond 
het mij nog helder voor de geest.

Waarheen zijn jullie op huwelijksreis gegaan?
Ursula: De huwelijksreis was een rondje 
Duitsland (Siebengebirge/Drachenfels, 
een toeristische attractie, waar ik leuke 
jeugdherinneringen aan had) tot in Genf in 
Zwitserland, waar we een verschrikkelijk 
noodweer meegemaakt hebben. In 
Zwitserland hebben we ook nog een vriendin 
van mij bezocht die in Lausanne woonde.

Na 50 jaar huwelijk kun je het wel zeggen: 
wat was de grootste tegenvaller?
Ursula: Die was er eigenlijk niet, wat niet wil 
zeggen dat er nooit meningsverschil was.
Jan: Als die niet nog komt, dan was die er niet.  

Wat zou je nog wel eens over willen doen? 
Ursula: Van alle jaren die we samen met de 
familie op wintersport gingen hebben we erg 
genoten, en van de reis naar Amerika. Verder 
heeft elke fase goede en minder goede 
kanten. En we zijn heel erg gelukkig met 
onze kleinzoon!

Jan: Amerika was een mooie reis inderdaad. 
Dat was een groepsreis die we in 1994 
hebben gemaakt. Wij waren de enige 
Nederlanders, tenminste: ik dan. We hadden 
een Belgische reisgids, een hele leuke meid. 
Hele mooie reis, prachtig, met leuke mensen 
uit allerlei verschillende landen. 
 
Zou je nog wel eens zo’n reis willen maken?
Nee, nou niet meer, ik ken het land en als ik 
Trump zie word ik misselijk.

Welke tip heb je voor stellen die van plan zijn 
om te trouwen?
Ursula: Het klinkt ouderwets maar: ‘geven 
en nemen’. Je kunt wel dingen van elkaar 
aannemen en naar elkaar toegroeien maar je 
moet nooit proberen de ander te veranderen 
en - soms - je verwonderen en zwijgen   ..
Jan: Mijn tip: Vóór het trouwen OGEN OPEN! 
Na het trouwen: OGEN DICHT!

 
 

‘Nee ik hoef niet meer naar 
Amerika, nou niet meer, ik ken 
het land en als ik Trump zie 
word ik misselijk.’
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WAAR IK ZOMAAR 
AAN DACHT OP 
MIJN BALKON 
TIJDENS DE CRISIS
door Marian Hanou

aar denk ik zoal aan, 
daar in het zonnetje?
Natuurlijk aan 
TIJDschrift, maar ook 
aan de zomervakantie: 
kunnen we nog op pad 

dit jaar? Ik denk daarbij plotseling aan de 
eerste echte vakantie die ik alleen maakte, 
dat was begin jaren negentig. Ik ging drie 
weken naar Turkije. Ik kan me daar nog een 
paar opmerkelijke momenten van herinneren 
en besluit die maar eens op papier te zetten. 
Een paar flarden van herinneringen met 
weinig samenhang.

Met wat tips van een vriendin, een Lonely 
Planet en heel veel zin vertrok ik in het jaar 
1990 met het vliegtuig naar Istanbul.
Ik kreeg van mijn zwager en zus 
een survivalkit mee, met daarin een 
tandenborstel, twee pakjes BenBits (waar ik 
toen verslaafd aan was) én een Donald Duck.
Van een collega Ernie, om me gezelschap 
te houden. In die tijd fotografeerde ik 
alles wat los en vast zat. Het leek me 
leuk wat artistieke, toeristische foto’s van 
deze geschenken te maken, met weinig 
scherptediepte. Het was een idee.

In het vliegtuig las ik mijn Donald Duck en 
naast me zat een Turkse man die ook een 
Donald Duck las. Deze was echter in het 
Arabisch. We hadden het tegelijkertijd door 
en moesten lachen. Hij schreef voor mij mijn 
naam in het Arabisch in een boekje. Ik vond 
het een goede start van deze vakantie.

Ik arriveerde in Istanbul, liep door de straten 
en maakte foto’s. Het was er prachtig. Met 
al die bedrijvigheid en handel op straat, de 
smalle steegjes en de islamitische gebouwen 
was het totaal anders dan in de Westerse 
wereld. Alhoewel… over de Bosporus loopt 
een brug, een replica van de Golden Gate 
Bridge in San Francisco. Een bezoek aan 
de echte stond op mijn bucketlist, dus ik 
besloot de replica te gaan bekijken en te 
fotograferen. Ik was lekker bezig toen ik 
plotseling een aantal bordjes zag: militair 
terrein en verboden te fotograferen stond 
er op. Ik trok me er niet veel van aan. Deze 
kans liet ik niet lopen. Tot er plotseling een 
vette Mercedes naast me stopte waar vier 
mannen in pak uitstapten. Ik moest het 
rolletje uit mijn camera halen en de mannen 
deden niet erg aardig. Ik zei dat ik alleen 
de brug had gefotografeerd en niet van plan 

Het is eind maart, corona maakt slachtoffers en ik zit in 
het zonnetje. Mijn balkon heb ik net wat gerangschikt 
omdat het aan de straat grenst en nogal laag is en 
ik dus van alle hoestende medemensen zomaar wat 
spetters en daarmee het virus kan ontvangen.
Ik lees een boek en denk af en toe wat na over de 
situatie en wat ik die dag zal gaan doen.

W
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naar Cappadocië. Van een vriendin had 
ik wat foto’s meegekregen die ze het jaar 
ervoor daar gemaakt had van een man: een 
filmmaker. Hij had ook een camping met wat 
huisjes erbij. Een leuke plek voor mij om te 
logeren.
Ik ging naar de man, gaf hem de foto’s, 
kon blijven logeren en mocht met hem mee 
naar een fabriek waar hij een bedrijfsfilmpje 
ging maken. ’s Avonds gingen we met nog 
twee meiden erbij naar de Rozenvallei om de 
zonsondergang te zien. Het was een mooie 
dag. De volgende avond stond hij plotseling 
voor mijn neus met een bos bloemen en een 
ring. Hij wilde trouwen. Ik zat daar niet om te 
springen. Hij was bovendien al zeker 60 jaar: 
nee man! Hij was niet heel agressief, maar 
ik had er geen zin in, in gedoe. Ik sliep die 
nacht met een stoel onder de klink en vertrok 
eerder dan gepland. 

Zo werd het een vakantie vol leuke en minder 
leuke ontmoetingen. Ik ben later nog vaak 

alleen op vakantie geweest, maar heb 
zelden zoveel mensen ontmoet. En 

daarom dacht ik vandaag weer 
eens terug aan deze fijne 

herinnering. Op mijn 
balkonnetje in de zon 

en een rondwarend 
virus dat de 

gemoederen 
bezighoudt 

en de 
we-
reld 

op zijn 
kop zet. 

was dat rolletje eruit te halen. Dan moest 
ik maar instappen en meegaan. Daar had ik 
niet veel zin in en ik volgde een raad op die 
ik kort daarvoor had gekregen: als je wordt 
lastig gevallen in het buitenland, ga dan 
schreeuwen in het Nederlands. Dat deed ik en 
het maakte indruk. Ik moest mijn paspoort 
laten zien, de mannen keken er even in en ik 
mocht doorlopen. Lucky me.
Overigens ben ik nog eens naar de echte 
Golden Gate gaan kijken. Dat was een 
debacle.
Ik verbleef vier weken in Amerika. Eerst een 
tijd in New York en vervolgens met de trein 
naar San Francisco. Ik wilde de brug zien. 
In San Francisco was het prachtig weer. Een 
strak blauwe lucht. De tweede dag ging ik 
naar de baai met uitzicht op de brug. Daar 
hing een dichte mist, een stukje van de 

pijlers zag ik maar meer ook niet. Ook de 
derde dag was dit het geval. De brug moest 
ik laten varen. Het is er later nooit meer van 
gekomen hem in al zijn glorie te bekijken.

Terug naar Istanbul, daar ontmoette ik twee 
neven. In die tijd speelden Van Basten, Gullit 
en Rijkaard bij AC Milan en waren door het 
winnen van de Europacup (nu Champions 
League) dat jaar razend populair, ook buiten 
Italië en Nederland. Ik was grote fan. Ik 
werkte destijds bij de PTT, tussen allemaal 
mannen. Die hadden in het kantoor foto’s 
van blote meiden hangen. Het stoorde me 
nogal en werd me echt teveel toen er een 
centerfold van Patricia Paay op de deur 
werd geplakt. Ze slingerde zich op deze, 
vrijwel levensgrote, foto spiernaakt om 
een groot scheepstouw. Ik besloot actie 
te ondernemen en hing een foto uit de 
Panorama op. Van Gullit in een badkuip met 
een berg sop en een blote bast. Veel reacties 
natuurlijk en toen ik de volgende dag op 
kantoor kwam had één van de mannen een 
stel tieten op de borst van Gullit geplakt. De 
mannen hadden lol, ik niet. Alhoewel ik het 
op zich wel een goeie grap vind, maar de 
situatie was niet leuk: daar hing mijn held 

met een paar ordinaire tieten en mijn actie 
had een averechts resultaat. 
Ik was dus grote fan toen ik in Istanbul die 
twee neven ontmoette en daarmee afsprak 
bij hun te komen eten. Er zou ook nog een 
Duits meisje komen. We deden boodschappen 
op de markt en gingen bij hun koken. Eén 
van de neven vertrok met de Duitse dame 
naar een kamer en die zagen we niet meer. 
Het werd een beetje ongemakkelijk eigenlijk, 
maar ‘mijn’ neef was erg aardig en hij 
liet me het huis zien. We kwamen in een 
compleet lege kamer met kale muren en wat 
kranten op de grond. Slechts een piepklein 
krantenfotootje hing aan de muur. Het was 

een afbeelding van Ruud Gullit. Het was 
absurd om daar in die kale Turkse kamer 
een fotootje te zien van mijn held: een 
Nederlandse voetballer. Het gaf een 
soort van trots. We bespraken onze 
Nederlandse held, kookten wat 
en nadat de andere twee uit 
de kamer kwamen aten we 
samen op het balkon in 
een heerlijk zonnetje. 

Een paar dagen na 
deze ontmoeting vertrok 
ik uit Istanbul en ging 

De volgende avond stond hij 
plotseling voor mijn neus met 
een bos bloemen en een ring. 
Hij wilde trouwen. 

Tandenborstel in Pamukkale
Ernie bij de Blauwe Moskee

BenBits in Cappadocië

ik volgde een raad op die ik 
kort daarvoor had gekregen: 
als je wordt lastig gevallen 
in het buitenland, ga dan 
schreeuwen in het Nederlands.



Laatst las ik in de krant over een onderzoek, of 
proefschrift, daar wil ik vanaf wezen, dat ging 
over de onbedwingbare neiging van mensen 
om in willekeurige vormpjes een gezicht te 
zien. Voor mij niks nieuws en menigeen zal 
het herkennen. Het onderzoek zal wel gegaan 
zijn over het aantoonbare van deze oerneiging, 
want anders is het geen wetenschap. Het is 
blijkbaar het onderzoeken waard en ik moet 
zeggen dat ik dat voor mezelf ook al gedaan 
had, zij het dan niet erg wetenschappelijk.  
Het willen zien van gezichten waar ze er 
eigenlijk niet zijn, speelt bij sommigen ook 
op bij het zien van abstracte schilderijen. 
Kijken naar iets dat geen voorstelling heeft, 
is voor sommige mensen heel verontrustend. 
Dan gaat het brein op zoek naar herkenning. 
Dan komen bekende uitspraken als ‘het lijkt 
wel een boswachter met een hoed met een 
veer’, terwijl er toch echt geen boswachter 
met een hoed met een veer is geschilderd. En 
dan denk ík ‘Jij lijkt wel een zak aardappelen, 
maar dan in een leuke bloemetjeszak’. Ik zie 
dan óók iets wat er niet is
 
Toch was er een beeldhouwer die gebruik 
maakte van dit fenomeen iets te willen 

herkennen. De Roemeen Brâncuși maakte 
gezichten die hij steeds verdergaand 
abstraheerde. Tot hij uiteindelijk een super 
basaal hoofd maakte dat het meest minimale 
had om er nog een gezicht in te kunnen 
herkennen. Maar als het abstract was voor je, 
ook goed. 
Bij het gezichten zien gaat het natuurlijk 
om willekeurige vormen op willekeurige 
plekken waar dan een gezicht in te zien 
is, vaak met enige fantasie. De bekendste is 
waarschijnlijk het mannetje in de maan. Het 
gaat dan weer niet om zoiets als Scrooge, 
die zijn compagnon Marley in de deurklopper 
herkende (A Christmas Carol). Want dat was 
een verschijning en dat is weer een heel 
ander chapiter.
 
