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Beste lezers,

We bestaan vijf jaar en daarop proosten wij met een lekker vrolijk 
thema: heimwee. Een rekbaar begrip zo blijkt uit de variatie aan 
artikelen en beeld dat het opleverde onder onze redacteuren.
We vieren het ook met een echte TIJDschrift jubileumpuzzel, gemaakt 
door een van onze vaste lezers van het eerste uur: Clara van Ruiten. Er 
is zelfs een prijs aan verbonden. Je vindt de puzzel op pagina 26-27.

Zelf heb ik heimwee naar de lente, het fijne daarvan is dat je weet dat 
de lente altijd terug zal komen.

En met deze opwekkende woorden zeg ik: PROOST.  
Op alle feestdagen, het nieuwe jaar en vooral op TIJDschrift, dat toch 
mooi zijn eerste lustrum heeft te pakken.

Veel lees- en kijkplezier,

Marian Hanou
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door Frits Jonker

en mooi voorbeeld van een van mijn 
lievelings tijdreistheorieën is het 

boek ‘The Anubis Gates’ van Tim Powers. 
Daarin gaat de hoofdpersoon op zoek naar 
een mysterieuze schrijver. Hij is zwaar 
gebiologeerd door deze schrijver en kent 
zijn werk en zijn biografie uit zijn hoofd, 
ook al is er weinig over de man bekend. Hij 
bezoekt alle locaties in het verleden waar hij 
weet dat de man is geweest, maar tot zijn 
verbazing komt de man nergens opdagen. 
Op een gegeven moment dringt de vreemde 
waarheid tot hem door: hij is zelf die man.
Dit idee, dat ik nu even heel kort door de 
bocht met een enkel voorbeeld uit een 
science fiction roman illustreer, is een 

terugkerend idee in veel van mijn favoriete 
boeken en films over tijd en tijdreizen. Het 
idee is dat tijd een wonderlijke lus vormt, 
waarin verleden en heden met elkaar zijn 
verbonden als een cirkel. Een ander mooi 
voorbeeld van dit idee is de film ‘Groundhog 
Day’. Dat lijkt op het eerste gezicht een heel 
ander verhaal over tijd te vertellen maar in 
feite is het hetzelfde idee als wat Tim Powers 
gebruikt. Tijd bestaat niet, het is een illusie 
die het leven mogelijk maakt. Na ‘ Groundhog 
Day’ heeft men in Hollywood talloze films 
gemaakt waarin met ditzelfde idee wordt 
gespeeld. Voor liefhebbers kan ik ‘Edge of 
Tomorrow’ aanbevelen. Maar dan alleen de 
eerste anderhalve uur. Het einde heeft niks 

Tijdreizen is een van mijn grootste fascinaties. De afscheidsmusical van mijn 
lagere schoolklas was ‘De wonderbaarlijke tijdmachine van professor Knap’, 
en dat zal geen toeval geweest zijn. Als elfjarige had ik nog geen idee wat tijd 
is en nog minder van wat de theoretische mogelijkheden zijn om tijd te ge-
bruiken om iets naar het verleden of de toekomst te sturen. Die ideeën heb 
ik inmiddels wel, maar de vraag is wat ze waard zijn. Ik bedoel, het gaat om 
praktische toepassingen. Aan een idee dat op geen enkele manier een prak-
tisch resultaat oplevert heb je niks. Ja, het is leuk voor een artikel in TIJD-
schrift, dus daar zult u het voorlopig mee moeten doen.

E
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meer met tijd of tijdreizen te maken. Maar 
het begin is fenomenaal. Ook de Netflix-
serie ‘Russian Doll’ draait om het idee dat 
tijd een vreemde lus is. Het eerste seizoen 
is ijzersterk, in het tweede seizoen lopen de 
schrijvers helaas vast. Maar voor mensen als 
ik, die geobsedeerd zijn door ideeën over tijd 
en tijdreizen, ga je een gegeven paard niet in 
z’n bek kijken.  

Voor veel mensen is tijdreizen iets dat je 
doet met een machine, zoals in de beroemde 
roman van H.G. Wells. Dat vond ik als kind 
al een domper. In het begin van het boek 
wordt gevraagd hoe de tijdmachine werkt 
en het antwoord is: ‘Als je de hendel naar 
voren duwt ga je naar de toekomst, en als je 
de hendel naar achteren duwt ga je naar het 
verleden.’ Op zo’n machine kunnen we nog 
lang wachten. Het lijkt me voor de aspirant 
tijdreizigers beter om op andere paarden te 
wedden.

Dit wordt een ingewikkeld verhaal, besef ik 
nu ik er aan ben begonnen. Ideeën over tijd 
en tijdreizen zijn lastig uit te leggen. Dat is 
natuurlijk geen reden om het hier niet toch 
te gaan proberen, maar mocht u niets van 
dit artikel begrijpen, kunt u me altijd op 
een feestje aanspreken. Vooral na een paar 
biertjes kan ik het beter vertellen dan ik hier 
op papier doe.
Tim Powers was bevriend met Philip K. Dick, 
ook al was Philip K. Dick ruim een generatie 
ouder. Het hierboven genoemde boek ‘The 
Anubis Gates’ is zwaar beïnvloed door het 
werk van Philip K. Dick, dat voornamelijk 

gaat over tijd en andere illusies die het leven 
mogelijk maken. Het oeuvre van Philip K. 
Dick is groot en niet altijd even makkelijk te 
lezen. Maar sommige van zijn verhalen en 
boeken zou toch iedereen gelezen moeten 
hebben. Zoals VALIS, waarin hij meerdere 
van zijn diepste inzichten in het mysterie van 
de tijd verwerkt. En mocht u liever films zien 
dan boeken lezen: veel van zijn verhalen zijn 
verfilmd, zoals ‘Minority Report’ en natuurlijk 
‘Bladerunner’ (oorspronkelijk getitled ‘Do 
Androids Dream Of Electric Sheep?’). Na zijn 
dood liet Philip K. Dick 9000 bladzijden na 
van een dagboek waarin hij probeerde te 
beschrijven hoe het leven, en met name tijd, 
volgens hem in elkaar zit. Dit fantastische 
document schijnt als PDF op het internet 
te circuleren maar als digibeet is het mij 
helaas nog niet gelukt om daar een compleet 
exemplaar van te bemachtigen. Maar ik 
heb genoeg ervan gelezen om te weten dat 
Philip K. Dick het mysterie ook niet wist op 
te lossen. Ik vrees dat de oplossing is wat de 
hoofdpersoon in ‘The Anubis Gates’ ontdekt: 
we zijn zelf het mysterie.

Een ontroerend en ijzersterk idee over tijd 
en reizen vormt de basis van de film ‘Arrival’. 
Daarin wordt de aarde bezocht door octopus-
achtige wezens van een verre planeet 
die een geschenk komen brengen aan de 
mensheid. Dat geschenk wordt gegeven aan 
de hoofdpersoon, een dame die leert hoe 
ze in haar hoofd informatie uit de toekomst 
kan ontvangen. Met andere woorden: 
ergens in onze gedachten zit informatie uit 
de toekomst, maar we beseffen dit niet. 

We begrijpen het concept niet, we zitten 
gevangen in onze beperkte gedachten. Tijd 
is een illusie die het leven mogelijk maakt, 
maar het verleden en de toekomst bestaan 
al. De werkelijkheid is één levend geheel 
waarvan wij slechts telkens een vluchtig 
moment meemaken. Doordat onze zintuigen 
ons overweldigen zijn we niet in staat om 
onze mentale mogelijkheden ten volle te 
benutten. Dat is wat de dame in de film dus 
leert te doen: haar mentale mogelijkheden 
benutten, zodat ze mentaal contact kan 
maken met verleden en toekomst. Toen 
de film ‘Arrival’ uitkwam verwachtte ik dat 
dit tot een reeks van wetenschappelijke 
onderzoeken zou leiden om dit idee te 
testen, maar zoals wel vaker bleken mijn 
verwachtingen iets te hoog gegrepen. 
Ik denk dat we allemaal voortdurend in 
contact staan met het verleden en de 
toekomst. Als we ons iets herinneren maken 
we contact met onszelf op dat moment in 
het verleden. En als we een idee of een 
intuïtie krijgen is dat een boodschap van 
ons toekomstige zelf. Op deze manier staan 
we voortdurend in contact met onszelf door 
alle tijden die we beleven. Het opschonen 
van dit communicatiekanaal, zoals de 
hoofdpersoon in ‘Arrival’ dit leert, is wat in 
sommige esoterische tradities 
ook wel ‘werk’ wordt genoemd. 
Er is binnen de mensheid een 
geheim netwerk van individuen 
dat bezig is de geschiedenis te 
herschrijven. Terwijl u en ik ons 
zinloos druk maken over vandaag 
of over morgen of gisteren, zijn 
deze mensen aan het werk om 
echt iets te veranderen. Ook dit 
idee wordt gebruikt in talloze 
boeken en films, maar meestal 
op een negatieve manier. Maar 
daar geloof ik niet in. Ik denk 
niet dat mensen met slechte 
bedoelingen in staat zijn om tijd 
te misbruiken voor hun snode 
plannen. De tijd is aan de goede 
mensen. Zoals Linda de Mol 
onlangs op de omslag van haar 
tijdschrift zei: ‘De lieve mensen 
zijn met meer’.

De samenleving wordt met de dag absurder. 
Ik zal u de voorbeelden besparen maar voor 
mij voelt het alsof alle illusies bezig zijn te 
verdwijnen. We hebben eeuwenlang illusies 
gekoesterd en eeuwenlang hebben sommige 
individuen deze illusies gebruikt om de 
mensheid te manipuleren, maar ik heb 
sterk het gevoel dat de echte werkelijkheid 
zich niet langer verborgen laat houden. 
Misschien gaat het niet zonder slag of 
stoot tot iedereen doordringen maar het 
leven tolereert geen illusies. Het inzicht in 
de werkelijke aard van het leven is wat in 
sommige religies ‘het einde der tijden’ wordt 
genoemd. Het einde van de tijd is inzicht. Er 
ís geen tijd, tijd is een illusie die het leven 
mogelijk maakt. De tijd is van ons, voor ons 
en met ons. 

Dit verhaal is niet helemaal geworden wat 
ik had gehoopt. Ik had gehoopt mezelf iets 
minder belachelijk te maken en mijn ideeën 
iets sterker uit de verf te laten komen, 
maar zoals ik al zei: dit is een ingewikkeld 
onderwerp. Ik heb absoluut niet de pretentie 
dat ik het allemaal begrijp. Maar dit is wat ik 
er over denk. Denk er gerust het uwe van. En 
de tijd zal het leren.



Dit gedicht van Janet Kleiberg is een Shakespeare sonnet 

Een Sonnet van Shakespeare bestaat uit drie keer vier regels met een vast rijmschema. 
Elke regel bestaat uit tien lettergrepen. Elk sonnet eindigt met een conclusie of wending ten 
opzichte van het voorgaande van twee regels.

Ik luister naar de stem van lang voorbij
En droom terug naar waar mijn liefste was
Is elke eerste liefde fris en vrij
Als lentedag vol merels en jong gras?

