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Oh jee, hoe moet ik dit nou zonder te veel sentiment, tranen, twijfels, 
dankwoorden en spijt doen, oftewel: zonder clichés?
Cold turkey lijkt me het beste: lieve allemaal, dit is de laatste 
TIJDschrift. 

Na ruim vijf jaar TIJDschrift gaat de stekker eruit en is dit het laatste 
nummer. Raar moment misschien, zo vlak na ons eerste lustrum, so 
be it, zie het maar als een bonus.

Toen we vijf jaar geleden begonnen wisten we niet waar we ons 
instortten. Vrienden, Facebook-vrienden die ik nauwelijks kende, 
vrienden van vrienden etc. hadden er wel oren naar om mee te doen. 
Een aantal is na een tijdje afgehaakt, maar het gros is gebleven en de 
laatste tijd is er weer een flink aantal redacteuren bijgekomen. Ook 
hebben er door de jaren heen flink wat gastredacteuren meegedaan. 
Ik heb enorm genoten van de diversiteit aan materiaal dat elke keer 
weer binnenkwam. Origineel, prachtig, ontroerend, grappig, triest. 
 
Ik weet dat sommige van onze redacteuren zwaar teleurgesteld zijn 
en nog met veel ideeën voor een artikel of illustratie rondlopen. Voor 
diegene een welgemeend sorry, maar dit was het!

En tot slot, zoals altijd: veel leesplezier. En bedankt allemaal!
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Remco is acht jaar dakloos 
geweest en kan deze periode, 
dankzij Twitter, bijna achter zich 
laten. Ik volgde hem al een tijdje 
op Twitter en interviewde hem 
over zijn dakloze periode.

Hoe ben je dakloos geworden?
Ik kom oorspronkelijk uit Hilversum. Mijn 
moeder is overleden toen ik 17 jaar was 
en dat heb ik eigenlijk nooit echt een plek 
kunnen geven. Toen ik in de leeftijd kwam 
om te studeren ging ik naar Leiden. Achteraf 
gezien nog vol in de rouwverwerking. Ik 
had al langer last van depressiviteit en toen 
ik zo’n 28, 29 jaar was heb ik maanden 
thuisgezeten. Ik huurde toen een studiootje 
in Leiden. Het was een klein studiootje 
maar het was een mooi plekje, vlak bij het 
Rapenburg. Mijn huur was ook niet hoog, al 
met al had ik geen reden om in de problemen 
te komen. Maar door mijn depressiviteit werd 
ik passief en liep ik steeds verder achter met 
de huur. De huisbaas was er op een gegeven 
moment klaar mee, en ik ben uiteindelijk 
wel begonnen met mijn schuld aan mijn hem 
af te lossen maar ik had in de tussentijd 
inmiddels ook andere schulden opgebouwd. 
Ik zag op een gegeven moment echt door de 
bomen het bos niet meer. Een paar maanden 
na mijn 30e verjaardag beëindigde mijn 
huisbaas het huurcontract en ben ik dakloos 
geworden. Ik heb toen eerst een paar 

maanden rondgezworven. Ik had geen idee 
waar ik terecht kon voor hulp en er was ook 
geen goede informatievoorziening hierover. Ik 
belde met organisaties die zich bezighielden 
met daklozenopvang, en kreeg daar te 
horen dat ik het eerst maar bij vrienden of 
familie moest proberen, ze zagen zichzelf als 
allerlaatste redmiddel. 
 
Kon je niet bij familie of vrienden terecht dan? 
Toen mijn vrienden erachter kwamen dat ik 
dakloos was hebben ze me als een baksteen 
laten vallen. In het begin probeerde ik te 
verbergen dat ik dakloos was, maar gaf ik 
wel bij ze aan dat ik financiële problemen 
had. Eén vriend kwam er toen achter dat ik 
dakloos was geworden en toen ging het als 
een lopend vuurtje rond. Iedereen waarmee 
ik omging keerde me de rug toe. Ik heb in 
de daklozenopvang ook van anderen gehoord 
dat het bij hen ook zo is gegaan. Mensen 
gaan er vaak vanuit dat de oorzaak wel 
drank- of drugsmisbruik zal zijn. En ze zijn 
waarschijnlijk ook bang dat ze zichzelf van 
alles op de hals halen als ze zich inlaten met 
iemand met enorme schulden. 