Wat ik bedoel is dan ook het beste duidelijk 
te maken met wat foto’s. Daarom heb ik 
er een paar bijgevoegd uit eigen voorraad, 
onder het thema ‘Boeh’. Een paar, want op 
internet vind je natuurlijk genoeg ‘wat zie jij 
erin’-plaatjes. 

Jos Bohncke

IK ZIE, IK ZIE, 
WAT JIJ OOK 
ZIET

Constantin Brâncuși, Prometheus 1911

Asfaltherstel

Deurstop

Zaagbok

Slabestek

‘Blijf binnen’ wordt er gescandeerd, maar 
ook is er de actie: ‘Vandaag al een ommetje 
gemaakt?’, van de Hersenstichting. Dat lijkt 
elkaar flink te bijten, maar komt dat even 
goed uit. Feitelijk doe je het dus altijd goed. 
Als je binnen blijft ben je zeer gehoorzaam 
en als je toch naar buiten gaat dan werk je 
aan een goede geestelijke en lichamelijke 
conditie. 

Het hangt bij mij af van de stemming. Die 
wisselt nogal eens. Ik heb niet altijd zin om 
naar buiten te gaan, het is hier in Amsterdam 
Oost verdomde druk. Toch ga ik regelmatig 
de natuur in. Een park, of op de fiets iets 
verder de polder in. En dat is maar goed ook, 
want ik knap er flink van op. Bovendien zag 
ik tijdens een van mijn uitjes mijn eerste 
Baardmannetje. 

Marian Hanou

Het Baardmannetje
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keer door de kast en door de koelkast (niks 
nieuws te bekennen),  uiteindelijk dan toch 
ook maar door de broodtrommel (bèèh: 
brood, heb zin in wat warms). Maar ach, 
daar ligt nog een oud croissantje. Dat dan in 
godsnaam maar. Kaas erop en ff in de oven. 
Hij is lekkerder dan verwacht. In no time 2 
wijn erbij naar binnen gewerkt. Heerlijk, het 
ontspant. En dan…  
Nog ff appen met Jos. Grapjes over en 
weer over honger, wijn, drankmisbruik, 
gynaecologie, wanneer komt de kleine, 
knappe zusters, en zo meer. En dan:’Nou 
lieverd, ik ga nokken, slaap lekker, ik ga nog 
ff coronanieuws kijken…’ Met, en nou komt 
ie:  … daarachter 😊 😊 😊. Dat was dus het 
bewuste appje waar ik hierboven mee begon. 
Als ik het nu lees schaam ik me er bijna voor. 
TWEE MAART, anderhalve week later gaan we 
in lockdown. 
Ik had werkelijk geen idee… Geen idee wat 
ons te wachten stond. Ik had nog de beelden 
en verhalen van de Mexicaanse griep en het 
debacle van de inentingen in mijn hoofd. So 
overdone allemaal en zo’n angsthazen gedoe. 
Daar heb ik me nooit mee ingelaten. Dus dit 
zal ook allemaal wel weer een storm in een 
glas water zijn. 
Hoe naïef, onwetend, ik zou bijna zeggen 
‘dom’ kan een mens (ik) zijn? Ik had 
werkelijk geen idee wat mij/ons boven het 
hoofd hing. Een epidemie, een pandemie. 
Ik ken de woorden, de cognitieve betekenis, 
maar had werkelijk nul komma nul idee van 
de sociaal emotionele betekenis daarvan, 
bovenop het feit dat ik nooit heb kunnen 
verzinnen dat zoiets òns zou overkomen. Dat 
is iets voor science fiction films waar ik een 
broertje dood aan heb.
En nu, week 7 van de lockdown. Jos blijkt 
tot de risicogroep te behoren. Ik ben banger 
dan ik ooit geweest ben, houd me strikt aan 
de regels, zie nagenoeg niemand. Slechts 
één vriendin en een broer. Beiden ben ik van 
begin af aan blijven zien. Alleen buiten en 
op 2 meter afstand. Mijn kinderen hebben 
zich de eerste 5 weken ook niet laten zien, 
waren als de dood hun liefhebbende vader te 
besmetten. Behoorlijk onverdraaglijk vond ik 
dat. Zoonlief is inmiddels 1 x een uurtje in de 
tuin komen zitten en dochter nu 2 keertjes. 

De laatste keer heb ik haar achter op haar 
rug gezoend. Ik kon het niet laten. Ik hoop af 
en toe nog steeds wakker te worden uit deze 
boze droom maar nee, helaas… Het schijnt 
echt waar te zijn!!

Ik ben blij met mijn tuintje, met de 
natuurlijke omgeving waarin ik leef 
(Ouderkerk en de mooie Ronde Hoep polder) 
en dat ik nog een beetje kan wandelen en 
fietsen op rustige momenten. De ene dag 
lees ik al het nieuws om vervolgens weer 3 
dagen niks te lezen omdat ik er behoorlijk 
nerveus van word. 
Gelukkig hebben we de tv, nu ook Netflix 
erbij en (als je het me 2 maanden geleden 
gezegd had, had ik je voor gek uitgemaakt) 
de legpuzzel. Bezig met nummer 5 van 1000 
stukjes: het interieur van een Amsterdamse 
bruine kroeg, met Rembrandt aan de muur, 
het stadswapen in een lijstje, door het raam 
zien we de Westertoren en op de kroegtafel 
een pikketanissie. En zo lukt het me toch nog 
om ín deze bizarre tijd even ongestraft in het 
café te zitten. 

Proost! Houd vol! En blijf allemaal gezond!! 

Marieke Sanders

Van de week las ik een appje terug van 
mijzelf aan Jos (redacteur, illustrator 
van dit geweldige tijdschrift, tevens mijn 
levensgezel). Jos lag begin maart een aantal 
dagen in het ziekenhuis. Naast de dagelijkse 
bezoekjes met schone onderbroeken, vers 
fruit, spelletje, puzzeltje, beetje verveling, 
dikke zoen en daarna weer naar huis, 
bestaan deze periodes van ziekenhuisbezoek 
(zo’n 2 keer per jaar) vooral ook uit veel 
appen. Zo drollerig als een bezoekje soms 
kan zijn met niet altijd heel veel tekst, 
een beetje gedeprimeerd gevoel van 
beiden, zo gezellig en vindingrijk zijn onze 
appjes. Grappige filmpjes, woordspelingen, 
liefdesuitingen, gedichtjes and so on.  Een 
gedragswetenschapper moet mij dat nog 
eens uitleggen …
Afijn, het appje: Op maandagavond 2 maart 
wordt Jos vrij plotseling opgenomen in het 
AMC. Zo’n opname, weten we inmiddels, 
neemt altijd nogal wat tijd in beslag. We 

rijden om 18.00 u het ziekenhuisterrein op, 
om 22.00 u ligt hij ‘op zaal’. Nu ja ‘op zaal’? 
Hij ligt alléén, het is druk in het ziekenhuis, 
op de afdeling interne geen plek en daarom 
krijgt hij een eenpersoonskamer op de 
afdeling gynaecologie. Hij heeft het toch echt 
niet aan zijn baarmoeder. Nou ja het is weer 
eens wat anders. We moeten er om lachen.
Ik had die dag nog geen boodschappen 
gedaan en door de onverwachte tocht 
naar het ziekenhuis daar ook helemaal 
geen gelegenheid meer voor gehad. Dus, 
als ik Jos rond 22.30 u verlaat, barst ik 
van de honger en verheug me tijdens de 
terugrit met de auto op een bezoek aan de 
plaatselijke snackbar; patatje, nassischijf of 
kroketje erbij, dat zie ik daar wel. Snackbar 
is gelukkig altijd open tot laat op de avond, 
behalve… vanavond! Balen. Even kijken wat 
ik thuis nog heb.
Dat blijkt niet veel. Ik raus door de kast, de 
koelkast, de vriezer, en nog maar eens een 

CORONA, HELP!
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Lege Oudezijds Voorburgwal, 19 maart om 14:45 uur

Bloemenstal van Mirjam verhuist naar Nagelstudio van Jolien

Dit wilden we toch zo graag men z’n allen? 
De Wallen zonder toeristen, lekker rustig. 
Nou dan zal je het ook hebben! Is dit wat we 
bedoelden? 
Ik vind het spookachtig, vooral toen ik 
bij mijn Albert Heijn op de Nieuwmarkt  
iemand  hoorde zeggen: ‘Het lijkt wel een 
scène uit Dexter!’ bij het zien van de plastic 
wanden die het creatieve management had 
bedacht als veiligheidsvoorziening  om de 
zelfscankassa’s tegen al te veel intimiteit te 
beveiligen. 
Nee, zo hadden we het ook niet bedoeld, we 
bedoelden: wèl de café’s en restaurants en 
winkels open, maar dan alleen voor ons, de 
buurtbewoners. 

Een paar creatieve winkeliers op de 
Nieuwmarkt sloegen de handen ineen: 
Nagelstudio Jolien moest sluiten, Mirjam 
Duijker mocht haar bloemenstal niet meer 
hebben, alleen kramen met etenswaar waren 
nog toegestaan. 
‘Okee’,  dacht Mirjam, een vaste 
bloemenwinkel mag kennelijk wel, die waren 
elders in de stad allemaal open dus ze 
belde Jolien van de nagelstudio tegenover 
haar standplaats. Al twintig jaar kennen ze 
elkaar, werken ze tegenover elkaar op de 
Nieuwmarkt. Jolien in haar nagelstudio en 
Mirjam in haar bloemenstal.  
‘Als ik in jouw zaak mag, betaal ik jouw huur,’ 
sprak Mirjam af. Binnen 5 minuten waren 
ze eruit, een duidelijk gevalletje win-win-
win want naast de beide winkeliers waren 
de buurtbewoners ook blij verrast met 
de oplossing die de beide dames hadden 
gevonden. 
Op een zonnige paaszaterdag was 
Mirjam daar ineens weer met een echte  
bloemenzaak, tot grote vreugde van de 
buurtbewoners. De stedelijke televisiezender 
AT5 kreeg er al snel lucht van en stond met 
camera’s op de stoep  en nam interviews af, 
iedereen was positief over dit initiatief. 
Een paar dagen later echter werd de 

geïmproviseerde bloemenzaak toch verboden. 
Reden? Er was gevaar van teveel mensen bij 
elkaar, je moet ergens een streep trekken, 
bloemen zijn geen eerste levensbehoefte. 
Regels regels regels. Jammer. 

Hopelijk mogen de teugels binnenkort weer 
iets losser, dan gaan we weer bloemen  
kopen, op een terrasje zitten in de zon met 
een lekker drankje en kunnen we weer 
eens voor ons laten koken in ons favoriete 
restaurant.  Nog even zonder Stag parties 
met mannen in piemelpakken, nog heel 
even de buurt voor ons. Okee, met een 
paar gezellige toeristen erbij die met ons 
genieten van onze prachtige buurt en al die 
vriendelijke Amsterdammers die ineens veel 
minder zuur zijn als die herrie en rotzooi even 
wegvalt.  
 
Mirjam Boelaars

Veiligheidsvoorzieningen bij de zelfscankassa’s 
Nieuwmarkt Amsterdam

IS DIT WAT WE WILLEN?
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Verzamelen kan op vele manieren gedaan 
worden. Er bestaat een ongeschreven 
verzamelhiërarchie. Sommige mensen 
verzamelen dure en zeldzame dingen. 
Die vinden doorgaans dat ze bovenaan 
de collectieladder opereren, wat veelal 
wordt beaamd door mensen die zelf niks 
verzamelen. Anderen verzamelen goedkope 
dingen waar er heel veel van zijn, zoals 
zoutvaatjes of tuinkabouters. Die worden 
vaak een beetje uitgelachen, zowel door 
verzamelaars die hun eigen collectie heel 
serieus nemen, als door de mensen die geen 
verzameldrang hebben. Ik verzamel alles 
wat ik tegenkom, wat betekent dat ik op 
feestjes beter niet kan beginnen over mijn 
verzamelingen. Het is ook niet uit te leggen. 
Maar dat ga ik hier toch doen, want zo vaak 
krijg ik de kans niet.