Wat helpt het, nu winter is gekomen
En merels zingen op de rand der tijd
Niets meer dan dwaas en zinloos dromen
Niets dat mijn stormend, herfstig hart bevrijdt

Al wat ik won en dan weer varen liet
En wilde onrust mij steeds verder dreef
Wanhopig zoekend, maar het was er niet:
Die liefde keert niet weer, zolang ik leef

Toch vind ik troost, ondanks verlies en spijt:
Wat was, wordt altijd zoeter met de tijd.

Janet Kleiberg
illustratie: Hetty Spaanderman

 Nu winter is gekomen
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m maar 
meteen met 
de deur in 
huis te vallen: 
ik heb vooral 
heimwee 
naar de 109 
zomerse 
dagen van 
de afgelopen 
zomer. En ook 

naar zongebruind wandelen op Mallorca en 
onderuitgezakt relaxen op Kos. En boven 
alles heb ik heimwee naar een goede band 
met m’n zoon. En misschien ook wel een 
beetje naar de eenbladige es die ze vorige 
week achter m’n huis hebben omgezaagd om 
op termijn plaats te maken voor een nieuw 
boompje.

Heimwee (of het prachtige oud-Nederlandse 
heimziek)? Of zijn dit eigenlijk allemaal 
voorbeelden van nostalgie?

Ironisch genoeg, schreef de Belgische 
filosoof Maarten Boudry in 2019 in een 
essay in De Morgen, hebben mensen 
heimwee naar de tijd toen nostalgie nog 
niet bestond. Als dit zo is, bestond er 
afgelopen zomer nog geen nostalgie en 
kan ik onmogelijk nostalgisch geweest zijn. 
Nostalgie is natuurlijk even romantisch als 
zijn etymologische buurman heimwee, maar 
waar heimwee een ‘terugverlangen naar 
huis is, naar een fysieke plek, betekent 
nostalgie een ‘verlangen naar vroeger’, naar 
een tijd, een tempo doeloe.

Volgens Boudry zijn mijn voorbeelden niks 

anders dan voorbeelden van nostalgie. 
Blijkbaar is heimwee iets anders dan ik dacht.

Over vroeger gesproken: in de jaren van 
mijn jeugd was zeker niet alles beter, 
althans niet in mijn herinneringen toen 
ik als puisterige puber een nog volmaakt 
leptosoom figuur had: dun, lang en vooral 
afzichtelijk – vanuit het huidige perspectief.

Nostalgie is een idealiserend terugverlangen, 
met als inherente valkuil dat je je het mooier 
kunt voorstellen dan het in werkelijkheid 
was. Dat kan bij heimwee niet. Heimwee 
is vooral pijnlijk in je hartstreek, omdat je 
letterlijk terug naar huis wil. Dat had ik niet 
toen ik op Mallorca rondliep of op Kos op m’n 
luie vakantie-achterwerk lag.

Bij nostalgie en heimwee vechten weemoed, 
melancholie en verdriet af en toe om 
voorrang, en dat kan verdomd verdrietig zijn.

Terug naar heimwee, een prachtig 
germanisme dat is overgewaaid uit 
Zwitserland. In 1688 beschreef de 
geneeskundestudent Johannes Hofer deze 
term voor het eerst in zijn proefschrift aan 
de Universität Basel. De specifieke medische 
casus die hij hierin beschreef betrof een 
Zwitserse huursoldaat uit Bern, die in den 
vreemde diende omdat zijn land hem geen 
bestaan bood. Op zijn missies werd hij 
echter verteerd door een ziekelijk verlangen 
naar zijn geboortegrond.

Na Hofer en zijn Berner huurling is het 
woord Heimweh, ook dankzij gelijke 
gedragingen van andere huursoldaten 

Een gedachte

Dertigjarige Oorlog vertellen de statistieken 
niet…

Verder stelde Hofer in zijn dissertatie dat 
nostalgie/heimwee gepaard gaat met een 
abnormale hersenactiviteit: “De nagenoeg 
continue vibratie van dierlijke geesten door 
die vezels van de middenhersenen waarin 
ingeprente sporen van vaderlandse ideeën 
kleven.”

Heimwee was, dat mag intussen gevoeglijk 
duidelijk zijn, een ‘pijnlijk’ probleem voor de 
lijder aan deze van origine Zwitserse ziekte. 
Wat telkens maar weer terugkeerde in de 
gedachtewereld van de stoere, ver van huis 
en haard knokkende Zwitserse soldaat waren 
het vaderland in het algemeen, de beroemde 
Alpenplantjes uit het hooggebergte en 
de legendarische klepperbellen rond de 
Zwitserse koeienhalzen.

Was heimwee in de Romantiek nog 
een modewoord, anno 21e eeuw is het 
woordenboektechnisch verdrongen door 
nostalgie – wat feitelijk iets anders betekent. 
Die zomerse dagen, dat wandelen op 
Mallorca en relaxen op Kos: het is allemaal 
louter nostalgie. Warm verlangen naar een 
tijd die geweest is.

Maar in elk geval met betrekking tot de band 
met m’n zoon zou ik heel graag willen dat 
de klok vele jaren kan worden teruggezet, 
liever nog gisteren dan vandaag. Dat is een 
flinke scheut nostalgie die is gemixt met heel 
veel vaderliefde.

naar Duitsland overgewaaid. Ook onze 
eigen Constantijn Huygens, de grote 
literator Johann Wolfgang von Goethe, 
zijn landgenoot Wieland en de Zwitserse 
filosoof Lavater gebruiken vervolgens ook 
‘Heimweh’ in hun geschriften. Het heimwee 
van nu wordt volgens de Duden, de Duitse 
van Dale, echter gedefinieerd als ‘große 
Sehnsucht nach der fernen Heimat oder 
einem dort wohnenden geliebten Menschen, 
bei dem man sich geborgen fühlte.’ Het 
beschrevene is hier juist vooral het gemis 
van geborgenheid, dat eind 17e eeuw door 
Hofer en de zijnen nog werd uitgedrukt als 
ziekmakend, als een kwaal. Sterker nog: als 
een psychiatrische ziekte.

Hofer vond die nostalgische gevoelens 
terug onder Zwitserse huurlingen die de 
bergweiden met edelweiss (‘geen banaliteit, 
maar het hoogste symbool van reinheid’, 
aldus Carel Vosmaer nog in 1889) en hun 
klingelende koebellen hadden verlaten om in 
de Dertigjarige Oorlog in Frankrijk of Italië 
de wapenen op te nemen. En als ze daar dan 
geconfronteerd werden met geuren, geluiden 
en beelden van thuis werden de soldaten 
angstig, konden ze niet meer slapen en 
verloren hun eetlust. Sommigen vervielen 
zelfs in anorexia. De uitingen van heimwee 
waren veelvoorkomend: aanhoudend 
verdriet, afgestomptheid van de geest, 
hartkloppingen, koortsverschijnselen en 
verstoorde slaap. De Zwitserse huursoldaten 
hadden ‘pijn’ omdat ze niet in hun land 
waren. Hofers oplossing was dan ook even 
simpel als logisch: breng de heimweelijders 
terug naar huis. Hoeveel huurlingen hierdoor 
werden onttrokken aan de slagvelden van de 

door: Marcel van Hemert
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Enigszins verborgen in een van de zijstegen 
van de Oudezijds Achterburgwal bevindt zich 
de werkplaats van Dietmar. Hij is geboren 
in het Duitse Hagenow en van oorsprong 
instrumentmaker. De liefde bracht hem naar 
Amsterdam, waar hij aan de slag kon bij 
het restauratieatelier van Hans ’t Mannetje 
dat destijds was gevestigd op Uilenburg. Hij 
ontwikkelde er zijn uiteindelijke specialisatie 
als meubelrestaurateur.
Op het atelier raakte hij bevriend met 

houtsnijder Kees van Mierlo, waarover ik al 
eerder een artikel schreef. Omdat hun werk 
elkaar goed aanvulde, begonnen ze samen 
een werkplaats in de Barndesteeg toen het 
restauratieatelier in de Uilenburgerstraat 
failliet ging.
Na hun vijfenzestigste gingen Dietmar 
en Kees het wat rustiger aan doen, de 
gezamenlijke werkplaats werd te duur en 
Dietmar en Kees konden ieder een kleinere 
werkplaats huren van de Stichting Diogenes, 
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Achter dichte deuren en ramen zijn er op de Wallen nog 
steeds kleine werkplaatsjes waar ambachtslieden hun 
specialistisch vak uitoefenen. Op de locatie waar Dietmar 
Gedexnus werkt, is het van buiten niet snel te zien dat er een 
restauratiewerkplaats zit. Hij laat dat graag zo, want vaak 
werkt hij aan kostbare objecten en dan is het maar beter dat 
mensen niet weten wat hier gebeurt.

Dietmar Gedexnus, Meubel- en antiekrestaurateur  
©René Louman

die ervoor zorgt dat er in onze buurt nog min 
of meer betaalbare woon- en werkruimte 
voor kunstenaars is. 

Mond-tot-mond
Om aan werk te komen, ging Dietmar de 
antiquairs in de Spiegelstraat langs om zijn 
vaardigheid te laten zien. Zo kreeg hij z’n 
eerste opdrachten binnen. Daarna deed 
de mond-tot-mondreclame de rest. Zijn 
opdrachtgevers zijn antiquairs, musea en 
particulieren. 
In de loop der jaren is hij zich gaan 
specialiseren in inlegwerk met hout, koper, 
ivoor en parelmoer. Dat inlegwerk is een 
heel secuur werkje waarbij de verschillende 
onderdelen met flinterdunne figuurzaagjes 
met de hand worden uitgezaagd.

Op dit moment werkt hij aan een 
achttiende-eeuwse Franse klok. Het 
vergulde metaalwerk is tijdelijk verwijderd, 
zodat de wanden kunnen worden 
gerestaureerd. Hierop zit imitatiemalachiet, 
gemaakt van een dun laagje hoorn met 
daarachter gekleurd papier. De verlijmde 
stukken laten na twee eeuwen los, maar de 

vaardige handen van Dietmar kunnen het 
herstellen. 

Lakschildluis
Politoeren is een van zijn specialiteiten. Hij 
legt uit wat dat nou precies is: ‘Politoer is een 
vloeistof gemaakt van schellak. Schellak is de 
harsachtige afscheiding van de lakschildluis, 
deze wordt opgelost in alcohol. Met een dot 
katoen gevuld met politoervernis wordt deze 
laagje na laagje in het hout gewreven. Zo 
worden soms wel veertig heel dunne laagjes 
aangebracht. Omdat politoer heel kwetsbaar 
is, kun je er eigenlijk niet echt iets op zetten, 
want vocht en vloeistoffen geven kringen of 
lossen de politoer weer op.’
Politoeren is een tijdrovend en secuur werkje, 
zoals alle restauratiewerk. Het arbeidsloon is 
vaak de grootste kostenpost, vandaar dat het 
eigenlijk alleen voor hele kostbare stukken 
loont om ze te restaureren.