En je familie? 
Mijn vader wist niet dat ik dakloos was. Hij is 
een aantal jaren geëmigreerd naar Duitsland 
en heeft daar zijn eigen leven opgebouwd, 
ik had toen zijn telefoonnummer niet. Ik had 
hem heel lang niet gezien en wilde eerst zelf 
mijn leven weer op de rit hebben voordat ik 
contact met hem zou zoeken. Vier maanden 
geleden heb ik hem voor het eerst in al die 
jaren gebeld. Het gesprek heeft misschien 
maar twee of drie minuten geduurd, en het 
was meer huilen dan praten. We konden 
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   OP WEG NAAR EINDE DAKLOOSHEID

Interview door Sabine Egberts

allebei door de emoties niet uit onze woorden 
komen. Mijn vader schrok van mijn verhaal, 
en hij was ook emotioneel omdat hij had 
verwacht dat hij me nooit meer zou zien. We 
hebben hetzelfde karakter en we hebben na 
het overlijden van mijn moeder behoorlijk 
wat ruzies gehad voordat ik naar Leiden en 
hij naar Duitsland ging.

Je was dus aangewezen op hulpinstanties.
Mijn ervaring van toen is dat instanties je 
liever de deur wilden wijzen dan dat ze 
je wilden helpen. Inmiddels weet ik dat 
deze werkwijze een ongeschreven regel 
was bij elke daklozenopvang, tenzij je 
een alleenstaande ouder bent. Dat zagen 
ze wel als een crisissituatie waarbij ze 
moesten ingrijpen. Bovendien richtten veel 
instanties zich op het helpen van specifieke 
doelgroepen. Als je een vrouw bent of een 
tiener dan zijn er altijd wel plekken waar 
je terecht kunt. Maar in mijn geval bleef 
alleen de nachtopvang over, en daar is niet 
altijd plek. Bovendien werkte dat op basis 
van regiobinding. Om recht op een plekje te 
hebben moest je toen een binding met de 
regio hebben, dat werd bepaald op basis van 
verschillende factoren. In Leiden was dat 
je woonduur. Toen kwam ik erachter dat de 
gemeente Leiden een fout had gemaakt bij 
mijn inschrijving in de gemeente. In plaats 
van de 3 jaar die ik er daadwerkelijk had 
gewoond stond ik in de administratie maar 
een paar maanden als inwoner geregistreerd. 
Ik werkte toen bij ‘Flora en Fauna’ in 
Rijnsburg en was dus een werkende dakloze, 
daarom kon ik er tijdelijk toch terecht. 
Samen met een aantal andere werkende 
daklozen sliep ik er met een man of negen 
op kleine kamers. Dat is natuurlijk niet goed 
voor je nachtrust, maar beter dan buiten 
slapen. Door de slechte nachten kwam ik 
steeds moe op mijn werk. Ik wilde mijn baan 
heel graag behouden dus ik heb hier mijn 
uiterste best voor gedaan. Maar na ongeveer 
drie maanden werd me door ‘De Binnenvest’ 
te kennen geven dat ik niet voldoende 
regiobinding had en moest ik weg uit Leiden. 
Ik had alle bewijzen van mijn woonperiode 
in Leiden maar zij gingen toch uit van de 
inschrijving bij de gemeente. 

Hilversum
Omdat ik in Naarden geboren ben werd ik 
naar Hilversum gestuurd. Inmiddels weet ik 
dat ze dan verplicht zijn om ervoor te zorgen 
dat je er kunt komen, door bijvoorbeeld je 
treinkaartje te betalen. Maar dat wist ik toen 
niet en zij gaven het zelf niet bij me aan. Ik 
had geen geld en bezittingen meer, behalve 
een rugtasje met een paar blikjes drinken, 
dus ik ben letterlijk met mijn rugtasje vanuit 
Leiden via Alphen aan de Rijn helemaal 
naar Hilversum gelopen. Ik ben ruim 14 uur 
bezig geweest om daar te komen. Toen ik in 
Hilversum aan kwam deden mijn voeten zo’n 
pijn dat ik zonder hulp mijn schoenen niet uit 
kon krijgen. Ik heb zitten huilen als een klein 
kind. 
De daklozenopvang in Hilversum had van 
negen tot vijf een open inloop, dan kan 
iedereen gewoon naar binnen komen. Aan 
het einde van de dag moet je dan weg, maar 
ik kon dat niet. Ik kon gewoon echt niet meer 
lopen. Gelukkig mocht ik een paar dagen 
blijven, en het duurde echt een paar dagen 
voordat ik weer schoenen aan kon doen. 
Maar bij Hilversum waren de voorwaarden 
voor regiobinding weer net iets anders. Als je 
daar aangaf dat je hulp nodig had dan werd 
er direct uitgezocht waar je recht op had. In 
de tussentijd sliep je voor 8 euro per nacht 
in de opvang, dus je bouwde een schuld op 
die je dan later terugbetaalde. Toen ik een 
maand in Hilversum was gaven ze daar aan 
dat ze vonden dat ik in Leiden geholpen had 
moeten worden. 