Eigenlijk verzamel ik vooral verzamelaars. 
Ik ga graag om met mensen die mooie 
verzamelingen hebben. Het liefst heb ik 
dat ze een fraai boek over hun verzameling 
maken. Ik heb liever een goed boek over 
een bijzondere collectie van iemand anders, 
dan dat ik zelf een handvol mooie dingen in 
mijn bezit heb. Ik doe weinig moeite om iets 
compleet te krijgen, ik lig ook niet wakker 
van beschadigingen, imitaties, herdrukken, 
enzovoort. Ik omring me gewoon graag met 
zaken die ik mooi vind en ik houd van het 
zoeken naar dingen die ik nog nooit heb 
gezien. Het gevolg van deze houding is dat 
ik me vooral richt op het verzamelen van 
dingen die door de meeste mensen niet 
de moeite waard worden gevonden. Zoals 
kotszakken van vliegtuigmaatschappijen, 
vuurwerkverpakkingen, binnenkanten 
van luchtpostenveloppen en suikerzakjes. 
Suikerzakjes staan in zeer laag aanzien onder 
verzamelaars, ongeveer in de buurt van de 

tuinkabouters en McDonald-speelgoedjes.
In de loop der jaren heb ik ongeveer 
twintigduizend suikerzakjes in huis gehad. 
Het is onduidelijk hoeveel suikerzakjes er in 
Nederland zijn gemaakt. Waarschijnlijk meer 
dan tweehonderdduizend verschillende. Ik 
ben alleen geïnteresseerd in de periode 1960-
1975. Na 1975 werden de ontwerpen ineens 
heel saai en lelijk omdat er nauwelijks meer 
mensen waren die ze verzamelden. Maar met 
name in de jaren zestig was het verzamelen 
van suikerzakjes behoorlijk populair en 
werden er zelfs speciaal zakjes gemaakt voor 
deze doelgroep. 

De afgelopen weken heb ik mijn verzameling 
gesorteerd, gereduceerd en geordend. Ik 
schat dat ik nu nog ongeveer tweeduizend 
suikerzakjes heb . En die heb ik allemaal 
keurig ingeplakt volgens indelingen die ik zelf 
heb bedacht. Want dat is wat ik leuk vind aan 
verzamelingen: ze moeten getoond kunnen 
worden op een manier die laat zien waarom 
het de moeite waard is om het te bewaren. 
Ik schat dat ongeveer de helft van de 
suikerzakjes uitsluitend tekst bevat, meestal 
de naam en het adres van de horeca-
gelegenheid die het zakje heeft laten maken. 
Die ga ik hier niet behandelen, al is dit een 
interessant onderwerp voor een andere 
keer. (Welke lettertypes werden gebruikt? 
Wie maakten de ontwerpen? Welke slogans 
waren populair?) Vijfenveertig procent van 
de ontwerpen op suikerzakjes bevatten 
tekeningen van de horeca-gelegenheid in 
kwestie. Negentig procent van die getekende 
gebouwen zijn in het blauw gedrukt. Ook 
dit ga ik hier niet verder behandelen, hoe 
interessant dit onderwerp ook is. (Want de 
tekeningen geven een fascinerend kijkje in 
een verdwenen wereld waarin een goede kop 
koffie nog zeldzaam was en een speeltuin een 
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attractie was waar je reclame voor maakte.)
Wat ik hier met u wil delen zijn de zeldzame 
pogingen om op de veertig vierkante centimeter 
die een suikerzakje biedt iets te ontwerpen dat 
vandaag de dag nog indruk maakt. Niet alleen 
zijn er heel weinig sterke ontwerpen gemaakt 
voor suikerzakjes, ook het kleurenpalet is zeer 
beperkt. Negentig procent van de twintigduizend 
suikerzakjes die ik door mijnhanden heb laten 
gaan was blauw. Kleur is uiterst zeldzaam in dit 
soort drukwerk. 
Na een strenge selectie, die meer dan een 
week in beslag nam, eindigde ik met ongeveer 
honderd suikerzakjes waarvan ik vind dat de 
hele wereld ze zou moeten zien. Dat gaat helaas 
niet gebeuren. Ik moet me beperken met de 
lezers van TIJDschrift. En ik kan u helaas ook 
niet alle honderd hoogtepunten laten zien. 
Maar mocht u meer willen zien dan u hier krijgt 
voorgeschoteld, u weet me te vinden.

Voetbal is …
‘Maak een video-groet voor de leerlingen, 
met een quarantaine-tip’. Deze vraag komt 
uit mijn school, na 4 weken intelligente 
lock-down. Sinds half november ben ik 
namelijk naast zelfstandig ondernemer 
ook docent Nederlands: een hybride 
ondernemer of zoals je wilt een hybride 
docent in corona-tijd. Het wordt een lesje 
video-monteren met een tip.

Mijn quarantaine-tip? Ga naar buiten! Ik 
rag over de mountainbike-route met mijn 
partner, wandel op 1,5 meter met vriendin 
in het bos om de hoek, zaai wilde bloemen 
in mijn tuin, en loop met mijn dochter hard 
in het bos. Maar als je dat allemaal niet 
hebt en het op driehoog-achter-binnen 
moet zien te rooien? Ik ga iets verzinnen 
waar iedereen mee aan de slag kan. Neem 
de regie over je eigen video met een 
montage app. Hoe eenvoudig is het. Dat wil 

ik leerlingen en collega’s laten zien. 
Na wat gepuzzel - het verhaaltje verteld 
voor de camera, een versie van 6 minuten 
die verzandt in het matroesjka-effect - 
blijft de essentie over. Een gevalletje show 
don’t tell: de scene voorzien van een titel, 
muziek, een sticker. Je volgt de stappen van 
de montage in de gratis app KineMaster, 
opgenomen met schermopname. Afspelen 
in slow-motion mag, want het is versneld, 
omdat het max 1 minuut mag zijn.  

Nu staat het filmpje als een lesje tussen 
de creatieve groeten en wensen van 
collega-docenten. En hier op deze pagina 
als een linkje, als een lesje en groet voor 
TIJDschrift-lezers. Doe er je voordeel mee 
en geniet van de zomer! 

Fetsje Luimstra

VideoBlog in coronatijd
 

Geniet van de zomer, monteer je video met een app.

VIDEOBLOG	
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Lol trappen.

https://youtu.be/YOXFuL7tvIQ


Vanuit de verte herkende ik hem al,
op het Egmondse strand;
David Brown, mijn David Brown.

Als kind leerde ik hem kennen
en zijn naam goed uitspreken:
Devid Braun, uit Engeland.
Hij was altijd wit.

Dat ik hem op schaal had,
van Techno, 1 op 50, wit,
betekende dat hij écht bestond.
Maar niet in mijn wereld.
Daar reden alleen maar Fergusons
en Same’s, die waren rood.

Tot op een keer ik
in het land van David was.
Ik zag mijn ‘op schaal’
voor t eerst in t echt.
Zijn naam erop.
En hij was wit.

Maar nog steeds niet in mijn wereld.
Uitgestorven? of nooit geweest?
Altijd op de loer,
nooit gezien.

Tot op die dag ik
op het Egmondse strand
mijn kindvriend daar zag staan.
Zomaar. 
Zijn naam erop.
En hij was wit.

David Brown 1210,  
de witte trekker, op het Egmondse strand

boven: David Brown 
990 tractor uit 1970.
Te koop aangeboden in 
Engeland voor £7.000,-
https://www.
classicdriver.com/en

Mijn eigen David Brown 990, 
1:50, de Witte Trekker

Op het strand van Egmond             door Jos Bohncke
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Vanaf vrijdagavond kwam er ook volk van 
buiten de stad naar het centrum en was de 
sfeer beduidend anders. Goed excuus om 
donderdag alvast te beginnen, maar dat is in 
de meeste studentensteden zo.
Tot zo ver geen gekkigheid, gewoon een 
standaard weekje zou je kunnen zeggen.
Vrijdag nog even iets met school doen, al 
kan ik me echt niet meer herinneren hoe die 
vrijdagen er uit zagen... Volgens mij volgde ik 
braaf het schoolrooster. 
De zaterdagen daarentegen, die weet ik bijna 
allemaal nog als de dag van gisteren. Ik zal 
er 1 uitpakken. 
 
Frisse	duik	
In 2002 was ik benoemd tot assistent 
filiaalmanager bij de New York Pizza te 
Assen, samen met Ernie en Bobby, runden 
wij de gehele toko in naam van de franchise 
ondernemer. De zaterdagen waren voor mijn 
rekening, de vrij- en zondagen vaak voor 
Ernie en voor Bobby (Ernst en) de rest. Om 
de dag fris te beginnen, zeker in de zomer 
en het liefst na een avond doorzakken in 
Groningen, gingen Ernie en ik soms om 8u 
‘s ochtends waterskiën in Oost Groningen. 
Een betere start van de zaterdag kan ik 
me niet herinneren. Als het je namelijk 
überhaupt al was gelukt om fatsoenlijk van 
de startplek weg te komen, viel je wel bij de 
eerste of tweede bocht (vd kabelbaan) in het 
koude water. Wat resulteerde in een ruime 
vijf minuten zwemmen naar de kant en 10 
minuten terug rennen naar de startplek, om 
het hele riedeltje weer opnieuw te doen. Rond 
15u werd ik verwacht bij de pizzeria in Assen 
en kon ‘het weekend’ echt beginnen. 
 
Never	a	dull	moment
Het leek altijd alsof we elke zaterdag half 
Assen van pizza mochten voorzien, waarbij 
geen enkele avond echt helemaal perfect 
ging. Want als alle brommers al goed bleven 
functioneren, dan was er wel ergens een 
ingrediënt verkeerd gegaan en kon ik crisis 
gaan managen. Never a dull moment. 
Rond 23 uur ging ik het geld tellen, in de 
kluis stoppen, mocht het licht uit en ging de 
deur op slot. Mijn vrienden in Assen waren 
rond die tijd al vaak begonnen aan het 2e of 

3e rondje en kon ik mooi aansluiten bij een 
lange gezellige nacht die nog komen ging. De 
zaterdagavond die ik nu ga beschrijven, was 
geen doorsnee zaterdagavond. De standaard 
avonden bevatten veel bier in de Beefeater 
of Bulls-eye, daarna tureluurs worden in de 
draaibar, zwoele sjanspogingen en tot slot 
mooie taferelen in de nachtclub van Assen. 
Om vervolgens zondag allemaal met hetzelfde 
promillage op het voetbalveld te gaan staan.
 
Deze zaterdagavond was anders. De zon was 
al een tijdje onder, de werkdag zat er op. 
Meestal kleed ik me om op het werk en ga 
ik met wat deo gelijk door de stad in, zoals 
hierboven beschreven. Maar dit keer fietste 
ik in mijn werkkleding terug naar huis, mijn 
ouderlijk huis. In mijn rugtas zaten mijn 
schone kleren en onder mijn nagels zat hier 
en daar nog wat tomatensaus.
Het huis van m’n ouders was zo’n 10 
minuten fietsen. We woonden in een redelijk 
relaxte straat, maar de hele wijk van Assen 
(Vredeveld) werd als alles behalve ‘vredig’ 
gezien. Eenmaal de spoorweg over vanaf het 
centrum, moest je de eerste kilometer langs 
wat ‘sociale woonerven’, laat ik het zo 
noemen. Je wilt daar in ieder geval niet de 
problemen komen, zeker niet ’s avonds. Laat 
staan ze opzoeken. 
 