Op gedexnus.nl is een video te zien waarop 
u Dietmar en Kees van Mierlo aan het werk 
kunt zien.

Mirjam Boelaars
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In der reihe ‘Das war einmahl’

 
IN TIROL 
tekst en foto’s: Martin Groenewoud
illustraties: Jos Bohncke

We boekten voor begin maart ’97 een 
hotel in Steinach am Brenner in Tirol met 
half pension, ’s middags een taartbuffet 
en als welkom zou de week starten met, 
jawel, fondue, vlees, dan wel kaas. De 
foto van het megachalet in de sneeuw was 
onweerstaanbaar. We kozen voor de trein, 
de Alpen Express. Dat klonk erg gezellig en 
comfortabel, want je kon 's nachts slapen. 
De voorpret was reuze weet ik nog. We 
kochten snowboots, ski-broek en -jack en 
bij de voormalige vuilnisbelt in Spaarnwoude 
namen we, bij wat nu Snowplanet heet, twee 
lessen op de buitenborstelbaan. Die eerste 
keer Spaarnwoude was vooral een met beide 
voetjes op de grond ervaring. Het bleek een 
enorm gestuntel om die bizarre schoenen aan 
te krijgen en om vast te klikken in die lange 
skies. Het omvallen viel nog wel mee geloof 
ik en onze geweldige instructrice kreeg ons 
zowaar in pizzapunt naar beneden. Maar even 
ski’s aandoen en zo wegroetsjen was een 
duidelijk ander verhaal.
De volgende week zou ze ons weer 
ondersteunen en een week later zouden we 
dan met enige voorsprong in Oostenrijk op de 

piste staan. De week erop kwam het slechte 
nieuws dat onze instructrice plotseling niet 
kon en kregen we iemand anders. Dat liep 
allemaal minder. Het weer was ook nog eens 
vervelend. Regenachtig, veel wind en buiten 
bovenop die bult was het een geklungel. 
Opeens zagen we dat naast ons op de andere 
baan twee kleine kinderen les kregen van 
‘onze’ juf. Naast haar stond niemand minder 
dan de geweldige Ivo Niehe. Dit was dus 
de reden dat wij het moesten doen met de 
B-keuze instructeur. De kinderen van de 
grote Ivo Niehe waren belangrijker dan wij, 
vier dertigers, zonder tv-uitstraling. Sinds 
deze teleurstellende constatering kan ik nooit 
meer normaal naar Ivo Niehe kijken. Ik heb 
genoten vanuit mijn tenen toen hem in een 
talkshow van Eva Jinek de maat genomen 
werd. Ohohoh, wat weet hij toch veel, wat 
spreekt hij toch geweldig zijn talen, en kijk 
eens bij wie meneer overal naar binnen komt, 
alleen bij de heel groten der aarde. Alleen 
als je het Ivó-Níveau hebt dan kun je dat. Zo 
irritant, zo verschrikkelijk irritant!

Een week later vetrokken we vanuit Utrecht 
met de Alpen Express naar Oostenrijk. Ieder 
half uur vertrok er vrijdagsavonds een trein. 
Allemaal mensen in skikleding, het leek op 
een heuse uittocht, een happening, en wij 
waren er onderdeel van.
Omdat alles nieuw was voelde alles als 
geweldig. In de 6-persoonscoupé kon tussen de 
twee bankjes een lange smalle tafel uitgeklapt 

Het was 1996, ik was 
inmiddels 35, en met Clara 
was ik bij vrienden Guido en 
Ria, waar, waarschijnlijk na 
teveel wijn en kaasfondue, 
het idee ontstond om met 
zijn vieren eens een keer op 
wintersport te gaan. Allen nog 
nooit gedaan en het leek ons 
echt reuze gezellig; sneeuw, 
bergen, frisse lucht, lekker 
eten (kaasfondue), wijn en 
bier en de lol met elkaar en 
op ons 35ste weer eens een 
geheel nieuwe uitdaging.

‘De kinderen van de 
grote Ivo Niehe waren 
belangrijker dan wij, 
vier dertigers, zonder tv-
uitstraling.’ 
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staan voor drankjes en 
hapjes en 's avonds laat moest die 

coupé veranderen in 6 bedjes, 2x3 boven elkaar 
via een ingenieus systeem en hoog bovenin 
moest je met een klein trappetje zien te 
komen. Het ombouwen was wel een gedoetje, 
alles zeer krap en toen we later eindelijk lagen 
bleek dat het best benauwd was met zijn 6-en 
in zo'n kleine ruimte. Het woord Express van 
de Alpen Express bleek ook een beetje te 
pretentieus. Ik was veel wakker en we stonden 
vaak heel lang stil te staan om andere treinen 
voorrang te verlenen. Alpenboemel zou een 
betere benaming geweest zijn. Maar goed, 
dit was wel echt reizen. 's Ochtends vroeg 
werden we gewekt om de bedjes af te halen en 
kregen we, toen alles weer in de zitstand met 
tafel stond, een ontbijtje. Dat voelde heerlijk 
luxe en de trein-steward bracht het met veel 
goede zin. En toen kwam het moment dat we 
station Kufstein — bekend van die geweldige 
meezinger— binnenreden. Het eerste stadje in 
Oostenrijk en vanuit het niets ineens heel hoge 
bergen.
Hier beginnen de Alpen. Alleen, het was 
allemaal onvoorstelbaar groen. Geen sneeuw 
te zien. Dit bleef zo tot in Innsbruck, het 
eindpunt van onze Express. Hier moesten we 
aussteigen en verder per luxe boemel, een 
soort metro naar Steinach-am-Brenner. Langs 
de olympische schans, door wat tunnels en na 
vijf stationnetjes kwamen we aan in Steinach.

Het hotel lag tegenover der 
Bahnhof en was krankjorum 
groot. Nog nooit had ik in zo 
iets verbleven. Het had wel 
wat weg van een cruiseschip, 
maar dan op het droge in de 
bergen. Grote kamers, zeer 
luxe. Snel gingen we naar 
buiten om de sneeuw op te 
zoeken, een skischool voor 
les én een plek om materiaal 
te huren. Bij bronzen 
olympisch medaille-winnaar 
Heini Messner konden 
we dit allemaal regelen. 
We hadden wel eerst 
gevraagd of er sneeuw 

was. Dit was geen probleem zeiden 
ze. ‘Oben auf die Berge gibst genug’. Maar 
goed, hier beneden in het dal zaten we ook 
al op duizend meter boven zeeniveau en alles 
was groener dan groen.

Daarna maar even het dorpje verkennen. Er 
waren vele grote boerderijen met gigantische 
muurschilderingen, erg mooi, veel houten 
hekjes, en hoog boven ons liep de vermaarde 
autosnelweg, de Brennerpas. Je zag de 
vrachtauto's wel rijden, maar horen deed je ze 
niet. Het dorp zelf werd doorkruist door de drukke 
doorgaande autoweg van Innsbrück naar Italië, 
een soort parallelweg van de Brennerpas.
Bij een gezellig uitziend eettentje liepen 
we naar binnen voor een lunch. Het 
was vrij rustig en in een achterafzaaltje 
zat een groepje ouderen in een soort 
lunchvergadering. Toen we de menukaart 
hadden bekeken en wilden bestellen kwam 
een kordate serveerster op ons af en zei 
gedecideerd: ‘nihmt Schweinefleisch!’. 
Het bleek het enige gerecht wat ze wou 
uitserveren, dus vier maal Schweinefleisch, 
hoewel niemand dit normaal gekozen had. 
Beetje vreemd. Het werd nog vreemder toen 
we probeerden de gesprekken uit de zijzaal te 
volgen. We kregen een gevoel alsof de Führer 
zelf aan tafel zat en bij afsluiting meenden we 
toch echt een duidelijk ‘sich heil’ te horen en 
bijbehorende armbeweging. Bevreemdend, 
beangstigend. Waar waren we hier in 
godsnaam beland zeg?!? 

‘nihmt 
Schweinefleisch!’

In de avond was er in ons hotel de beloofde 
fondueavond. Wij allen aan de kaasfondue en 
naast ons speelde een Tiroler accordeonduo 
er lustig op los en werd er zelfs gedanst. 
Bier erbij en genieten. Hoe Tirools wil je het 
hebben?!? De rest van de week bleek dat 
we in een andere, grotere zaal, elke ochtend 
en avond aan het zelfde tafeltje zaten voor 
ontbijt en diner. Alles was overdadig en dik 
in orde, niets op aan te merken. Maar als 
— alle vier — werkers in de gezondheidzorg 
kregen we toch een beetje een gevoel alsof 
we in een instituutshuis zaten. Iedere dag 
dezelfde bediening die van ons vaste namen 
kregen toebedeeld. Captain Stubing was de 
chef van de bediening. Een statige lange 
man die zijn rondjes langs de tafeltjes liep 
en geregeld vroeg of ‘alles noch nach wunsch 
war?’, om vervolgens personeel aan te 
sturen. Bij ons waren dat een gezette, wat 
kalende man met een Beiersche uitstraling 
die vast en zeker thuis in lederhosen rond 
zou lopen, en een wat slungelige man met 
donker haar en donkere bril en een ‘Oost-
Europese’ uitstraling. We besloten dat ze zeer 
waarschijnlijk Horst en Günzel zouden heten. 
We hebben ze nooit zien lachen, alleen een 
keer een klein vreugdesprongetje zien maken 
toen we voor de verandering eens een fles 
Oostenrijkse wijn bestelden. Geluks-beleving 
zit in kleine dingen blijkt.

Maandag-ochtend 
liepen 

wij vanuit ons hotel 's morgens vroeg naar 
Heini Messner om onze skispullen op te 
halen. We werden voorgesteld aan Peter, 
onze skilehrer voor de komende vijf dagen. 
Vanaf de skischool was het nog driehonderd 
meter lopen naar de gondellift. Maar met 
skischoenen aan en lange latten over je nek 
was dit al een sportprestatie van jewelste 
op zich. We hadden inmiddels dus al betaald 
voor hotel, treinreis, ski’s en skischoenenhuur, 
een pas om een week met de lift te kunnen. 
Bij elkaar best een vermogen en nog geen 
sneeuwvlok gezien.
Je kon met zijn vieren in zo'n gondel. 
Die komt dus aan, mensen stappen uit, 
wij moeten erin en dan moet je in die 
tussentijd je ski’s in een geul doen die aan de 
buitenkant zit, omstebeurt instappen, en dat 
terwijl die gondel langzaam een bocht maakt. 
Wat een stressgedoe zeg. Geregeld stond 
de lift dan ook stil. Veel Anfänger, zoals wij, 
die maar wat stonden te klungelen. Eenmaal 
zittend in de lift was er een diepe zucht van 
opluchting: gehaald! En daarna de geweldige 
ervaring. Allereerst de stilte, de vergezichten 

op de bergen die steeds mooier werden 
en het fenomeen dat 
je ineens vlak langs de 
Brennerpas komt en dan 
dus wel het verkeer hoort. 
We zagen veel naaldbomen 
en iets wat voor een piste 
door moest gaan. Een 
loodsteile strook van hooguit 
vier meter sneeuw breed 
waar mensen vanaf kwamen 
skiën. Was dit de piste?!? 
Moesten wij straks hiervan af? 
Nee toch?!?