Het is ongeveer half 12 ’s avonds wanneer ik 
langs zo’n stil en verlaten woonerf fiets. In 
de zomer komt er nog geregeld muziek uit 
de geparkeerde auto’s en ruik je nog volop 
de BBQ. Nu was er niemand te vinden en 
fietste ik gewoon aan de rechter kant van de 
weg. Komt er opeens een auto mij tegemoet 
rijden en vervolgens ook nog aan mijn kant 
van de stoep. Precies de situatie waar je 
niet op hoopt. Ik wilde geen geouwehoer, 
maar ik moet wel die kant op, dus ik stuur 
m’n fiets de stoep op en trap rustig door. 
Totdat mijn oog op het silhouet van de auto 
valt. Ik stop met trappen. Er zit iets op het 
dak van de auto. Dat kan maar twee dingen 
betekenen. Of het is een draagsysteem van 
één van de aso auto’s uit de buurt of het zijn 
de lampen van een politieauto. En jawel, het 
waren de lampen van een politieauto. In die 
wijk noemen ze zo’n auto vast anders, maar 

In	deze	gekke	tijd	van	corona,	is	het	ook	
de	perfecte	tijd	voor	een	gek	verhaal.
Het	is	herfst	2002,	ik	ben	19	en	begin	
zowaar	aan	mijn	wildste	jaren.	Wist	ik	
veel	dat	die	wildste	jaren	nog	minstens	
18	jaren	gingen	duren,	maar	dat	terzijde.	
 
Een	sluwe	transformatie	van	de	week
Mijn weken in 2002 zagen er als volgt uit. 
De maandag heb ik vanaf mijn studententijd 
bestempeld tot de mooiste dag van de 
week. En dat is vandaag de dag nog steeds 
zo. Ik zag namelijk bij hoeveel mensen die 
maandag tot negativiteit leidde. Ze focussen 

zich liever op de aversie tegen wat het dan 
ook was wat hen niet aan staat. 

Bij die groep mensen wil ik 
me niet aansluiten.  

Wat was dan mijn 
oplossing 

voor die 
negatieve-

maandag-mood? Door mijn gezellige en 
avontuurlijke weekenden, zag ik de maandag 
als iets moois. Het werd een moment om nog 
eens even het hele weekend weer opnieuw 
te beleven - in m’n gedachten of door het te 
delen met m’n vrienden. En als mensenmens 
vind ik het dan ook wel weer leuk om op 
maandag de verhalen van anderen te horen. 
Ideaal gevolg op de vraag: ‘Hoe was jouw 
weekend?’. Dat waren vaak mijn maandagen, 
heerlijk nagenieten van het absurde weekend 
onder het genot van wat schoolboeken.
De dinsdagen waren ’s avonds altijd 
bezet met voetbaltraining in Assen. Dat 
veranderde rond 2002, toen ik in een 
symposium-commissie kwam voor een 
studievereniging. En ja, dat is wat anders dan 
een studentenvereniging. Heel wat anders; 
de dinsdagavonden transformeerden toen 
al gauw naar het piekuur bij ’Ome Co’. Ja, 
ik denk dat het is, wat je nu denkt dat het 
is. Het was bier voor minder dan een euro, 
in een bruine kroeg in het centrum van 
Groningen van 20 uur tot 22 à 23 uur.
De woensdagen waren rustiger. Na school 
zat ik vaak thuis achter m’n computer. Als 
ik niet Rollercoaster Tycoon zat te spelen 
dan wel Doom. Wel had ik standaard een 
zak gewassen wortelen naast m’n computer 

liggen, om niet moddervet te worden. 
De donderdagavonden boden mij nog iets 
langer de essentiële lichaamsbeweging, 
door 1,5 uur voetbaltraining gevolgd 
door 1,5 uur de nodige hydratering. 
Na tig jaar werd dat ook steeds 
meer te vervangen door de 
donderdagavond-studentenavond. 
Het uitgaansleven in Groningen 
loog er niet om. We kenden geen 
sluitingstijden en de sfeer was 
nagenoeg altijd gemoedelijk. 

ANNEKDOTE
uit het leven van Anne Schneider

 
Een rubriek waar Anne waargebeurde verhalen deelt uit zijn eigen leven, ter vermaak 
of ter inspiratie, dat laat hij over aan de lezer.

Dit was geen standaard zaterdagavond
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bestempeld tot de mooiste dag van de 
week. En dat is vandaag de dag nog steeds 
zo. Ik zag namelijk bij hoeveel mensen die 
maandag tot negativiteit leidde. Ze focussen 

zich liever op de aversie tegen wat het dan 
ook was wat hen niet aan staat. 

Bij die groep mensen wil ik 
me niet aansluiten.  

Wat was dan mijn 
oplossing 

voor die 
negatieve-

heerlijk nagenieten van het absurde weekend 
onder het genot van wat schoolboeken.
De dinsdagen waren ’s avonds altijd 
bezet met voetbaltraining in Assen. Dat 
veranderde rond 2002, toen ik in een 
symposium-commissie kwam voor een 
studievereniging. En ja, dat is wat anders dan 
een studentenvereniging. Heel wat anders; 
de dinsdagavonden transformeerden toen 
al gauw naar het piekuur bij ’Ome Co’. Ja, 
ik denk dat het is, wat je nu denkt dat het 
is. Het was bier voor minder dan een euro, 
in een bruine kroeg in het centrum van 
Groningen van 20 uur tot 22 à 23 uur.
De woensdagen waren rustiger. Na school 
zat ik vaak thuis achter m’n computer. Als 
ik niet Rollercoaster Tycoon zat te spelen 
dan wel Doom. Wel had ik standaard een 
zak gewassen wortelen naast m’n computer 

liggen, om niet moddervet te worden. 
De donderdagavonden boden mij nog iets 
langer de essentiële lichaamsbeweging, 
door 1,5 uur voetbaltraining gevolgd 
door 1,5 uur de nodige hydratering. 
Na tig jaar werd dat ook steeds 
meer te vervangen door de 
donderdagavond-studentenavond. 
Het uitgaansleven in Groningen 
loog er niet om. We kenden geen 
sluitingstijden en de sfeer was 
nagenoeg altijd gemoedelijk. 



lag met de weg waarop ik kwam aanfietsen. 
Als je met 25 km/u de bocht om komt zetten 
en deze opties slechts 1,5 meter van je 
verwijderd zijn, dan heb je slechts enkele 
milliseconden om een keuze te maken. Ik 
koos voor de weg met de minste weerstand 
en de grootste kans van slagen, optie 3. 
Het was een pad dat daar was neergelegd 
voor de tuindeuren van de woningen die daar 
op uitkwamen. Het was ook een pad dat na 
3 tuindeuren dood liep en niet keurig het 
hoekje om liep naar een pad dat achter de 
geparkeerde auto’s langs liep. Nee, in plaats 
daar van, heeft de gemeente daar struiken 
met doorns gepland. Die constructie zorgde 
ervoor dat de bewoners vanuit hun tuindeur 
eerst over de aanrijdroute van de auto’s 
moeten lopen om naar hun geparkeerde 
auto te kunnen - heel logisch. Anyway, ik sta 
daar enkele meters verder met m’n voorwiel 
tegen een schutting aan, met naast mij de 
doornstruiken. De politieauto is inmiddels 
al met zwaailicht en al het parkeerterrein 
opgereden. Geen tijd te verliezen. Ik til mijn 
fiets op tot boven m’n hoofd en rende door de 
doornstruiken. Het leek even op een nationale 
‘gundag’, want ik schoot alsof alles meezat 
zonder grote verwondingen door de struiken 
op het pad dat ik oorspronkelijk in m’n hoofd 
had. Dit pad mondde uit op die ene smalle 
doorgang. Het leek zelfs even op te lichten 
als een lichtpuntje in deze donkere nacht, 
versierd met rood en blauwe lichteffecten 
van de politieauto, maar het kon ook gewoon 
de lantarenpaal zijn aan het einde van de 
smalle doorgang. De politieagenten oefenen 
blijkbaar op ‘het zo snel mogelijk uitstappen’, 
want terwijl ik mijn been over het zadel 
gooide om weer verder te fietsen rende een 
agent al op dezelfde hoogte als ik, maar dan 
op de parkeerplaats. ‘HALT POLITIE!’, riep hij 
wederom. ‘Neehee!’, riep ik dit keer terug. 
Lichtjes geïrriteerd, want hij zag toch ook wel 
dat ik andere plannen had. Met nog enkele 
meters te gaan naar de smalle doorgang, 
fietsen zoals ik nog nooit gefietst heb, voelde 
ik een ferme greep in m’n kraag. Ze hadden 
me te pakken. Busted. En leg dat maar eens 
uit...want ik woonde in Groningen, had enkel 
schone kleren in m’n tas en was gewoon op 

weg naar mijn bed. ‘Waarom dan zo verdacht 
op de vlucht slaan? Met adrenaline dat door 
mijn lijf gierde incasseerde ik het maximum 
van 3 boetes: 1) fietsen zonder licht. 2) 
fietsen op de stoep. 3) negeren van een 
stopteken.
Een week later ben ik nog eens naar die plek 
teruggegaan om de situatie nog even rustig 
te bekijken. Wat bleek, optie 1 en optie 2 
waren beide een succesvolle keuze geweest, 
zelfs het voetpad eerder, maar dat is achteraf. 
Of zoals ik toen dacht: ‘voor de volgende 
keer’, die overigens nooit kwam. 
 
Steeds als ik weer ergens voor een 
sollicitatie of een ander blaadje moet 
invullen of ik in aanraking ben geweest met 
de politie, moet ik aan dit moment terug 
denken. Gelukkig gooiden ze me niet in de 
cel voor een nachtje en kruis ik altijd nog 
het vakje ‘nee’ aan.
 
Tja, het is natuurlijk niet zoals het hoort, 
maar ik heb nu wel een mooi verhaal... 
Be brave en leef, maar stay safe.

dat heb ik niet paraat. Wat is het probleem 
zou je denken. Nou, ik had geen licht op m’n 
fiets. En als zij dan aan mijn kant van de weg 
gaan rijden, dan weet je zeker dat je aan de 
beurt bent. Dat zou een bekeuring betekenen 
voor zowel mijn voor- als achterlicht. Dat zag 
ik niet zo zitten. Dus ik ging met mijn fiets 
de stoep af, keerde om en zette het op een 
sprintje. Bam, daar zat ik opeens, middenin 
een achtervolging! En als je eenmaal kiest, 
dan moet je ook gaan. Ik ging vol gas en 
de politie met zwaailicht achter mij aan. Ik 
schoot op m’n fiets het woonerf in, waar ik 
50m van verwijderd was. De politie inmiddels 
vlakbij. Zo dichtbij, dat ik m’n eerste escape 
in moest zetten. Hop, via een klein grasveldje 
terug naar de weg waar ik op zat. ‘STOP 
POLITIE!!’, galmde het uit de megafoon, 
terwijl ik tussen enkele stevige houten palen 
door weer van het woonerf af schoot. Ik keek 
achterom en dacht: ‘Dat dacht ik niet’. Ik wist 
dat er om de hoek een parkeerplaats was. 
Ik had daar ooit een dame na het stappen 
als een gentleman keurig netjes naar huis 
gebracht en kon me een pad herinneren aan 
het einde van de parkeerplaats. Dat pad liep 

precies tussen de tuinen van een rijtjeshuis 
en de huizen van het woonerf door. Perfect 
voor een fiets op snelheid en te smal voor 
de politieauto. Vooralsnog nog mijn enige 
optie tot ontsnapping. Later bleek er nog een 
afslag eerder te zijn voor alleen voetgangers, 
maar dat wist ik toen nog niet. Ik koos voor 
hetgeen wat ik wel wist. Op de achtergrond 
was de politieauto vol in z’n achteruit gezet 
en volgde mij met piepende banden. 50 
meter tot mijn afslag, de parkeerplaats. 
Ik keek achterom en zag dat ik genoeg 
voorsprong had om die te halen. Ik sloeg 
die weg naar de parkeerplaats in. Met nog 
een flauwe bocht naar links te gaan, stond 
ik voor een keuze. Optie 1) rechts lag een 
verhoogd stoepje, van zo’n 40cm breed, dat 
naar rechts uit mijn zicht verdween door de 
heg die er voor stond. Ik kon dus niet zien 
hoe dat pad liep. Optie 2) Rechtdoor, over de 
weg waarop ik kwam aanfietsen regelrecht de 
parkeerplaats op. Niet wetende of ik dan nog 
ergens met mijn fiets tussen de geparkeerde 
auto’s door kon ontsnappen naar het pad 
dat ik in gedachten had. Optie 3) Links, een 
meter breed pad van tegels dat gelijkvloers 



In het vorige nummer schreef Gijs over zijn nieuwe bezigheid: analoog foto-
graferen. Het was nog onduidelijk of dat daadwerkelijk van de grond zou kun-
nen komen, want er waren flink wat obstakels. Aan het eind van het verhaal 
bracht hij twee kapotte analoge camera’s weg ter reparatie. Een week of zeven 
later pikt hij de draad weer op.

door Gijs Weehuizen

En dan, tijdens een concertje in dé 
Amsterdamse poptempel komt er een appje: 
de camera’s liggen klaar en gerepareerd bij 
een vriendin van Marian. In het donker en 
de regen snellen wij ons na het concertje per 
fiets  daarheen. 
Eerst volgt er wat geëxperimenteer met de 
overgebleven oude filmpjes  o.a. in het J.P. 
Thijssenpark.  De kwaliteit blijkt bedroevend 
wanneer ik ze later die middag heb laten 
ontwikkelen.
Nu komt het erop aan, het moet toch kunnen 
lukken? In een ver verleden ging het toch 
ook goed, analoog fotograferen. Ik koop 
een kleurenrolletje en een zwart-wit rolletje 
die beiden C41 ontwikkeld kunnen worden. 
Dat is het proces om kleurenrolletjes  in 
een machine te ontwikkelen. Het is vooral 
snel. Zwart-wit ontwikkelen gaat normaal 
via een lab. Je bent je rolletje dan twee 
weken kwijt en het is ruim dubbel zo duur 
als het ontwikkelen van een kleurenfilmpje. 
De volgende middag bevind ik mij op de 
Amsterdamse Zuidas en maak ik opnieuw 
foto’s met de Pentax ME Super en de Fujica 
ST 705 en met de Olympus  µ II. Op dit punt 
aangekomen in mijn verhaal  realiseer ik 
mij dat ik nog niets verteld heb over een 
andere aanwinst: de Olympus µ II. Ik heb 
deze al een hele tijd in mijn werkhoek tussen 
de verzameling camera’s staan, maar er 
nooit veel aandacht aan besteed tot ik hem 
tegenkom in de analoge Facebookgroep 
waar ik lid van ben. Er zit een rolletje in 

mijn exemplaar en een werkende batterij. 
Het is een handzame camera met een goed 
lens erin. Ik heb er al heel wat leuke foto’s 
mee gemaakt. De µ II is ook praktisch: hij 
past in mijn jaszak, hij is niet groter dan een 
mobieltje alleen wat dikker. Alleen kun je de 
sluitertijd en het diafragma niet zelf instellen. 
Hij is volautomatisch.

Terug naar de Zuidas. De Pentax doet 
het fantastisch, de Fujica geeft nog wat 
problemen met transporteren. De foto’s 
blijken haarscherp en goed belicht na te zijn 
ontwikkeld. Ik ben in mijn nopjes. Alleen 
geeft de scannersoftware het nu écht op. 
Ik google een middag op zoek naar een 
nieuwe scanner en besluit uiteindelijk tot 
de aankoop van een nieuwe scanner bij 
de fotozaak bij mij om de hoek. Ook dit is 
tot volle tevredenheid. De scanner maakt 
veel betere scans met hogere resolutie en 
vele malen sneller. De volgende stap is het  
maken van een webpagina Analoog voor de 
analoge foto’s op mijn website. Het plan is 
een serie over het treinspoor in Nederland 
te maken, te gaan treinen en verschillende 
interessante of pittoreske station(netje)s te 
fotograferen onderweg. Het Centraal Station 
van Amsterdam en het Muiderpoort Station 
in dezelfde stad zijn mijn eerste locaties. 
Uren loop ik in het CS, zolang zelfs dat bij het 
uitchecken er tien euro van mijn OV-chipkaart 
wordt afgeschreven.
Er is helaas nog een nieuw probleem, dat mij 
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meer bezighoudt. Op alle foto’s is een klein 
zwart driehoekje te zien dat er niet hoort en 
dat iedere keer op dezelfde plek zit. Het blijkt 
niet op de lens te zitten. Omdat het onscherpe 
randen heeft en niet door de zoeker te zien 
is, is de enige mogelijkheid dat het in de 
camera zit, vóór de film. Na wederom een 
spoedoverleg met Wim zet ik de ontspanknop 
open en vast met een draadontspanner zodat 
de spiegel omhoog blijft en kan ik zien dat er 
inderdaad een stukje bekleding van de camera 
voor het sluitergordijn zit. Met een pincet weet 
ik dit gelukkig snel te verwijderen en is ook dit 
probleem opgelost en kan ik verder met mijn 
project.

Er gebeurt echter wéér iets dat ik onmogelijk 
heb kunnen zien aankomen en dat voor lange 
tijd mijn project zal dwarsbomen. Er breekt 
corona uit en ik kan niet met goed fatsoen 
door het land reizen met de trein om foto’s te 
gaan maken van stations. Is dit voorlopig het 
einde van analoog fotograferen voor mij?
Nee, inmiddels ben ik ook begonnen met het 
zelf ontwikkelen van mijn zwart-wit rolletjes. 
Van Marian kreeg ik voor Sinterklaas een 
ontwikkeltankje. Het duurt even voor ik alle 
benodigde vloeistoffen en flessen, trechters en 
wat niet meer in huis heb. Om een kleinbeeld- 
oftewel 135 mm filmpje te ontwikkelen heb 
ik een totaal donkere ruimte nodig om het 
rolletje uit het omhulsel te halen en in het 
ontwikkeltankje te stoppen. Het is veertig 
jaar geleden dat ik dat gedaan heb en ik 
besluit eerst te oefenen met oude rolletjes 
die ik heb volgeschoten maar niet heb laten 
ontwikkelen omdat het oefenrolletjes voor het 
één of ander waren. Al snel blijkt dat onder 
het dakspant van mijn inderhaast verduisterde 
zolder na vijf minuten wennen aan het donker 
een bak licht binnen komt. Dat wordt het 
dus niet. Nu is er zoiets als een wisselzak. 
Hiermee kun je gewoon aan een tafel in huis 
zonder verduistering het filmpje in het tankje 
stoppen. Je legt alle benodigde materialen en 
gereedschappen erin, ritst hem dicht en stopt 
je handen door de dubbele manchetten en je 
kunt beginnen.

Het eerste rolletje gaat na enig prutsen op 
de  spoel, in de tank en krijgt daarna een 
ontwikkelbad, een stopbad, een fixeerbad en een 
naspoelbad. Het is heel spannend wat er straks 
uit komt. Na ongeveer een kwartier schudden 
en vullen met vloeistoffen is het dan zover, het 
rolletje kan eruit. Het resultaat verbluft mij: in 
één keer goed! Gelukkig maar want je krijgt 
natuurlijk maar één kans per rolletje!

Het tweede rolletje, een aantal dagen later 
krijg ik heel wat moeilijker, om niet te zeggen 
heel moeilijk op het spoeltje. Maar ook dat is 
goed ontwikkeld, al zie ik wel hier en daar in 
de negatiefstrook dat het rolletje niet steeds 
goed getransporteerd is in de Fujica camera. 
Voor wat betreft het andere probleem, 
met het spoeltje in het tankje brengt 
neef Wim weer uitkomst. Waarschijnlijk 
zitten er kalkresten in de groefjes van het 
spoeltje. Een bad in schoonmaakazijn brengt 
uitkomst. Het volgende rolletje gaat er soepel 
doorheen.

Het wachten is nu op mooi weer en een 
opklaring van de coronacrisis zodat ik buiten 
foto’s kan gaan maken. Ik heb nog wel op 
een zaterdagochtend héél vroeg wat foto’s 
gemaakt op het Amstel Station, maar het 
voelt niet echt goed. Reizen lijkt mij geen 
goed idee. Nu ik de nieuwe scanner heb 
kijk ik ook weer naar mijn oude negatieven 
en wat blijkt: ik fotografeer nog steeds op 
dezelfde grafische manier als toen ik begon. 
Lijnenspel, industrieel aandoende constructies 
en lichtval zijn nog steeds dingen die mij 
boeien, evenals het ritme van moderne 
architectuur dat vaak mooie structuren 
oplevert, vooral in zwart-wit. Zwart-wit 
fotografie heeft een beperking die juist een 
verrijking is. Compositie, ritme, lichtval en 
onderwerpkeuze zijn veel belangrijker en 
opvallender in  zwart-wit fotografie dan bij 
kleurenfoto’s lijkt het. Het is alsof het afwezig 
zijn van kleuren de kijker dwingt om te letten 
op zaken waar hij of zij normaal niet op 
let. Wie weet ga ik hier dieper op in in het 
herfstnummer van TIJDschrift.



Het	jaar	is	1975,	ik	ben	vijftien	jaar	oud,	
loop	naar	school	in	Schiedam	en	denk	
aan	wat	op	dit	moment	zeven	kilometer	
verderop	gebeurt.	Ik	weet	dat	op	zo’n	
beetje	dit	tijdstip	mijn	moeder	wordt	
geopereerd	in	wat	we	dan	nog	steeds	
het	Dijkzigt	Ziekenhuis	noemen.
 
  Mijn moeder heeft maagkanker, is al 
door mijn vader (chirurg) geopereerd in het 
Nolet ziekenhuis in Schiedam, maar nu zullen 
ze in het Dijkzigt kijken of er echt niks meer 
aan te doen is.  
 Dus op dít moment wordt in een 
operatiekamer in Rotterdam duidelijk of ik 
verder zal opgroeien mét of zónder moeder. 
  Het wordt: zonder moeder. Er is 

niks meer aan te doen. Rond de kerst is 
mijn moeder zich niet helemaal lekker 
gaan voelen, twee operaties en een hoop 
pijnstillers later is het gebeurd. Op de laatste 
dag van mei. 
  Pas veel later zal ik me realiseren 
dat het overlijden van mijn moeder er heeft 
ingehakt, maar als de gebeurtenis daar 
is, stappen we er geloof ik vrij makkelijk 
overheen. Ik woon alleen met mijn vader 
in huis. Mijn drie oudere zussen zijn al 
uitgevlogen. En mijn vader en ik doen of zo’n 
overlijden er nou eenmaal bij hoort. 
  De crematie is op woensdagmiddag. 
Mijn vader staat op woensdagochtend nog 
gewoon te opereren. En ik heb op school 
alleen maar gezegd dat ik ‘een crematie’ heb. 

LEVENSGEVOEL	
EN	EEN	KOSMISCHE	KUCH
door Roland Vonk

  Het is ook een beetje alsof de dood 
altijd al bij ons inwoonde. Hoe vaak heb ik 
mijn vader niet in een hoek van de bank aan 
de telefoon zien zitten, zwijgend luisterend 
naar een verpleegster uit het ziekenhuis, met 
na een tijd zijn vraag: ‘Weet de familie het al?’ 
  Wekelijks sterven er mensen onder 
zijn handen. Hij sleept mensen natuurlijk ook 
geregeld weg voor de hemelpoort, maar dat 
er een patiënt dood gaat, is vrij gewoon. 
  Nu is het toevallig zijn vrouw, mijn 
moeder. 
 
Een jaar na het overlijden van mijn moeder 
hebben wij een tante uit Amerika over de 
vloer die zich erover verbaast dat werkelijk 
niets in dit hele huis herinnert aan mijn 
overleden moeder. Geen fotootje of niks. Het 
is alsof ze nooit heeft bestaan. 
  Na dat bezoek laat mijn vader een 
foto vergroten en zet die in een lijstje in de 
boekenkast. Die foto heeft er daarna altijd 
gestaan. Als herinnering aan mijn moeder. En 
voor mij als herinnering aan het feit dat we 
er zelf niet op waren gekomen om zoiets neer 
zetten.
 Het vroege verlies van mijn moeder 
heeft me natuurlijk gevormd. Hoe precies 
vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb later een 
tijdje een relatie gehad met een veel oudere 
vrouw. Heeft dat ermee te maken? Een zeker 
gevoel van leegte zou ik ook kunnen noemen. 
Of heeft iedereen dat? Wat ik sterker meen 
te kunnen terugvoeren op dat vrij plotselinge 
wegvallen van mijn moeder: een soort 
‘levensgevoel’ dat alles à la minute afgelopen 
kan zijn. Het gevoel dat zekerheden niet 
bestaan. Al realiseer ik me dat ik ook daarin 
niet uniek ben. 
 