Het uitstappen zal ook wel 
stresserig geweest zijn. Alles 
nieuw, onbekend en wij waren 

‘Maar goed, hier beneden 
in het dal zaten we ook 
al op duizend meter 
boven zeeniveau en alles 
was groener dan groen.’



ook niet meer (van) de jongsten en lenigsten! 
Toen de andere zes lieden van ons klasje ook 
gearriveerd waren leidde Peter ons naar een 
vrij grote weide waar zowaar sneeuw bleek 
te zijn. Langs de randen van de bossen wel 
veel groen, maar er was echt sneeuw. Er was 
ook een liftje. Dat bestond uit een anker waar 
je als tweetal in kon. Maar eerst moesten wij 
met onze outfit naar een klein heuveltje, niet 
groter dan een Hollands dijkje. Daar legde 
Peter uit hoe we moesten remmen. Bremsen 
in de pizzapunt. Dat hadden we gelukkig 
al geleerd in Spaarnwoude. We moesten 
op eigen kracht voetje voor voetje omhoog 
klauteren met die schoenen en ski’s aan en 
boven moesten we omstebeurt een afdaling 
van hooguit twintig meter maken. Dat ging 
op zich matig tot redelijk. Maar omdat het 
half maart en zonnig was, waren we na twee 
keer omhoog al drijfnat van het zweet. In 
de middag ging het kwik naar bijna twintig 
graden boven nul. In de middag had niemand 
meer een ski-jas aan. Alleen een ski-pully 
was voldoende. En de sneeuw veranderde al 
snel in blubber waardoor alles nog zwaarder 
werd. Onderuitgaan betekende dus ook nog 
eens een nat pak. En 's avonds waren we alle 
vier helemaal kapot en de volgende ochtend 

konden we amper de trap aflopen. Hartstikke 
leuk dat skiën!
Dag twee startten we op dezelfde wijze, maar 
na twee keer afdalen mocht de klas met het 
ankerliftje tot halverwege de piste. Daar stond 
Peter ons op te wachten. Alles waarvan je denkt 
dat mis kan gaan met skiliftjes en beginners 
gebeurt hier. Blijven haken, wegglijden, de 
verkeerde kant op sturen. De lift stond dan ook 
om de haverklap stil. Je zag de ervaren skiërs 
balen, dan wel gelaten alles observeren. We 
boften gelukkig met Peter als leraar.
Je hebt relaxed en relaxed en ver daar 
voorbij Peter. Tegen de vijftig, altijd rustig, 
met een glimlach, vriendelijk, behulpzaam en 
een engelengeduld. Hij was erg innemend, 
leek erg op barman Sam Malone van de serie 
Cheers, en vertelde, toen we allemaal op 
de goede plek stonden, over zijn broer met 
wie hij in de zomer een boerderij bestierde 
aan de andere kant van het dal in Matrei. 
Hij kon het aanwijzen met zijn skistok. 
Het was gewoon dé Heineken-reclame die 
toen vaak op tv was van Tiroler koeienboer 
Gunnie, die zomers een suffig leventje leidt 
en bij het zien van de eerste sneeuwvlokken 
transformeert in een soort van superheld 
in rood skipak met hippe zonnebril, de 
après-ski-bar binnenkomt en roept ‘héé, … 
BIERTJE!!!’ (en de rest van de avond iedere 
leuke vrouw om zijn vingers kan winden). 
Onze Peter bleek ook nog eens met een rode 
Audi sportwagen te rijden. Alle clichés zijn er 
om …
Goed: wij waren nu best hoog, rondom ons 
was sneeuw, weliswaar papperig, maar toch,
dit leek op wintersport. Zigzaggend moesten 
we Peter volgen waarbij hij geregeld terug de 
berg op moest om omgevallen klasgenoten 
omhoog te hijsen. Toen we beneden waren 
legde hij zijn filosofie over skiën uit. ‘Whem 
nicht gesturtst ist, hatte nicht gefahren. Alles 
is gut, es ist immers Feriën, mann muss Spass 
machen, wihr sehen uns morgen wieder!’

‘We boften gelukkig met 
Peter als leraar.
Je hebt relaxed en relaxed 
en ver daar voorbij Peter.’ 

In de volgende dagen gingen we steeds een 
stukje verder, geregeld onderuit, en als we 
dan eindelijk allemaal weer eens in zo'n rijtje 
stonden en met veel moeite de handschoen 
door het skistoklusje hadden gekregen bleek 
Peter juist dan vaak iedereen een gezellig 
snoepje aan te bieden. Dus, alle 
handschoenen 
weer uit, 
papier-
tje eraf, 
snoepje in 
je mond, 
handschoe-
nen aan 
en na drie 
keer had je 
die dan weer 
door dat lusje 
van je skistok 
en soms gleed 
je dan op het 
laatste moment 
naar achter in 
de hopelijk niet te natte 
sneeuw. Met een flinke zon iedere dag 
aan de hemel was het iedere dag flink 
afzien, veel wachten op elkaar, wach-
ten bij de skilift, wachten bij het buf-
fet van bergrestaurant Nöslachjoch: 
wachten, stilstaan. En de hele dag dus 
met die skischoenen aan. Heel erg 
vermoeiend.

Op de vijfde en laatste dag bestond onze klas 
uit nog slechts zes lieden. Peter toonde zijn 
kunstje, dat hij zeker weten iedere week aan 
weer een nieuwe groep Anfänger zou laten 
zien. Hij zette zijn stokken stevig aan beide 
zijden neer, en stond op de punten van zijn 
ski’s hoog in de lucht als een steltloper. Zeer 
indrukwekkend en wat beloond werd met een 
groot applaus van de klas, waarbij vast wel 
weer iemand omgekukeld zal zijn. Volgende 
maand zou de Audi wel weer in de garage 
staan en Peter met zijn broer de koeien  
iedere dag staan te melken op de berghelling 
bij Matrei. Jahr in, Jahr aus.
Die middag was er een (reuzen)slalompar-
koers uitgezet. Het bleek een Oostenrijkse 
traditie. Aan het eind van de lesweek sluit je 

af met de Gästerennen. Het was heel echt 
met een elektronisch stokje waar je begon 
en waar je na vijf piepjes weg kon nadat je 
naam afgeroepen was. Peter zat beneden in 
een klein hutje en deed via megafoon ver-

slag van deze ‘wedstrijd’.
Ik ging voor mijn gevoel 
supergoed naar beneden. 
‘Optimal Martin, sehr 
schöne Fahrt!’ Het bleek 
uiteindelijk genoeg voor 
het brons. Alleen Guido 
kon mij nog voorbij als 
laatste deelnemer. Ook 
hij ging mooi, maar 
ging halverwege he-
laas onderuit. Ach,... 
wie sjaaade! Leider 
gesturtst mit das 
noemer zweihun-
derdeinundzwant-

zig der Koewiedooo’ 
schalde via de mega-
foons over de piste. 
Maar ach, … alles ist 
Feriën.Toch!?!
Eind van de middag 
was er in de bar 
van de skischool 
een uitreiking van 
de prijzen van de 
Gästerennen. En zo 
kwam er een eind 

aan de skiweek die heel anders was gelopen 
dan gedacht. Iedere dag werd de piste 
groener en groener. Het zat vooral tussendoor 
heel lekker in het zonnetje en de omgeving 
kon zonder de druk en inspanning van het 
skiën als echt betoverend wonderschoon 
worden ervaren.
Op de laatste dag hebben we een grote 
wandeling gemaakt. Oh, zo lekker: Met 
gewone schoenen aan je voeten de hele dag! 
En ’s avonds ging de trein weer terug met 
ons. Dag Steinacherhof, dag Peter, vielen 
dank für das alles. Niemand iets gebroken, 
iedereen lekker gekleurd van de zon en 
gezellig was het toch ook echt wel geweest.

Clara en ik zijn later nog diverse keren naar 
diverse plekken in Tirol geweest om te skiën, 



we hebben een accepta-
bel niveau gehaald, we 
hebben weken met min 
achttien en twee meter 
sneeuw meegemaakt, 
weken met regen, een 
hotel aan de piste, een 
hotel ver weg van de piste en iedere dag in 
een overvolle skibus heen en terug, zijn nog 
eens terug geweest naar Steinach, en verder 
naar Trins, Zell am See, Hopfgarten, Itter, 
Seefeld, Berwang, Sankt Johann. Op één keer 
na altijd met de trein en op een gegeven mo-
ment met eigen skispullen. Maar met de trein 
en eigen skispullen is niet echt aan te raden. 
We gingen altijd naar Tirol, omdat het be-
kend en vertrouwd was, het gevoel om in een 
soort van sprookje te verblijven, waar het 
leven formeel, truttig, punktueel, vriendelijk, 
wonderschoon wit was en zeer traditioneel. 
Als er wel veel sneeuw ligt en zon is, is het 
schitterend in de bergen van Tirol. So schön, 
so wunderschön!
Maar de leeftijd en de lijfelijke ongemakken 

werden steeds meer een beperkende 
factor. Ik had geregeld last van 
holteontstekingen, meniscus, rug, geen 
diepte kunnen zien en een week zonder 
zon kwam ook geregeld voor. En met 
het gesleep met spullen en gesjok naar 
skibussen waren we op een gegeven 
moment ook wel klaar. Toen we in 2015 
in plaats van wintersport in februari tien 
dagen naar een zonovergoten Berlijn 
gingen en het jaar erop in dezelfde 
maand op Madeira waren en we in korte 
broek in de zon tussen de tropische 
planten en bloemen zaten was de zin om 
lekker in de sneeuw te gaan genieten 
veranderd in een vooruitzicht op veel 
geploeter en kou. Lekker op een strand 
in de winter met zongarantie en een 

graadje of 22 
en lekker 
zwemmen 
in de 
zee had 
gewonnen.  
Sindsdien 
gaan we 
's winters 
naar 
Lanzarote. 
Een 
zwembroek 
neemt 
net iets 
makkelijker 
mee dan 

een tas met skischoenen, een skihelm en 
een paar ski’s met stokken. Het is zo veel 
relaxter. En zo is wintersport in de categorie 
‘das war einmahl’ terecht gekomen. En 
gelukkig hebben we de foto's nog. Mooie 
herinneringen. Blij dat we het ooit toch zijn 
gaan doen en blij dat het voorbij is.
P.S. Alléén nog even van die ski’s, 
skischoenen en helmen en brillen zien af te 
komen. Voorjaar 2020 op marktplaats gezet, 
… maar ja, … corona, en nu staan ze nog 
steeds op zolder. Zelfs voor een bodemprijs 
lijken we er niet van af te komen. Als we 
die kwijt zijn is het boek dus echt gesloten. 
Lezers van TIJDschrift krijgen grote korting! 
Wie oh wie?!?
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 Ik heb ooit getracht het woord heimwee 
uit te leggen aan een Engelsman. Dat ging 
(vrij vertaald) ongeveer als volgt: ‘Het is als 
homesickness, maar dan niet per se naar 
huis. Het kan ook naar iets anders zijn, 
zoals vakantie. Of vroeger. Maar het is géén 
nostalgia. En je moet er wél ooit geweest 
zijn, anders kan het niet. Snapt u? Nee?
 Heimwee is een woord dat niet in iedere 
taal rechtstreeks te vertalen is. Het is een 
leenwoord uit het Duits, Heimweh, dat 
weer is samengesteld uit de woorden Heim 
(huis/thuis) en Weh (pijn). Wil je dit in het 
Engels aan iemand duidelijk maken, dan 
wordt het al snel lastig. Heimwee kun je niet 
alleen hebben naar huis, maar ook naar – 
bijvoorbeeld - een fijn vakantieland. Of naar 

een plek waar je ooit woonde, en nu niet 
meer.