Het jaar is 1992, ik ben 33 jaar oud en fiets 
na een zeer verontrustend telefoontje naar 
het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZC). 
De avond tevoren zou de vriendin die ik 
sinds drie maanden heb naar mijn goedkope 
huuretage komen. Ze moest die dag eerst 
nog werken in Amsterdam, op een filmset, 
daarna zou ze nog even langs haar kantoor 
in Rotterdam rijden, en pas daarna kwam 
ze naar me toe. Toen het me een beetje te 
laat werd ben ik maar gaan slapen, met het 

ganglicht aan. Ik zou het wel merken als ze 
er was. Ze had geloof ik al een sleutel. We 
hadden ondanks de relatieve prilheid van de 
relatie ook al plannen om samen verder te 
gaan. Het was ‘serieus’. 
  De volgende ochtend vroeg, een 
zaterdagochtend, word ik uit bed gebeld. 
Slaapdronken neem ik de telefoon op. Het 
is de zakenpartner van mijn vriendin die me 
meldt dat zij de avond tevoren op straat is 
neergeschoten door haar ontspoorde ex. Ze 
heeft twee kogels in haar hoofd, ligt op de IC 
Neurochirurgie van het AZC en het is maar de 
vraag of ze het haalt. Maar als ik wil kan ik 
erheen. 
  Er zijn ogenblikken in het leven 
waarop de tijd heel traag lijkt voort te 
sluipen. Alsof je in een slow motion filmscène 
bent beland. Dit is er zo een. Ik zit een tijdje 
op de rand van het bed. En dan nog een 
tijdje. Dan sta ik op, kleed me aan en stap 
op de fiets naar het ziekenhuis. In het zicht 
daarvan gaat door mijn hoofd: ‘Zal je zien. 
Heb ik een vrouw gevonden met wie ik mijn 
leven wil delen, gaat ze dood.’ Een gedachte 
die aanvoelt als bevestiging van mijn 
levensgevoel. 
  Maar ze gaat niet dood. Als door een 
medisch wonder overleeft ze de aanslag. Al 
is het niet zonder kleerscheuren. Ze is een 
oog kwijt, ruikt niks meer, heeft epileptische 
aanvallen, straatvrees en toch ook wel een 
hersenbeschadiging. 
  Twee jaar later trouwen we. Achttien 
jaar later scheiden we. Een pijnlijke 
scheiding. 
 
Het jaar is 2020, ik ben 60 jaar oud, en ik zit 
veel thuis. Mijn (tweede) vrouw en ik gaan 
nog vooral naar buiten om de hond uit te laten 
en boodschappen te doen. Verder schuilen 
we binnen voor de coronacrisis. Een crisis die 
de wereld in zijn greep houdt met een hoop 
doden, ernstig zieken, angst, onzekerheid, 
sociale isolatie en economische malaise.  
  Wij komen er vooralsnog genadig 
vanaf. We zijn niet ziek, ik ben in vaste 
dienst bij een club die gewoon doorgaat en 
we hebben zinvolle bezigheden binnenshuis. 
En we houden van elkaar. Maar toch: ook op 
ons drukt de stemming van het moment. Ook 
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voorkomt. Ik zal niet zeggen dat ik dit wel 
had verwacht. Maar een wereldwijd acuut 
gezondheidsprobleem: waarom niet? Dat had 
je misschien ook als leek al kunnen bedenken 
na het gedoe met SARS en Ebola. Bij die 
ziektes kon je nog denken: je zal maar wonen 
in het gebied waar dat heerst, vreselijk. Maar 
waarom zou dat niet ook híer kunnen? 
  Ik kan nog wel meer verre rampen 
van apocalyptische proportie opnoemen 
die best dichterbij kunnen komen. Waarom 
zou een kernramp alleen in Tsjernobyl en 
Fukushima voorkomen? Waarom zou een 
overstroming als in Bangladesh of China niet 
ook in Nederland kunnen? Waarom zou er 
niet een keer een reusachtige meteoriet op 
de Randstad vallen? Een meteroriet zoals 
65 miljoen jaar geleden op Yucatan stortte, 
de meteoriet die het uitsterven van de 
dinosaurussen heeft ingeleid? 
  Je kunt wel het gevoel hebben dat 
je leeft in een wereld die aan elkaar hangt 
van veiligheid en voorspelbaarheid, maar 
uiteindelijk lijkt me dat zelfbedrog. Het 
lijkt me bijna net zoiets als denken dat je 
onsterfelijk bent. Terwijl: als je even nadenkt 
wéét je natuurlijk dat het ‘slecht’ afloopt. 
 
Hoe het verder gaat mét en ná die 
coronacrisis weet ik natuurlijk ook niet. 
Maar ik ben geneigd om wetenschappers te 
geloven die stellen dat ons na de coronacrisis 
een nog veel grotere crisis staat te wachten. 
Die van het klimaat. 
  Ben ik daar persoonlijk bang voor? 
Nee. Eerlijk gezegd denk ik - enigszins 
zelfzuchtig – dat ik daar persoonlijk toch 
weinig van ga meemaken. Ik ben nu dus 60, 
statistisch gezien heb ik nog een kleine 23 
jaar te gaan. (Heb ik even opgezocht in een 
tabelletje met levensverwachtingen.) Mijn 
verwachte sterfjaar is 2042. Spoel ik voor 
die tijd weg? Of verdor ik? Ondanks mijn 
onheilsfantasieën ga ik er min of meer vanuit 
dat ik mijn tijd wel uitzing.  
  Net als mijn moeder mogen ze me dan 
cremeren. Een graf zal er niet van komen. 
Al had ik in het licht van alles wat mis kan 
gaan in het leven en in de wereld al wel een 
passend grafschrift bedacht: ‘Ik zei het toch?’  
 
 

eens ons veilige huis was. En als mijn vrouw 
in haar eentje op pad is, houd ik rekening met 
het beeld van de politie aan de deur die een 
ernstige boodschap voor me heeft. 
  En op nog grotere schaal stel ik me 
geregeld het einde van de hele aarde voor. 
Dan stel ik me één kosmische kuch voor die 
de planeet met onbekende bestemming het 
heelal in doet tuimelen, met achterlating van 
onze dampkring. 
  Ik begrijp mensen ook niet zo goed 
die verbaasd zijn als hen een of ander 
noodlot treft. Hebben ze bijvoorbeeld in 
hun eigen beleving altijd heel erg opgepast, 
krijgen ze kanker. Hoe kan dat nou? Waarom 
juist ik? 
  Ik zou eerder denken: waarom jij niet? 
Waarom zou nou uitgerekend jij gespaard 
blijven van onheil dat zo veel mensen treft?  
  Ik houd – nogmaals: zonder angstig te 
zijn - serieus rekening met de  mogelijkheid 
van elke vorm van ellende. 
 
Daar zal het ook wel mee te maken hebben 
dat die coronacrisis waar we nu met z’n allen 
in zitten mij niet helemaal wezensvreemd 

De auteur: op alles voorbereid!

als je zelf niet direct bent getroffen, vreet al 
het slechte nieuws zich bij je naar binnen. 
  En ik merk dat die coronapandemie 
– helaas – wederom een bevestiging is van 
mijn wereldbeeld. Het wereldbeeld dat alles à 
la minute voorbij kan zijn. 
  Die welvaart van ons in West-Europa 
heb ik ook nooit voor vanzelfsprekend 
gehouden. Die kan best een keer aflopen. 

De vrede in dit deel van Europa: historisch 
gezien is die een uitzondering. Je gezondheid: 
misschien voel je je prima, maar zit je al 
helemaal vol gezwellen, is het al te laat. Je 
weet het niet. 
  Zonder dat ik mezelf nou een angstige 
persoonlijkheid toedicht, spoken er altijd 
rampscenario’s door mijn hoofd. In de auto 
op de snelweg zie ik in mijn geestesoog vaak 
een tegenligger dwars door de middenberm 
komen stuiteren als opmaat voor een gruwelijk 
ongeluk. Op de fiets stel ik mezelf nog 
weleens voor hoe ik word vermorzeld door 
een vrachtwagen met een wel heel grote dode 
hoek. Als ik uit het zitkamerraam naar het 
binnenterrein van ons huizenblok kijk zie ik 
in gedachten geregeld een muur van water 
komen aandenderen als voorbode van een alles 
verwoestende tsunami. Als we terug van een 
autovakantie onze straat indraaien fantaseer 
ik steevast dat we verderop de brandweer zien 
die de smeulende restanten nablust van wat 

En	ik	merk	dat	die	
coronapandemie	–	
helaas	–	wederom	een	
bevestiging	is	van	
mijn	wereldbeeld.	Het	
wereldbeeld	dat	alles	à	
la	minute	voorbij	kan	
zijn.

Mijn vrouw en ik gaan nog vooral naar buiten om de hond uit te laten en boodschappen te doen



Op mijn werk wisten de meeste collegae wel 
van mijn fietsambitie. Jorit was een collega 
die ook van het fietsen tegen de berg op was. 
En, niet onbelangrijk, hij had in 2015 wél de 
officiële Marmotte gefietst. Dit deed hij met 
een aantal vrienden uit Lisse. Oktober 2015 
vroeg hij mij of ik ook zin had om volgend 
jaar, 2016 alweer, met deze club mee te doen. 
Daar moest ik kort even over nadenken. 
Tegen de 5000 deelnemers, al dat gedrang, 
rijden tussen afdalingsmaniakken?! Daar zag 
ik serieus tegen op. Maar ik voelde me ook 
zeer vereerd dat deze inmiddels dan 55-jarige 
veteraan door die broekies van net geen 
40 gevraagd was. Bovendien zou het een 
extra motivatie zijn en misschien wel mijn 
laatste kans. En zo stond ik in november 2015 
vermeld op de startlijst voor de Granfondo La 
Marmotte 2016.

Ik was echt tot op het bot gemotiveerd. 
De winter was goed verlopen en na een 
laatste alco-bourgondische luiervakantie in 
februari op Madeira en 80 kilo zwaar ging ik 
er vanaf maart helemaal voor. In één van de 
trainingsritjes met Jorit merkte ik echter wel 
dat deze heel wat meer dynamiet in de benen 
had dan ik. Maat Richard misschien zelfs wel 
nog meer; wat een tempo! Erg fijn was het 
eigenlijk niet, ze reden te hard voor me. Maar 
wat wel fijn was, het waren twee zeer sociale, 
leuke, sympathieke gasten. Met deze oude 
man werd netjes rekening gehouden. We 

zouden eind juni met andere maat Dennis en 
begeleiders Wim en Arie in een huis zitten in 
Bourg d’Oissans om op zaterdag 2 juli 2016 
dus de tocht der tochten te verrijden. Daar 
keek ik nu inmiddels wel heel erg naar uit. 
La Marmotte begon vorm te krijgen.

Ik had veel vakantie-uren gereserveerd voor 
de voorbereiding. Ik zat veel op de fiets, 
dronk nog zeer zeldzaam een Westmalle, 
at oververantwoord. De conditie nam 
zienderogen toe, het buikvet verdween als 
sneeuw voor de zon en eind april zat ik met 
Clara in een huisje in de Provence aan de 
voet van de Ventoux om daar mezelf serieus 
te testen met mijn ultra lichte witte TREK 
racekarretje. Het bleek dat na ruim twee 
maanden trainen ik in alle opzichten topfit 
was. Op de zesde dag, Hemelvaartsdag, reed 
ik met een lus van twee kanten de Ventoux 
op. Voor het eerst van mijn leven deed ik 
de beklimming binnen de twee uur: 1.58 
uur, absoluut record! En die dag dus 100 km 
gefietst en 3600 hoogtemeters gemaakt. 
Het linkerbeen gaf ook weinig protest aan. 
Die Marmotte zou een fluitje van een cent 
worden. Ik was er eigenlijk op dat moment al 
klaar voor.