 Woorden die je niet rechtstreeks kunt 
vertalen naar een vreemde taal. Wij 
Nederlanders hebben hier een prachtig 
(en onvertaalbaar) woord voor bedacht: 
de taalleemte. Een gat in de taal, of het 
ontbreken van een woord of uitdrukking voor 
een bepaald concept. Soms missen we een 
woord om iets uit te drukken in onze eigen 
taal, maar het komt ook voor dat de ene taal 
een specifieke uitdrukking wél kent, en een 
andere taal weer niet 
 Een voorbeeld: in het Nederlands heb je een 
broer of een zus. In het Engels heb je een 
broer, zus, of simpelweg een sibling. Je kunt 

De Onvertaalbaren  
door Rosanne van Berloo

je broers en zussen in één keer noemen door 
my siblings te zeggen. Het Duits doet dit 
ook - Geschwister – en het Frans eveneens – 
fratrie. Wij Nederlanders houden niet van dit 
soort vage termen en hebben er geen directe 
vertaling voor. Andersom hebben wij neven 
en nichten, maar Engelsen hebben slechts 
hun cousins. Een nephew of niece kun je 
alleen zo noemen als je de oom of tante van 
diegene bent. 
 Ander voorbeeld: Fernweh. Heimwee, maar 
dan naar een plaats waar je graag naartoe 
zou willen gaan, of een verlangen om uit 
je vertrouwde omgeving te vertrekken. 
Letterlijk: ver-weg-pijn. Reislust of 
wanderlust (Engels) zou je ter vervanging 
kunnen gebruiken, maar het dekt de lading 
niet helemaal.
 Gefascineerd door de taalleemte ben ik op 
zoek gegaan naar andere onvertaalbare 
woorden. Dat bleken er een heleboel. Zo is er, 
in het verlengde van de heimwee, het Welshe 
hiraeth. Dit beschrijft een sterk verlangen 
naar een geromantiseerd verleden of 
thuisland, sterk gekleurd door gevoelens van 
verlies en verdriet. Hiraeth werd ervaren door 
Welshe emigranten en hun nakomelingen ten 
tijde van de industriële revolutie. Er zijn in 
die periode verschrikkelijk veel mensen uit 
Wales geëmigreerd en het vermoeden is dat 
de term toen is ontstaan.
 Dan Saudade, uit het Portugees, dat zoveel 
betekent als: met weemoed, afstand, liefde 
en verdriet verlangen naar iets of iemand. 
Saudade kun je voelen voor een plaats, een 
goede vriend, iets dat je lang niet gezien 
hebt, iemand die is overleden, maar ook voor 
een liedje, lekker eten, of iets dat je lang niet 
gedaan hebt. 
 De Russen kennen Toska: een verdrietig, 
melancholisch en ietwat miserabel soort 
verlangen naar niets in het bijzonder, zoals 
alleen de Russen dat kennen. Zelf denk 
ik hier bij wijze van culturele context aan 
sneeuw, kou, uitzichtloze dictatoriale regimes 
en vieze zelfgestookte vodka. 
 Los van deze wat zwaarmoedige opsomming 
kwam ik gelukkig ook vrolijkmakender 
termen tegen. Wat dacht je van:
Gluggaveður (IJslands): slecht weer, waar 
je wel graag naar kijkt, maar liever niet 

doorheen wil gaan.
Komorebi (Japans): zonlicht dat door het 
bladerdak van de bomen filtert.
Culaccino (Italiaans): een kapje van een 
brood, kontje van de salami, puntje van een 
komkommer, restje in een leeggedronken 
glas, of de kring die een nat glas achterlaat 
op een tafel.
Ilunga (Tshiluba): iemand die een misstand 
of belediging één keer vergeeft, een tweede 
keer tolereert, maar een derde keer absoluut 
niet meer accepteert.
Schnapsidee (Duits): een in dronkenschap 
verzonnen plan, dat nuchter bekeken toch 
niet zo’n goed idee blijkt te zijn.
Iktsuarpok (Inuktitut): het gevoel dat je 
krijgt als je op iemand zit te wachten, 
waardoor je meerdere keren naar buiten 
loopt om te kijken of diegene er al aan komt.
Tretår (Zweeds): een kopje koffie dat voor de 
derde keer wordt bijgeschonken.
Pochemuchka (Russisch): iemand die te veel 
vragen stelt.

 Er zijn nog talloze andere woorden in talloze 
andere talen die onmogelijk te vertalen 
zijn. Ik ben ze gaan verzamelen en de lijst 
groeit gestaag. Weer een hobby erbij. Mocht 
iemand nog leuke Onvertaalbaren weten: ik 
hou me aanbevolen.

22



De ruige vacht.
Haar krullend haar.
Beiden vossenrood.

De stille eenheid.
Een aai over haar kop.
Blik van saamhorigheid.
Alles wat gebeurd is,
achter zich latend.

Puur Geluk

VOSSENROOD

Leeg plein, Azartplein.
De voordeur gaat open.
Ik hoor Layla’s harde blaf.
Zie uit het open raam,
twee figuurtjes lichtvoetig 
naar de pont toe gaan.

Terloops een rukje,
aan de lange riem.
Zonlicht omkranst hen,
als een aureool.
Vangt het volmaakt moment.

Tekst: Bea Sengers 
Collage: Monique Boogmans

We maken portretten van de mensen om ons heen.
We gissen naar waarom ze zijn zoals ze zijn.
Terwijl we maar af en toe een glimp van hen opvangen.
We peinzen er soms met weemoed aan terug.

Mijn moeder is op 5 juli 2022 overleden.
Zij was dement en herkende mij niet meer als ik binnenkwam.
Maar als ik ging zingen, keek ze verrast op, met een snik en een brede 
lach tegelijk …

Monique Boogmans.
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Vanaf de allereerste editie lees ik TIJDschrift. Elk 
kwartaal kijk ik weer uit naar het nieuwe nummer en 
ben ik benieuwd wat er voor mooie, gekke, ontroerende, 
komische verhalen en prachtige foto's in staan. Ik lees alleen de 
papieren versie van dit prachtige blad.
Voor het jubileumnummer van TIJDschrift heb ik een puzzel gemaakt.
Op deze manier vind ik het leuk om een bijdrage te leveren aan dit 
jubileumnummer.
Ik had al wat op de plank liggen en voor dit jubileumnummer heb ik 
met veel plezier gewerkt aan de afronding hiervan.
Het is echt een TIJDschrift jubileumpuzzel geworden!
De dagen worden weer korter en donkerder en dan heb je vast zin om 
de puzzel te maken, diep onder het dekentje gekropen op de bank of 
gezellig met elkaar aan tafel met een warme chocolademelk.
Als je de puzzel hebt opgelost kun je de oplossing, uiterlijk 14 januari,  
sturen naar cmavanruiten@gmail.com. 
Uit alle goede inzendingen trekt de jury een winnaar en die wint het 
boek:
CRUIJFF! De Jonge Jaren, van Bert Hiddema. :)

Uitleg Puzzel
(bijna) Alle omschrijvingen hebben te maken met TIJDschrift.
De omschrijvingen vragen om de schrijver (voor en/of achternaam) 
van een artikel of om een titel of onderdeel van een artikel wat in 
TIJDschrift heeft gestaan.
Kennis van TIJDschrift is dus een Pré.

Clara van Ruiten

Jubileumpuzzel 

win!

Verticaal

2. Guilty Pleasure plaat/groep van Gijs.
3. Van onze verslaggever uit Rotterdam.
4. Number 14 forever.
7. Laatste deel van een platenzaak in Utrecht.
8. Zoet, zuur, bitter, umame en ................
9. Meneer de ............, voorlezer van de Fabeltjeskrant.
11. The wonderdog.
12. Tekst voor de drukker.
14. ‘Ook ......’, Brutus!
18. Zie 19 horizontaal.
19. Sommigen stoppen hier een cadeau in.
20. Papegaai.
21. .......................... tot het gaatje gaan.
22. Themanummer 13 van TIJDschrift.
23. Houtsnijwerk van ............ van Mierlo.
25. Volwassenen hebben er hier 206 van. [enkelvoud]
26. Love Story: in plaats van tegels.
30. ‘Drop ..............’ loopt over bij nadering van deadline.
31. Beeldhouwwerk van ................ van Zanten.

Horizontaal

1. en 6. Afbeelding A. [6+5]
5. Dit soort nieuws staat niét in TIJDschrift!
6. Zie 1. horizontaal.
7. Afbeelding C.
10. Dit ontbreekt nooit in TIJDschrift. [enkelvoud]
13. Van digitaal naar......................... fotograferen.
15. Oude lengtemaat.
16. Homo musicalis, uit de platenkast van ..................
17. Monnikskleed.
19. [en 18 verticaal] Dr. Zeikstra ............................ [5+4]
21. en 25. in omgekeerde volgorde, één woord in tweeën.
     Omschrijving: Fetsje Luimstra.
24. Afbeelding B, ................................koppen.
27. Naam van dit blad.
28. Fotografie.
29. Over en uit, klaar!
30. Afbeelding E.
32. ................ Jan Cremer.
33. Afb. D: Zo noemt F.J. een deel van zijn platencollectie.

A B

C

D E
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GEDROPT IN DE

NEDERLANDEN

ier een Hymne, zoals ze hier zeggen, die de 
Hoofdstad van dit land bezingt, op de wijze 
van ‘Ik Zie een Ster’ ….
Een Berg Zie ik!
Niet ver van mij,
En zachtjes komt hij dichterbij …

Zo zong de eerste Europeaan die de 
verheffing uit zee zag opdoemen. In zijn 
eigen Portugees:
Monte vide eu!
e não meu,
e ele se aproxima …

Voor de slimme lezertjes onder jullie wordt 
hiermee tegelijk de ware naam onthuld van 
Ur, en ook van Ar, dat eraan grenst.
Voor mij, fietsend langs de Rambla, komt de 
skyline van de hoofdstad in zicht. 
Heel aardig, zo langs de enorme baai van 
de Zilverrivier: de zee is hier eigenlijk al 
overgegaan in een water ter breedte van 
het Kanaal tussen Calais en Dover, en de 
witschuimende brandingsgolven zijn van zoet 
water. 