Begin juni ging ik óók nog met vriend Norbert 
een week naar Majorca. Norbert had een 
toplocatie geboekt en twee puike Cannondale 
racefietsen gereserveerd. Het weer was 

Na het voornemen van Martin om in 2012 de ultieme wieleruitdaging 
La Marmotte te gaan fietsen was het hem niet gelukt in 2013, 2014 
en 2015. Een opgelopen overbelastingsblessure, een hardnekkig 
ziekteverloop en een ernstige valpartij waren daar de oorzaak van. 
Zou het in 2016 dan misschien wel een keer lukken? 

De	wielerdroom	die		
La	Marmotte	heet

 door Martin Groenewoud
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Eind juni 2016 was het zover. Midden in de 
nacht reden rijders Dennis, Richard, Jorit en 
Martin en begeleiders Arie en Wim in twee 
auto’s naar Bourg d’Oissans. In de middag 
kwamen we aan. Het huis was krankjorum 
groot en van alle gemakken voorzien. Dat 
had Dennis prima geregeld.
Deze jongen mocht een kamer alleen. Wat 
een luxe. Jorit was de grote keukenchef. 
Ik had beste koppijn, maar vanuit de 
teambegeleiding bleek dat we diezelfde 
middag direct de benen zouden moeten 
losrijden. Met de firma paracetamol gingen 
we naar de Col d’Ornon, een opwarmertje,11 
km klimmen à 5,8%. Hoe brak ik me ook 
voelde, vreemd genoeg kreeg ik er zin in 
en gingen de benen eigenlijk vanzelf. Mijn 
nieuw verworven lang uit-het-zadel techniek 
deed het ook prima. Ik kon tegenwoordig wel 
drie minuten zo fietsen. Sterk ben ik niet, 
mijn conditie bleek top. Dit was een enorme 
opsteker.
Mijn vele, vele trainingskilometers gingen 
zich uitbetalen. Het eten, slapen en de 
gezelligheid waren dik in orde. In de grote 

garage was plek voor alle racekarretjes. 
Het weer was fantastisch mooi; veel zon, 
net niet te warm. Ideaal! Wat een bof dat 
ik bij deze club mocht zijn deze hele week. 
Het was vooral erg genieten van het gevoel 
om me voor één week lang een -bijna- 
echte wielrenner te mogen wanen. De 
trainingsritten in deze week vond ik nog het 
meest genietbaar. Rijden met deze club in 
de meest schitterende omgeving die je kunt 
bedenken, fantastische begeleiding; dit was 
een heel leuk schoolreisje!

Het op 2 juli aan het eind van deze week 
verrijden van de officiële tourtocht La 
Marmotte was een soort van formaliteit. 
Rijdend tussen 5000 fietsers is het goed 
opletten en heb ik eigenlijk weinig van de 
omgeving genoten. Tijdens de beklimming 
van berg 1, de Glandon was het druk, 
maar te doen. Bovenop de Glandon was 
het crazyhouse factor 10! Je moet constant 
gefocust zijn. Alles was die dag tiptop 
geregeld. Berg 2, de Télégraphe was goed te 
doen qua steilheid en drukte. Zalig weertje 
bovendien. Alleen bij de laatste 10 km 
klimmen op berg nr. 3, de Galibier, heeft het 
een vol uur gestortregend en was het na een 
hele dag fietsen in de zalige zon, op 2600 
meter hoogte, opeens ijzig koud. Dat gaf de 
tocht van die dag meteen ook een heroïsch 
tintje.

geweldig, de klimmetjes om de hoek ook, 
evenals de prima asfaltwegen en de mooie 
omgeving. Niet verrassend dat hier ‘s winters 
de profs zich in conditie fietsen. En nu wíj dus 
ook hier!
Na een paar mooie tochten samen wilde ik 
me op dag vijf testen door een echt grote 
tocht met heel veel hoogtemeters te maken. 
Mijn hartslag in ruste bedroeg nog slecht 
44, een teken dat de conditie top was. 
Tijdens de vijfde beklimming van de totaal 
negen die dag gebeurde er alleen iets raars. 
Op zich waren de benen nog goed, maar, 
maar, maar,...ik had er gewoon opeens 
geen zin meer in. Ik zette de fiets langs de 
kant en reed terug naar een terrasje dat ik 
gezien had en bestelde een grote cola met 
citroentaart en nam mijn staat van zijn door 
van dat moment. Er was maar één conclusie 
mogelijk: ik heb een fiets burn-out. Hier, in 
Majorca. Ik had vandaag met Norbert mee 
moeten gaan naar het strand.
Eigenlijk had ik er die ochtend al niet zo 
veel zin in. De uitdaging, het plezier, was 
veranderd in obsessie en doorgeslagen naar 
iets dat moet. Ik kreeg zin in Westmalles 
en patat en bitterballen. Ik was geheel 

afgetraind. Ik had genoeg gefietst. Ik had 
mijn limiet bereikt van wat ik op een fiets 
fysiek en mentaal aankan. Op mijn vraag 
waarom het als wielrenner nooit gelukt was 
had ik mijn antwoord. Ik hou te veel van 
lekker en gezellig. 
Over dezelfde weg als de heenweg ben 
ik op mijn tandvlees over al die colletjes 
teruggereden en dankte de hemel toen ik in 
ons appartement was en ik niets meer moest. 
Wat een deceptie! 
De dagen erna heb ik op het strand gelegen 
en ook gelukkig nog een mooie tocht samen 
met Norbert gemaakt zodat Majorca toch 
positief afgesloten kon worden. 
Thuis was het nog drie weken voor de afreis 
met de club naar Frankrijk. Ik heb nog 
een paar ritjes gereden, maar er was iets 
geknakt. Tijdens een rondje ringvaart met 
Jorit (of waren het twee rondjes?!) benoemd 
dat ik serieus twijfelde. Meegaan zou ik 
sowieso, maar het rijden van La Marmotte 
stond op losse schroeven. Jorit kon me 
gelukkig overtuigen dat het wel goed zou 
komen. Gewoon rustig aan doen. En dat heb 
ik gedaan. Ik zou wel zien.



mij 10uur en 25min. te zijn, goed voor een 
gemiddelde van 14,78 km per uur. Dat laatste 
viel dan wel weer tegen.....tsja,... Lekker 
belangrijk!

Uiteindelijk is 2016 dus wél het jaar voor mij 
geworden dat ik de Marmotte (uit)gereden 
heb. Het was geweldig mooi, maar voor mij 
wel in de categorie ‘Once in a lifetime!’
Het maandenlang gedisciplineerd leven, 
eten, drinken, trainen was mijn eigenlijke 
Marmotte. Evenals het niet opgeven van 
het najagen van deze droom, ondanks de 
drie jaren ervoor waarin het niet gelukt 
was. Voor mezelf was dat de grootste 
prestatie. Discipline, doorzetten en 
omgaan met teleurstellingen zijn niet mijn 
basiskaraktereigenschappen. Ik ben vooral 
van lekker en gezellig. En dat heb ik ook 
het meest onthouden van die week in de 
franse Alpen. In de weken erna zijn er heel 
wat Westmalles doorheengegaan en liet de 
weegschaal weer voor mij normale waardes 
zien. 
Marmotte uitgereden, missie volbracht 
en voor altijd was Martin nu een heuse 
Marmottien, een Marmottien d’argent!

Heel erg veel dank aan Jorit, Richard, Dennis, 
Arie, Wim, Norbert, Clara en iedereen die me 
heeft aangemoedigd.

De afdaling vond gelukkig weer plaats zonder 
regen. En omdat we er een meer dan prima 
tempo op na hielden was duidelijk dat we 
de tijdslimiet moeiteloos zouden halen. Dus 
zonder stress begonnen we aan de laatste 
beklimming, die van de Alpe d’Huez.
Daar is het wel heel erg druk. Eén lang lint 
van fietsers, soms twee, drie rijen breed. 14 
Kilometers lang, de eerste 3 de steilste en de 
laatste kilometers de makkelijkste.
Het is blíjven harken. De vermoeidheid wordt 
voelbaar, in het zadel zitten steeds minder 
prettig. Het is het laatste verplichte nummer. 
We gaan het allemaal sowieso halen, nog 
even volhouden, maar Jezus, wat is het druk. 
Na een uurtje of 11 onderweg geweest te zijn 
komen Richard en Dennis een klein minuutje 
eerder over de finish dan Jorit en ik.
En hoe ze het geflikt hebben weet ik niet, 
maar Arie en Wim staan gewoon boven op 
ons te wachten. Het is chaotisch, ik ben 
leeg, en vooral opgelucht dat ik het gehaald 
heb, dat we er zijn, dat we het alle 4, nee 
alle 6 gehaald hebben. Ik kan niet meer de 
fut opbrengen om nog boven mijn brevet 
op te gaan halen. Ik heb mijn nummer en 
weet voor mezelf dat ik het gehaald heb. 
Arie en Wim zullen ons in de auto naar 

beneden rijden. Ik mag in de eerste rit mee 
naar beneden. Er komen nog drommen 
fietsers omhoog terwijl Wim behendig en 
voorzichtig omlaag manoeuvreert. Wat een 
held, die Wim!

Terug in de villa is het heel erg stil. Zalig die 
rust, meditatief is de douche. De weegschaal 
tikt 71 kg voor mij aan; 3 kilo lichter dan ‘s 
ochtends en 9 kilo lichter dan begin maart, 
net terug uit Madeira. ‘s Avonds gaan we 
met de club nog uit eten en een biertje zou 
nu zeker mogen, maar mijn lijf en hoofd zijn 
leeg. Ik ben gewoon verschrikkelijk moe. Ik 
weet niet meer wat ik gegeten heb, maar de 
cola smaakte goddelijk. 
Ik voelde me een heel klein en trots 
jongetje tussen deze mannen. Vandaag 
had ik de grootst mogelijke wielerprestatie 
uit mijn leven verricht. En terwijl ik stond 
te douchen had die schat van een Jorit in 
de massa boven op de berg voor mij nog 
een officieel brevet geregeld. En omdat ik 
al zo’n ouwe man ben bleek ik zelfs een 
Brevet d’Argent gehaald te hebben: zilver 
dus! Het gaat nergens over, maar toch 
kon ik een glimlach op mijn bakkes niet 
onderdrukken. De totaaltijd bleek voor 
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Zomer Haiku

Stel je toch eens voor

Dat Deepak Chopra rapte

Wat was dan de tekst?

Soms over de zon

Soms over volle stranden

Niets over geweld 

Niet over messen

Niet over drugs, dood of geld

Maar over liefde

Het klinkt wel heel soft

Maar we kunnen het wel aan

En voor een rapper 

Is Deepak Chopra 

Eigenlijk een goede naam

Namaste, matties!

Sabine Egberts



Dance	the	ska	volume	7

Ik denk dat het ergens in 1982 was dat ik in de 
bakken bij Concerto in de Utrechtsestraat deze 
verzamelaar tegenkwam: DANCE THE SKA 
volume 7. Met een plakkertje er op 
van Fl. 9,90 betekende het dat dit 
waarschijnlijk een tweedehands plaat was.
Dus maar even met een lekker shaggie in de 
winkel geheel gaan beluisteren wat dit voor een 
plaat was. Ik zat in de bijstand, dus ... alle tijd! 
De plaat vermeldde de namen Roland Alphonso, 
the Skatalites, Baba Brooks ,...and others.
Ik was wel bekend met alle Two Tone 
skabands van dat moment, maar deze namen 
kwamen mij niet bekend voor, echt geen idee 
wie dit waren! 
Op de hoes stonden verder 12 afbeeldingen 
van een sixties dansstel dat drie verschillende 
danspasjes liet zien in 4 plaatjes; de basic 
Jamaica ska step, de rowing across en de 
ska-ing & ska-riding. 
De eerste twee nummers van de A-kant 
waren El Pussycat ska van Roland Alphonso 
en Ball O’fire van the Skatalites. Die kende ik 
allebei al van Bad Manners, wat grappig!
Ik dacht alleen dat er iets niet klopte met 
het toerental. Het klonk zo suf, traag, bijna 
slaapverwekkend. Toen ik het toetental op 45 
zette leek het beter te kloppen.
Het was ska, maar anders. Het klonk ook 
allemaal vrij krakerig, stoffig, maar goed, 
voor nog geen tientje had ik er wel weer 
een ska-plaat bij. Ik moest deze plaat dus 
gewoon hebben. Uitgebracht op het voor 
mij eveneens onbekende Trojan records 
(schitterend logo!), onder de rechten van EMI 
Belgium, maar made in Holland?!?!? Met de 
getekende palmboom op het vinyletiket kreeg 
dit zo een hoog tropisch exotische muziek in 
een Hollandse melkchocoladegehalte. 
Thuis ben ik de plaat een paar keer gaan 
draaien, op 33 toeren, en ik begon deze 
sound steeds meer te waarderen. Het bleek 
om in de jaren ‘60 opgenomen skamuziek 
uit Jamaica te zijn. Ik kende dat land toen 
alleen van de reggae. Nu weet ik; first there 
was ska, dan rock-steady, en dan pas reggae. 
Maar ja, internet bestond nog niet.....
Op deze bijzondere plaat stond verder een 
nummer van trombonist Don Drummond; 

Man in the street. Zo broeierig, opzwepend, 
echt geweldig begon ik het te vinden. Dance 
Crasher van Alton Ellis (de plaat vermeld 
de naam ANton Ellis) is super swingend, 
stilzitten is onmogelijk. Bij Phoenix City van, 
wederom, Roland Alphonso is de vlam echt in 
de pan geslagen! Na Madness, Specials, Bad 
Manners, Selecter en the Beat heb ik de bron 
ontdekt waar al deze bands hun inspiratie 
vandaan hebben gehaald. Ik wil meer van 
deze muziek hebben. Dit is volume 7, dus … 
Ik weet later nog bij Concerto de delen 
1, 4 en 6 te bemachtigen en dankzij de 
uitvinding van de CD komt er begin jaren ‘90 
opeens heel veel Jamaicaans ska-materiaal 
opnieuw uit. In ‘93 kan ik mijn ogen niet 
geloven als ik zie dat the Skatalites naar de 
melkweg komen. Zo zie en hoor ik Roland 
Alphonso op tenorsax, Tommy McCook op 
altsax, Lloyd Brevett op bas en Lloyd Knibb 
op drums, (aangevuld met topmusici) een 
overdonderend goed concert geven in een 
stampend uitverkochte Melkweg. Een jaar 
later mag ik met een gelegenheidsband 
zelfs in het voorprogramma spelen van deze 
mannen.
Dit had ik allemaal nooit kunnen vermoeden 
toen ik voor het eerst die muziek hoorde bij 
Concerto. En dat allemaal dankzij die wat 
schreeuwerige, niet eens zo mooie, hoes, 
maar die niets aan onduidelijkheid overliet; 
Dance the Ska dekte de volledige lading van 
de titel.
Vandaar dat ik deze plaat gekozen heb als 
vinylschijf die ik kocht alleen-om-de-hoes.

Martin         Jos en Gijs

The maginificent 
platenpanel rides 
again

Na de eerste meeting van het tot platenpanel 
getransformeerde bierpanel zouden Gijs, Jos 
en Martin elkaar treffen bij Martin om aldaar van 
de meegebrachte fraaie luisterschijfjes te gaan 
genieten. Maar nog meer dan dat zouden we het 
gaan hebben over de platenhoes. Het ontwerp, de 
afbeelding, of wat dan ook. Maar vooral dus dat je 
alléén al voor de platenhoes de plaat gekocht hebt. 
Bij Jos betrof dit de LP Live van Burning Spear, bij 
Martin de verzamelaar Dance the Ska Volume 7, 
en bij Gijs de LP van King Crimson, In the Wake 
of Poseidon. De meeting moeten we nog even 
uitstellen, maar op afstand kunnen we elkaar, en 
hopelijk ook anderen, blijven inspireren. 
De huiskameropdracht aan alle lezers is dan ook; 
Welke LP, CD, of desnoods boek, heb jij alléén 
al voor de afbeelding op de hoes of voorpagina 
gekocht?!?!?!? Heb je mooi weer wat om je tijd 
zinvol en inspirerend door te brengen. Hier nu eerst 
dus de ervaringen van Jos, Gijs en Martin.

Tekst: 
Martin Groenewoud, 
Gijs Weehuizen en
Jos Bohncke
Fotomontage: Gijs Weehuizen
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Zomer	in	het	ondermaanse	

We hebben dat waarschijnlijk allemaal 
wel eens gedaan: een album kopen 
omdat de hoes je boeit of jou verleidt. 
Mij is dat meerdere malen overkomen, 
maar de LP waar dit stukje over gaat 
is volgens mijn beleving de eerste. 
Later volgde LP’s van bands als 
bijvoorbeeld Yes (tekenaar Roger Dean)
en Roxy Music. De laatste had ik echter 
geleend. Dat zit zo: mijn vader werkte bij 
de afdeling Kunstzaken van de gemeente 
Rotterdam en had in die hoedanigheid een 
pasje gekregen waarmee hij iedere week 
gratis drie langspelers mocht lenen bij de 
platenuitleen onderin de Doelen tegenover 
het Centraal station in Rotterdam. Deze 
uitleen had eind jaren zestig al zo’n 10.000 
LP’s te leen. De discotheek, zoals het initiatief 
verwarrend genoeg heette, was opgezet door 
een paar idealistische muziekliefhebbers en 
techneuten. Zij ontwikkelden daarnaast de 
toen nog niet ingeburgerde streepjes- of 
barcode, die dan ook al snel op hun platen 
geplakt werd en het in- en uitscannen 
vergemakkelijkte. Dat pasje van mijn vader 
werd mijn toegangspoort tot het universum 
van de popmuziek.

King Crimson, In the wake of Poseidon dat 
is de plaat waar het hier nu om gaat in 
deze pennenvrucht. In de buurt waar mijn 
moeder woonde was een pleintje met een 
sigarenwinkel die platen verkocht. Ik was 
daar achtergekomen nadat ik op een zonnige 
zondagmiddag met partner in crime Bob 
besloot samen shag te gaan roken. Deze 
sigarenboer was de enige met een shag-
trekautomaat met vloei die ook lichte shag 
verkocht. Je wilt zoiets toch opbouwen, 
voorzichtig beginnen. Binnen, kwam ik later 
achter, stonden bakken met langspelers van 
zeker niet de minste artiesten. Ik liep dus 
maar eens door de platen heen en stuitte op 
een hoes zonder tekst of bandnaam maar 

Een hoes zonder tekst of 
bandnaam maar met wel een 
heel opmerkelijk schilderij.

met wel een heel opmerkelijk schilderij op 
de voor- en achterkant. Het waren twaalf 
mensenhoofden, maar niet zomaar hoofden, 
nee het waren de 12 archetypen, al wist ik 
dat toen nog niet. Ik was een jaar of twaalf, 
dertien, schat ik en nog heerlijk onwetend. 
De hoes had een zon- en een maanzijde, 
dat viel me wel op en de maanzijde zat aan 
de voorkant, wat ik dan weer wel opvallend 
vond. Het magische en mystieke dat ik niet 
kende trok mij enorm aan, naast meer voor 
de handliggende zaken als de kleuren die er 
waren gebruikt en de typen die er allemaal 
heel interessant uitzagen.

Het album zelf (1970) bleek ook een hit. Het 
zet heel zacht in met het lieflijke en serene 
Peace - a Beginning. Het begin van een drieluik 
(met Peace-A Theme en Peace_An End), dat 
verspreid over het album staat. Lieflijke teksten 
en muziek geïnspireerd door gedachten over 
(eeuwige) vrede. Na Het heftige Pictures of a 
City volgt Cadence en Cascade. Je waant je 
in een arcadische wereld. Je ziet het gewoon 
voor je: de heldere waterval stroomt door de 
lieflijke groene natuur badend in geel zonlicht. 
De lyrics zijn van de hand van Peter Sinfield en 
al even mysterieus als de hoes. Daarna zwelt 
de muziek aan zoals alleen Robert Fripp dat 
kan met zijn mellotron in het titelnummer In 
the Wake Of Poseidon. Ook een aanrader. Peter 
Sinfield beschrijft hier, gezongen door Greg 
Lake, de andere kant van een droomwereld 
ondersteund door een stevig ingezette drum. 
Het is ineens een stuk duisterder in het 
ondermaanse.
Ben je nieuwsgierig geworden? Ik raad je aan 
het album te luisteren op een mooie warme 
zomerse dag.

Gijs

textielstiften. Grote zwart-wit tekeningen met 
ergens één kleuraccent. Eigenlijk zoals deze 
elpeehoes dat ook had.  
Ik zag dan ook al meteen de mogelijkheid om 
die markante kop van BS net zo zwart-wit op 
een T-shirt te tekenen mét dat woord ‘live’ 
in kleur. Hij stond er indrukwekkend op, zeer 
natekenbaar vanaf deze hoes. Ik kon hem zo 
overnemen, in zwart- wit mét dat kleuraccent. 
Zo bezorgde ik mezelf af en toe een 
leuk, uniek kledingstuk. Ik had goedkope 
witte T-shirts, maar dan wel weer dure 
textielstiften. Een kunstenaar geeft tenslotte 
alles voor goed materiaal. 
En dan was er nog mijn belangstelling voor 
kunst, m.n. beeldhouwkunst en grafisch 
werk. Ik vond zwart-wit grafiek met een 
enkele kleur mooi. En nog steeds vind ik dat. 
Of een goeie zwart-wit foto met een kleur. 
Niet de kitscherige met alleen effectbejag, 
maar gewoon een goeie foto. 
Maar, het ging toch ook nog om de muziek, 
er zat toch ook nog een plaat in die hoes? 
Vanzelfsprekend. En om die steengoede 
reggae ging het uiteraard. Deze elpee bleek 
de aanleiding om naar een liveconcert te 
gaan in de Markthallen van de Meervaart. Hij 
had toen al een groot publiek, want BS was 
kort daarvoor doorgebroken in den lande. 
Goeie muziek dus, op een elpee in een 
evenzo goeie hoes! 
Gelukkig, want het oog wil ook wat.

Jos

Mijn	meest	aansprekende	elpeehoes

Op zoek naar mijn meest aansprekende 
elpeehoes moet ik terug in de tijd. Om de 
doodeenvoudige reden dat ik niet tot de Vinyl-
Renaissance behoor. Dus… 
Het was 1977; ooit, lang geleden. Ik was jong 
en ontdekte de geneugten van de stad. Ik 
studeerde namelijk net in A’dam en fietste 
vaak langs die platenzaak in de Scheldestraat 
waar ik al eerder over schreef. 
Ik dook daar met zekere regelmaat de 
platenbakken in en vaste prik was voor mij 
de bak ‘Reggae’. Ik hield redelijk bij wat er 
uitkwam en zo wist ik dat er een goede live 
elpee van Burning Spear was verschenen 
met de verrassende titel: Burning Spear Live. 
(Voor de leken onder ons Burning Spear is een 
Reggae grootheid). 

In een muziekblad had ik de hoes al in het 
klein gezien en die was meteen geweldig: Een 
zwart-witte hoes waarop een foto van BS was 
omgezet in een prachtige zwart-wit tekening 
tegen een witte achtergrond. En dan alleen 

het woord LIVE in kapitalen 
toegevoegd in de bekende 
rastakleuren rood, groen en 
geel. Prachtig! 
Waaróm ik die hoes zo 
prachtig vond, was om 
allerlei redenen die hier bij 
elkaar kwamen. 
Sowieso was ikzelf in die 
jaren van adolescentie 
altijd gekleed in zwart-
wit met rasta-accentjes: 
een mutsje, een kettinkje, 
veters, ’s winters een sjaal, 
íets dus. Zo’n elpeehoes als 
deze was dan wel helemaal 
mijn stijl. 
Daarnaast tekende ik altijd 
veel en wat ik af en toe 
deed was een tekening 
maken op een T-shirt met 

En dan alleen het woord LIVE 
in kapitalen toegevoegd in de 
bekende rastakleuren.