Het is plotseling winderig en onder een 
grijsdonker wolkendek flankeren hoog 
overhellende flats de zandstranden. 
Alle steden en dorpen in deze Regio de la 
Plata hebben een stadsplattegrond die er 
als ruitjespapier uitziet. Elke straat is als het 
even kan een lijn die zich over de hele stad 
uitstrekt, van oost naar west en loodrecht 
erop van zuid naar noord. Je lijkt niet gauw 
te kunnen verdwalen. De huisnummers zijn 
dan ook allemaal met 4 cijfers. Je moet nooit 
zomaar op een straat aflopen, want je zit zo 
10 km aan de verkeerde kant. 
Er is een goudeerlijke tijdsverdeling van de 
stoplichten. Elke straat heeft gelijke rechten 
op zijn tijd van groen en rood, ook al komt 
er niks langs. Het is een prettig werkende 
regeling. Stoplichten zijn nooit enerverend 
vanwege eindeloze wachttijden of veel te 
korte rijtijden. 
Ik zie zelden iemand door rood fietsen 
(mijzelf zie ik niet).
Haast alle straten zijn knusse tunnels onder 
schaduwrijke platanen, die niet geknot zijn 
maar volledig uitlopen.
Daardoorheen beweegt zich woest ronkend 
autoverkeer met blauwe en zwarte 
uitlaatgassen. Zes jaar geleden reden er nog 
heel veel ‘ganga’ voorbij, dwz. koopjes, soms 
zelfs met portieren, gemaakt van plankjes. 
De jongens rijden hier nooit op de in Europa 
zo trendy vespa scooters, bromfietsen 
en snorfietsen. Ze rijden allemaal op 
motorfietsen.
Ze doen er heel wat mee. Met open 
knalpotten wordt muziek gemaakt en 
naarmate de motor zich van mij verwijdert, 
lijkt het geluid alleen maar steeds luider te 
worden. 
Het voorwiel wordt omhoog gestoken en 
de kunstjes op het achterwiel zijn bepaald 
grensoverschrijdend. 

Erik Evenhuis 
Uw correspondent 
van de andere zijde

H
NAAR BERGZEIK AAN ZEE 
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‘… ik ben dan zo’n tobber, die zich steeds meent 
te moeten voorbereiden (Preppen) op als het 

allemaal plotseling Fout gaat.’

URUGUAY. Een beeld van goedaardige, stoere 
inwoners, voetbal, een stabiele democratie, 
een economie die draait op betrouwbare 
mensen, weinig corruptie, kortom: een 
uitkomst voor een gedropte oudere, die zijn 
laatste levensperiode hoopt te kunnen slijten 
zonder onaangename verstoringen. En lekker 
warm maar niet tè.
Ik ben nu doende om dit beeld te testen met 
mijn eigen ervaringen.
 
Al vanaf de provotijd leef ik met een hinkende 
tweespalt in mijn levenslijn: één als alles 
Goed gaat en één als alles Fout gaat. 
Ik heb het voorrecht om een vreedzaam, 
zorgeloos leventje te kunnen leiden, vrij 
van angst. Maar ik ben dan zo’n tobber, die 
zich steeds meent te moeten voorbereiden 
(Preppen) op als het allemaal plotseling Fout 
gaat. Redenen genoeg om op te noemen, 
en een belangrijke is: Beter nù preppen (hè 
bah!), zolang ik nog veel keuzemogelijkheden 
heb en jong en sterk ben. Beter niet 
onvoorbereid wachten tot de hel losbarst 
want op dat moment kan ik vast geen kant 
meer op.
Op mijn 27e kocht ik al bij Lou Lap in de 
Reguliers Breestraat een Canadees legerjack: 
een enorme jas tot aan de grond van stug 
super dichtgeweven katoen. Ik kon er bij 
regen in tenten en hem ook als leunstoel 
gebruiken, kortom: er in overleven. De 
rug werd beschilderd met vrolijke reggae-
motiefjes.
Zeven jaar voor mijn 72e nu, had ik tijdens 
een leuke vakantie weer eens zo’n sombere 
aanval naar aanleiding van de Syrische 
vluchtelingen. Hun wankele boottochtjes over 
zee deden mijn Plan Escape ontstaan.
Ik schatte zo in dat, als ik nog zo’n 30 
jaar zou leven, de waarschijnlijkheid 
van Fout halverwege, als ik oud en zwak 
ben, behóórlijk groot is. Er zijn een hoop 
scenario’s mogelijk, wie weet het volgende 
jaar nog.

Het was een regenachtige dag en ik dacht: 
Nu dan maar! Just Do it! Werk het helemaal 
consequent uit, hoe bespottelijk het ook 
aandoet, gewoon om eens te kijken waar ik 
uit kan komen. 
Allereerst een kansrijke schuilplaats op de 
wereld zoeken. Rekening houdend met een 
lijstje mogelijke rampscenario’s. Lekker op 
een bed heb ik met Google een hoop landen 
weg geturfd. 
Al gauw kreeg ik een kleine inzinking: wat 
een egocentrische egotrip! Maar ja, hoeveel 
mensen in nood denken allereerst aan hun 
eigen hachje? ’Hou het eerst zo simpel 
mogelijk, zoals de diertjes.’ Mijn maatstaven 
deden soms wel wat ultrarechts aan: 
demografische zuiltjes die de percentages 
Russische, Chinese, islamitische bewoners 
toonden, liever zo laag mogelijk graag. Joden 
en Afrikanen mochten dan weer wel, oyóóy! 
En dat allemaal opdat een opa zo onverstoord 
mogelijk zijn rustige pensioenleventje zou 
kunnen uit leven. 
Enfin, na een middagje nattevingerwerk bleef 
één landje over: Uruguay. 
Die dan maar doen?? Yes!!
Later las ik hoe bij het uitbreken van de 2e 
wereldoorlog de mensen van het ene moment 
op het andere wanhopige vluchtelingen 
werden. Sartre beschrijft de brede massa’s 
over de straten van Parijs, beladen met 
matrassen en huisraad. Steeds moest de 
massa bij charges opzij naar de straatkant 
duiken, en daarna weer terugrennen naar 
hun bezittingen in een onontwarbare dichte 
chaos. De ‘gelukkigen’ met een kar moesten 
deze daarin weer zien terug te vinden. 
En waarheen moesten ze? De Spaanse grens, 
1100 km voortstrompelend!
Iets dergelijks gebeurde in Arnhem. Mensen 
gingen zwaar beladen 120 km op pad 
richting Den Haag, met als perspectief een 
overtochtje naar Engeland. Maar eerst de 
wegversperringen van de Duitsers vermijden …
De hoofdpersoon slaagt er toch in zowaar 
de ambassade in Den Haag te bereiken. Hij 

ontmoet daar een aller-sympathiekste man, 
die een perspectief in beeld brengt dat 100 
maal beter is dan Engeland: Uruguay. Maar 
deze ambassadeur is niet bij machte om hem 
met zijn gezin een overtseek te bieden.
Opeens begon Uruguay iets van een gezicht 
voor mij te krijgen.
Mijn eerste tactische doel was geboren: 
probeer op zijn minst een half jaar vóór het 
onheil de oversteek naar Uruguay te maken, 
gewoon in een vliegtuigstoel met een ticket. 
Het kan ook eerder, zodra ik een vermoeden 
heb van foute boel, zoals dus de laatste 
jaren Poetin. Gáán met die banaan, ook al is 
er weinig reden voor, en zie het verder aan 
vanuit mijn relatief veiliger positie. Loopt 
alles gunstig af, dan kan ik eventueel weer 
terugvliegen naar Holland, misschien pas na 
2 jaren.
Zeven jaar terug begon ik met mijn 
‘droppings’ en het beviel me uitstekend.
Er zijn natuurlijk zat personen die erg 
sceptisch zijn: wijzen me op rampen die net 
zo goed Uruguay gaan treffen. 
Maar één winst heb ik al geboekt: sinds 
ik zo leuk prep met Uruguay ben ik mijn 
tweespalt kwijtgeraakt van ‘ik doe nu wel 
leuk zus, maar ik moet eigenlijk (hè bah!) 
ook hoognodig zó …’
Het is een wel heel groot verschil, ik leef nu 
helemaal op één lijn, met een veel lichtere 
kleur. 

Voor slechts één tientje kan ik mij een stukje 
boven de straat verheffen, via een trap van 
pianotoetsen. Bienvenido in Hostel Piano Sur!
Ik kan mij uitstrekken op een stevig matras 
tussen rijen anderen en mijn rommel kwijt 
in een eigen metalen kast. Voor de stikhete 
dagen zijn de airconditioning en een aantal 
staande ventilatoren te gebruiken.
Van achter de ontvangstbalie word ik vrolijk 
toegesproken en al gauw krijg ik het idee dat 
zij me al heel goed kennen. Ik kan doorlopen 
en kom in een ruime keuken en eetzaal 
vol terrastafels, van waaruit ik door hoge 
openslaande deuren op de patio kom. Dat is 
een koker die nog 3 verdiepingen hoger naar 
het dakterras reikt. 
Je zit onder een bloot stukje hemel omringd 
door grote groene planten, bladeren en 

bloemen. Het is de rook- (lees weed)plek, 
waar op vaste ontmoetingstijden gegeten, 
gitaar gespeeld en gelachen wordt. 
Vaak staat er in de ochtendzon een laag 
water, als het weer een nacht heeft geplensd
met lange sliertstralen.
Een trap omhoog kom ik in een deftige 
huiskamer met een prachtige houten 
megatafel waar een hele groep aan kan 
werken, omringd door luie riante ligbanken. 
Er staat ook een piano, die klinkt als een 
snaredrum met zijn loshangende snaren. En 
een biljarttafel. 
En natuurlijk de grote flatscreen voor het 
dagelijkse voetbal. 
Boven kan ik op het dakterras over de stad 
en de zee uitkijken, zitten of liggen in een 
hangmat. Of barbecueën.
Onder het koken spreek ik een meisje 
aan met een intrigerend gebeeldhouwd 
lang gezicht. Ze doet me denken aan wat 
ik gehoord heb over het stoere Charrua-
indianenvolk dat niet zo lang geleden 



verspreid over het land aan de Uruguay 
leefde. ‘Ben jij van Indiaanse afkomst?’ 
‘¿¿Como?? qué se yo (weet ik veel )’ zegt ze 
glimlachend. 
‘Nunca se sabe, je lijkt de kleindochter van 
zo’n beeld op Paaseiland.’ 
Dit verstaat ze gelukkig niet.
Mijn Spaanse communicatie is zo’n beetje 
niveau hond: veel observeren, dus kijken, 
luisteren en me koest houden alsook veel 
geknuffeld worden. 
Als ik weer over de pianotoetsen een 
verdiepinkje lager zak kom ik weer op de 
Begane grond: de Straat.
Ik word meteen begroet door even hartelijke 
jongens, die net dat tientje missen dat die 
ene verdieping verschil maakt: de lekkere 
matrassen en de lakens, de airconditioning, 

het plafond tegen de plensbuien en de 
voortdurende bliksem, het ontbijt in 
de rustige morgen, de ontspanning en 
veilige rust van de luie banken in de grote 
huiskamer, de vrolijkheid rond het biljart.
Zij slapen op straat, kletsen en lachen met 
elkaar in de portiekjes, mate yerba lurkend 
uit hun pijp en de blote voeten op de stoep 
uitgestrekt. Ze vragen maar zelden om geld, 
en ik leg van mijn ontbijtboodschappen 
hier en daar wat fruit bij een deken of een 
ribbeltjes-kartonnen koker waarin er nog één 
ligt te slapen.

Vroeg ‘april’-weer, nu. De zon kan me 
doordringend koesteren maar ’s avonds kan 
er een stevige wind heersen van ver onder de 
10 graden. 

‘Mijn Spaanse communicatie is zo’n beetje niveau 
hond: veel observeren, dus kijken, luisteren en me 

koest houden alsook veel geknuffeld worden.’ 
De interpretaties lopen uiteen: Langs de 
zee rennen joggers in bezwete T-shirts 
in de koude bries en zie je een enkele 
jongen met bloot bovenlijf, een handdoek 
over zijn schouders, tussen dik ingepakt 
voortstappende boodschappenklanten.
In de eerste maand juli (januari in onze 
begrippen) zwom ik elke dag in de zee 
en trok daar zelfs hier enige aandacht 
mee. Vriendelijk werden er ideale veilige 
zwemplekjes aangewezen en een keer zwom 
een jongen met mij mee om het eens te 
proberen. Maar nu de lente aangebroken 
is ben ik plots wat kouwelijker en zijn 
de omstanders nu hun grenzen aan het 
verleggen. De muchachos lopen heel vaak in 
korte broek hun voetbalbenen te showen en 
de meisjes ontbloten hun volledige gebruinde 
benen in heel korte broekjes.
Tatoeëringen worden uitbundig getoond, ook 
in de hals tot aan de oren. Ze zijn in veel 
kleuren en eigenlijk best wel artistiek. Echte 
lelijke of irritante zie ik zelden.

NIET TREKKEN! staat er op een kartonnetje 
aan de glazen deur van de Tienda de 
Empañadas, waar ik een partijtje warme met 
van alles gevulde broodjes wil halen. 
Uit het donker opzij komt een jongen omhoog 
en schuift de deur voor mij open. Er ligt een 
hond met een weelderige vacht naast hem. 
Hij begint meteen een hartelijk gesprek, 
wijzend op de deur en gaat weer zitten. Hij 
stelt vragen, geeft antwoorden daarop, 
maakt daarbij rustige en natuurlijke gebaren 
alsof we in een huiskamer zitten, en kijkt 
me steeds met zijn beweeglijke ogen aan. Ik 
versta niets, het lijkt alsof ik naar een tv-spel 
kijk met het geluid uit, maar ik voel me toch 
opgenomen. Als ik met de empañadas weer 
naar buiten kom, zie ik net dat een andere 
jongen de wacht overneemt bij de hond. 

Op de goede afloop strijk ik neer in mijn 
lievelingstent aan de drukke brede 18 de 
Julio. 
Een vermoeide sepia art deco zaal, de 
bediening in Oost-Europese aandoende outfit 
slofferige stijl.
Hier kan ik whisky voor één euro drinken. 
Een reusachtig stuk vruchtengebak met 

veel slagroom aan alle kanten, en een 
Submarino (goddelijke chocodrank), 
heerrrlijk!
In de winkel ernaast staan onbeschrijfelijke 
eetbaarheden in de vreemdste kleuren.

In een klein park ga ik zitten op een brede 
bank.
Op net zo’n lange bank zit verderop een 
groepje opeengepakt van voornamelijk jonge 
muchachos en 1 meisje, misschien toch 
studenten.
Ze moedigen twee die voor hen staan aan 
met zwaaiende armen, huphup!geroep 
en opgestoken smartphones. Er klinkt 
rapmuziek.
De gezichten zijn blij, blozend en fris, doen 
me denken aan de illustraties van Rie Cramer.
Altijd getekend met zachte appelwangen en 
in vrolijke lichte kleurtjes. 
Levenslust uit een christelijk kinderboek. Te 
blij om echt boos te zijn. 
Eén jongen staat rusteloos met dansende 
sprongen vechtsportbewegingen te maken 
naar de jongen die, rustiger, vlak tegenover 
hem staat. 
Daarna antwoordt de partner met dezelfde 
heftige armzwaaien en neemt de ander 
een rustiger aandachthouding aan. Het 
geschreeuw, wel op toon met de rapmuziek, 
doet me aan een burenruzie denken.
Als ik er dichtbij kom te staan, zie ik de ene 
jongen bezig. Hij ziet er werkelijk om op 
te vreten uit, met een dik bos blond haar 
en een expressief verhit gezicht. Het blijkt 
nu dat het geschreeuw geheel door hem 
geproduceerd wordt: een ritmisch perfekt 
meelopend gedicht op rijm, heel duidelijk, 
bijna te volgen, veel sterven en doodslaan, 
en werkend naar een hoogtepunt als clou. 
Dan wordt er door de groep gebruld en 
gelachen, en na deze ontlading begint de 
ander met zijn gezongen tekst. 
Ze zingen het iets meer dan de meeste 
rappers doen. Het is bepaald meeslepend en 
allemaal in mineur. 
En dan gebeurt het dus: ik houd het niet 
meer droog. Met lichte snikken verwijder
ik me terwijl een paar me nagroeten.

Sí, lo que veo es lo que soy, viajero …



Het gebeurde denk ik in 1984, in de tijd dat 
computers nog niet gemeengoed waren. 
Ik had er al wel een. Een Commodore 64, 
met een klein beeldscherm en een gleuf 
voor zogeheten floppy discs - flexibele 
opslagdiskettes. De capaciteit van die floppy 
discs was naar maatstaven van vandaag 
de dag verwaarloosbaar. Ik geloof dat er 
niet eens 1 mB op paste. En zoiets als 
automatische gegevensopslag was er ook nog 
niet. Als er iets misging en je de boel niet 
tussentijds had opgeslagen, was het wég.
  Ik gebruikte die computer voor het typen 
van brieven en het schrijven van verhalen 
voor het huis-aan-huisblad waarvoor ik 
was gaan werken. Ik was - zoals dat wordt 
genoemd - correspondent. En naar aanleiding 
van het een of ander had ik Jules Deelder 
geïnterviewd.
  We hadden elkaar gesproken in het 
Rotterdamse jazzcafé Dizzy, om de hoek van 
waar Jules woonde. En ik had ons onderhoud 
opgenomen met een cassetterecordertje. 

Het uitwerken van een opgenomen gesprek 
kost een hoop tijd, maar het maakt dat je 
iemand preciezer kunt citeren. De manier 
waaróp iemand iets zegt vang je op die 
manier beter dan wanneer je een gesprek 
op basis van je geschreven aantekeningen 
gaat reconstrueren. Voor je weet formuleert 
iemand zoals jijzelf zou formuleren.
  Ik was al een uur of twee bezig om dat 
interview uit te werken op mijn Commodore 
64, ik had al iets van vijf A4’tjes bij elkaar, 
toen er iets haperde. Ik geloof dat de 
computer vastliep. Ik zag mijn laatst 
geschreven tekst nog wel in het scherm 
staan, maar ik kon er niks meer mee. De 
cursor reageerde nergens meer op. En 
opgeslagen had ik niks.
  Typisch zo’n moment waarop de zinloosheid 
van alles hard op je kan drukken.
  Ik haalde een paar keer diep adem. Er 
zat niks anders op dan de computer uit te 
zetten en mijn verlies te nemen. Even moed 
verzamelen en opnieuw beginnen dan maar.

Heimwee & Honoloeloe  tekst: Roland Vonk

  illustratie: Herman Schouwenburg

CORVEE
Hoe lang het daarna duurde voordat ik mezelf 
filosofische vragen ging stellen weet ik niet 
meer, maar op zeker moment diende zich een 
gedachtegang aan. Ik dacht: die twee uur 
werk die verloren is gegaan doe ik met een 
zekere tégenzin opnieuw. Dat is dus twee uur 
van mijn leven die ik eigenlijk niet opnieuw 
wil doen. Hoe verhoudt zich dat tot wat je 
mensen weleens hoort fantaseren: nou, als ik 
mijn leven opnieuw zou mogen doen, dan …
  Zouden er echt veel mensen zijn die hun 
hele leven, of bepaalde episodes ervan, 
opnieuw zouden willen doormaken? Je 
kunt je voorstellen dat mensen met warme 
gevoelens terugdenken aan de gelukkigste 
jaren of gelukkigste momenten van hun 
leven. Of aan wat ze in hun herinnering 
hebben gemaakt tot de gelukkigste jaren of 
gelukkigste momenten van hun leven. Maar 
zouden ze die echt opnieuw willen beleven? 
Het lijkt mij sterk. Zo’n interview-bandje 
uitwerken is misschien een beetje corvee-
achtig werk. Maar als je twee uur van die 
bezigheid eigenlijk al niet opnieuw wilt doen, 
zou je dan wel veel langere episodes nóg een 
keer willen meemaken? Mijn gevoel zegt me: 
wat geweest is, is geweest. Het ligt achter je. 
Je hebt ’t gehad. Uiteindelijk wil je niks nóg 

een keer. Het leven dient slechts één keer te 
worden geleefd.

BANNINK
Zou het met dat inzicht te maken hebben 
dat ik nooit ben bezocht door heimwee naar 
eerdere periodes in mijn leven? Ik geef toe: 
ik heb weleens gedacht dat het fijn zou zijn 
als ik nog eens een kop thee kon drinken met 
mijn jonggestorven moeder. Maar dan niet 
als de jongen die ik nog was toen zij stierf, 
maar als de man die ik nu ben. De man die 
inmiddels ouder is dan zij ooit is geworden. 
Maar is dat heimwee?
  Ik zou ook weleens willen bijkletsen met 
mijn eerste vriendin. Maar die wil geloof 
niks meer van mij weten. En ik zou graag 
- van een andere orde - door een gat in de 
tijd langs gaan bij componist Harry Bannink 
in de hoop iets meer te begrijpen van hoe 
zijn geniale geest werkte. Net als vroeger 
weer eens hardlopen - van wéér een andere 
orde - klinkt ook zeer aanlokkelijk. Verlost 
zijn van terugkerende rugproblemen en een 
artrose-knie. Maar ja, dat is misschien vooral 
fantaseren over een iets beter heden.
 
PSCHORR
Waar ik wél eens door wordt bezocht is 
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een soort hang naar een tijd die ik zelf niet 
heb meegemaakt. Ik mag er graag over 
dagdromen dat er een tijdmachine bestaat 
en dat ik op bepaalde plekken in bepaalde 
episodes van de geschiedenis een kijkje kan 
nemen. Niet omdat ik denk dat het daar en 
toen leuker was, of dat ik daar wil blijven, 
maar uit nieuwsgierigheid.
  Rio de Janeiro in de jaren vijftig fascineert 
me. Wijken als Copacabana en Ipanema 
waren nog landelijk, met niet overal hoge 
gebouwen, en er was een interessante 
muziekcultuur in opkomst. Ik zou best met 
terugwerkende kracht als een vlieg op de 
muur willen zitten van het appartement 
van zangeres Nara Leão, bij wie een hele 
generatie nieuwe, interessante liedjesmakers 
en -zangers over de vloer kwam.
  Rotterdam eind jaren dertig, ook een 
halteplaats in de tijdmachine. De dynamische 
binnenstad met allerlei uitgaansgelegenheden, 
net voordat de bommen vielen. Pschorr, 
de Lybelle, Casino-Variété, Grand Theatre, 
Mephisto. Even door De Passage wandelen, 
kijken wat voor 78-toerenplaten ze hadden 
staan bij Willem de Jong.
  Rome rond het jaar nul. Ook zoiets. Hoe klonk 
het, hoe rook het, hoe was de sfeer? Je kunt er 
nog zo veel over lezen, en je kunt nog zo lang 
tussen je oogharen door naar alle ruïnes kijken, 
nooit zul je ervaren hoe het echt wás. Zoals je 
ook tien documentaires over een stad of land 
kunt bekijken en bij een daadwerkelijk bezoek 
daaraan uitroept: o, is het zó?
  Maar ik geloof niet dat je dat heimwee - of 
nostalgie - kunt noemen.

VLIEGSCHAAMTE
Het dichtst in de buurt van heimwee kom 
ik misschien nog als ik weleens met een 
zekere weemoed terugdenk aan de eerste 
keer dat ik - in mijn eentje - in Brazilië was. 
Dat was in 1986. Al een jaar of tien draaide 

ik vooral Braziliaanse muziek thuis. Ik was 
vertrouwd met de klanken van de taal. Had 
ook lessen Portugees genomen. Had allerlei 
films en documentaires in me opgezogen. Het 
Christusbeeld, het Suikerbrood, de stranden 
van Copacabana, Ipanema en Leblon, ik 
kon ze als het ware uittekenen. Ook van 
platenhoezen. En toen ging ik er zelf heen. 
Voor het eerst.
  Nog zie ik mezelf zitten in de stadsbus op 
de Avenida Nossa Senhora de Copacabana. 
Ik keek naar buiten en zag een film. Ik zat ín 
al die platenhoezen en liedjes die ik zo goed 
kende. Het was magisch.
  Later ben ik er nog vaak terug geweest. 
Ik geloof dat ik in de loop der jaren elf keer 
Brazilië heb aangedaan. Kan ook twaalf 
zijn. En meermaals was het voor een paar 
maanden. Of er nog een volgende keer komt 
weet ik niet. Ik heb inmiddels een beetje last 
van vliegschaamte. En: de ervaring van die 
eerste keer is niet te herhalen. Ik kan in het 
vliegtuig stappen, de bus van het vliegveld 
naar de stad nemen en weer hetzelfde zien 
als toen. Ik ken de weg inmiddels redelijk, 
en spreek de taal. Maar: ik kan niet nog een 
keer voor het éérst naar Rio. De magie van 
de eerste keer laat zich niet herhalen. 
  Ik kan beter proberen om op andere 
manieren eerste ervaringen op te doen. Of er 
gewoon aan terugdenken. Doen zoals Jules 
Deelder ooit heeft geformuleerd: ‘Als ik mijn 
ogen toedoe, ben ik in Honoloeloe.’

Maar laat ik eindigen met de woorden van 
een zeker niet mindere dichter. En filosoof. 
Mijn eigen vrouw. Die de nuchterheid zelve 
is. Als ik hardop fantaseer over verre oorden, 
vergane tijden, en andere levens die we 
ook hadden kunnen leiden, roept zij me nog 
weleens terug naar het moment waarop we 
er iets van moeten zien te maken. En dat 
doet ze met de woorden: ‘We zijn nu hier.’

‘We zijn nu hier!’
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Naast het maken van de bekende foto’s van plekken, mensen, 
situaties, dieren, planten, architectuur, enz. vind ik het leuk om 
foto’s te maken die geen betekenis hebben. Ze zijn niet iets, 
behalve dat wat ze zijn, wat ze laten zien. 
Meestal hebben foto’s een context van een moment of een 
gevoel. 
Deze hebben geen context, geen binding aan een plaats of 
moment, geen verband met een gevoel. Soms weet ik niet eens 
meer wat ik gefotografeerd heb. Of waar en wanneer. 
Maar wat is het dan? Als ze niet betrokken zijn op een moment 
of een plaats of een gevoel. Ik zou zeggen; ze zijn abstract. 
Het zijn foto’s die mezelf kunnen verrassen, omdat ze geen 
betekenis hebben. Soms is er houvast. Aan een materiaal dat je 
toch herkent of aan een compositie.  
Maar meestal is het wat het is.

WAAR KIJKEN 
WE NAAR?

Jos Bohncke
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Iedereen die mij goed kent weet dat december altijd een beetje een sombere maand 
voor me is. Op het moment dat ik dit schrijf is het begin november, maar als ik 
er over schrijf dan voel ik het al. Het is geen winterdip, ik ben juist gek op echte 
winters! Nee, mijn dip gaat echt over de maand december. Die hele maand, ik wil 
hem het liefst ontvluchten. Dat gaat natuurlijk niet, want het is overal ter wereld 
december. Ik kan denk ik gewoon niet zo goed omgaan met het gevoel dat iets per 
se leuk en gezellig ‘moet’ zijn. Ik zie er elk jaar toch weer een beetje tegenop. 
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axima heeft het laatst nog 
gezegd: niet elke dag kan 
een 10 zijn. Nou, dat was 
het dit weekend zeker 
niet. De hele week al liep 
of fietste ik precies in een 
regenbui, mijn zoon werd 

ziek, Ajax verloor van PSV en er waren op 
zich genoeg leuke dingen om te doen maar ik 
had nergens energie voor. Wel ging ik naar de 
Intratuin op de Nobelweg, om siergras te kopen 
voor op mijn balkon. Ik heb een heel klein 
en saai balkonnetje maar heb er inmiddels 
grootse plannen mee, volgende zomer is het 
een miniparadijsje. Mijn schoonzus Julie is 
een echte ‘plant lover’ en zij inspireert me 
met leuke ideeën. Omdat het regende had ik 
geen zin om te fietsen, en ik had op de radio 
gehoord dat er gigantische files stonden precies 
op de route van mijn huis naar de Intratuin. 
Dus ik besloot om met het openbaar vervoer 
te gaan. Ik checkte nog even de OV9292 app, 
die me vertelde dat mijn reis drie kwartier 
zou gaan duren. Ik glimlachte om het gebrek 
van de techniek, natuurlijk doe ik daar niet zo 
lang over. Die onnozele app dacht dat ik via 
Duivendrecht moest. Ik wist wel beter! 

Maar ja, deze dag was geen 10, en dat bleek 
het openbaar vervoer ook niet te zijn. Precies 
de metro die ik nodig had was uitgevallen, 
daar kwam ik tenminste achter toen ik 
eenmaal gestrand was. Ik stapte over op een 
bus waar ik een kwartier op moest wachten. 
Toen ik bij de bushalte stond kwam er een 
schuchter jong poesje aangelopen, duidelijk 
niet van plan om me direct te vertrouwen. 
Maar na even aftasten liet hij zich toch door 
me aaien. Hij werd steeds enthousiaster 
en begon zelfs kopjes te geven. Na verloop 
van tijd kwam mijn bus eraan en ik wilde 
instappen. Het poesje liep met me mee en ik 
dacht het nog één laatste aai te geven. RATS! 
Een flinke haal over mijn hand en weg was 
hij. Met een bebloede hand stapte ik de bus 
in. Nee, deze dag was geen 10.  

Ik had mijn plantjes gekocht en ging terug 
naar huis, me erbij neerleggend dat ook 
dit weer met een enorme omweg zou gaan 
gebeuren. Op de Van der Madeweg moest ik 
overstappen en ook nu stond ik weer even 
te wachten. Mijn grasplantje had ik even 
bovenop een vuilnisbak gezet. 
 
Verderop op het perron liep een dakloze man 
rond, hij graaide in de vuilnisbakken en liep 
wat zoekend rond. Plotseling viel zijn oog op 
mijn grasplant. Hij kwam dichterbij en bleef 
naar de plant staren. Ook in de vuilnisbak 
waar de plant op stond, met mij ernaast, 
graaide hij even. Een tijdje bleef hij om de 
plant, de vuilnisbak en mij heen dralen en ik 
begon me af te vragen waar dit heen gaat. 
Hij zou mijn plant toch niet willen jatten? Dat 
kon er ook nog wel bij vandaag.
 
Na een tijdje dralen sprak hij me aan: ‘Ehm 
… zou ik misschien … mijn hoofd even in uw 
plant mogen stoppen?’ Deze vraag had ik 
niet verwacht en ik zei dat hij dat wel mocht. 
Blij stopte hij zijn hoofd tussen de sprieten 
en bleef glimlachend zo staan. Behalve een 
tevreden ‘mmmmmm’ heeft hij daarna niets 
meer gezegd. En zo stond ik te wachten 
in de regen met het gelukkige hoofd van 
een dakloze man in mijn grasplant. Toen 
mijn metro kwam wilde ik mijn plant wel 
meenemen, en dat begreep hij. Hij haalde 
zijn hoofd uit de plant en vroeg aan me of ik 
wist wat het was. Ik had de plant zelf gekocht 
en de latijnse naam stond er gewoon op, 
maar ik wilde het niet nodeloos ingewikkeld 
maken en antwoordde: ‘Ja, gras.’ Hij 
verbeterde me plechtig: ‘Het is helmgras.’ en 
bedankte me met een handdruk. 
 
Het is het proberen waard: op de momenten 
dat december me teleurstelt ben ik dit jaar 
dus eventjes op het balkon. Lekker mijn 
hoofd in het helmgras. 

Fijne winter! 
 

HELMGRAS
M
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Foto’s: Dorien Boland 
Tekst: Bea Sengers 
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IK WIL TERUG
 
Ik wil terug naar dat uren vogelen, zonder een fatsoenlijke foto te maken, omdat de vogels te 
ver weg zijn en het te hard waait om de camera stil te houden;
naar de vruchteloze zoektocht naar de bladkoning;
naar ‘s nachts met mijn haren en mijn voeten in de zonwering verstrikt raken omdat het bed van 
de pipowagen toch wat te klein is;
naar het langs elkaar heen schuiven omdat de pipowagen toch wel erg klein is;
naar het idiote Indiase restaurant, met het tegenvallende eten en de curieuze bediening (not!);
naar het fietsen met windkrancht 5, met maar vijf versnellingen, duin op, duin af;
en vooral naar de Blauwe Kiekendief en de strandleeuwerik, die we wél zien, met onze haren 
in de wind onder een zonnetje langs het strand sjouwen, die ene keer dat er zich toch een 
roodborstje in de tuin laat zien, de heerlijke pasta op het kleine gasstelletje in het te kleine 
pipowagentje, de vliegenzwammen in de voortuin, de konijnen, het even daar zijn, en ... dat rare 
plukje gras met die gele bloemetjes op het duin.
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