Moest je nog wel betalen?
Ja, dat wel, maar ik had toen ik in de opvang 
zat veel uitzendwerk gedaan, dus gelukkig 
kon ik het ook betalen.  
Hilversum betaalde wel mijn treinkaartje, 
maar het komische is: toen ik in Leiden aan 
kwam wilden ze me daar weer terugsturen 
naar Hilversum. Ze beweerden heel resoluut 
dat ik toch echt in Hilversum geholpen moest 
worden, en dit keer waren ze wel van plan 
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om het treinkaartje betalen. Zij zouden 
Hilversum wel bellen. De regel was dat je 
altijd binding houdt met je geboorteregio. 
Alleen kun je uiteindelijk deze binding toch 
verliezen, en als je elders ook geen binding 
meer hebt dan werd je gewoon letterlijk 
nergens gehoord. Uiteindelijk ben ik toch 
weer teruggegaan naar Leiden.

Hoe voelde je je toen je zo heen en weer 
werd gestuurd?
Ik ben op een gegeven moment echt enorm 
kwaad geworden, toen kreeg ik te horen dat 
ze me niet zouden helpen als ik zo kwaad zou 
doen. Dat voelde voor mij als het zoveelste 
excuus om me maar niet te hoeven helpen. 
 
Gelukkig zijn inmiddels de regels veranderd 
en is de opvang landelijk geworden, wat 
dus betekent dat je elke willekeurige 
daklozenopvang binnen kunt lopen en dan 
moeten ze je aanvraag in behandeling 
nemen. Van daaruit wordt dan uitgezocht 
vanuit waar en hoe je het beste geholpen 
kunt worden. Dat gebeurt inmiddels ook 
landelijk via dezelfde criteria, dat is echt 
een verbetering. Maar destijds vonden 
beide steden dat ik geen binding had en dan 
kun je nergens aanspraak op maken. Met 
regiobinding kun je als dakloze op zijn minst 
aanspraak maken op een bijstandsuitkering, 
die is dan wel iets lager dan wanneer je wel 
een woning hebt, maar je hebt de woonlasten 
dan ook niet. Tijdelijk zo’n uitkering had mij 
al enorm kunnen helpen.  
 
Ik heb wel veel gewerkt via uitzendbureaus 
en een keer voor geld meegewerkt aan een 
onderzoek over medicijnen, maar ik kreeg 
ook steeds te maken met loonbeslagen. Als 
ik een keer wat geld had dan sliep ik tijdelijk 
in een goedkoop hostel, omdat ik het soms 
nodig had om even op adem te komen, mijn 

privacy te hebben en lekker te douchen en 
schone kleren aan te trekken. Of ik kocht een 
keer nieuwe schoenen en sokken en dan was 
het geld alweer op. 
Ik heb heel veel buiten geslapen. Er is altijd 
wel ergens een plekje te vinden waar het 
droog is. Ik had dan twee grote handdoeken 
die ik neerlegde en waar ik op sliep. Maar 
het was erg moeilijk. In de zomer vinden 
mensen het vrij normaal om iemand op een 
handdoekje te zien liggen slapen, maar in 
andere seizoenen lig je toch een beetje te 
koop. En als je bij een boom gaat liggen 
dan loop je het risico dat je op een nest 
graafwespen gaat liggen, die liggen net 
onder het bladerdek. Dat is me een paar keer 
overkomen en daar word je niet vrolijk van, 
die beesten zijn behoorlijk venijnig en dan 
doe je helemaal geen oog meer dicht. In de 
afgelopen acht jaar heb ik ook gemerkt dat 
de park architectuur is veranderd, er zijn 
steeds meer lichte struikgewassen, alles is 
veel opener geworden. Dat maakt het dus 
moeilijker om een beschut slaapplekje te 
vinden. 

Hoe heb je het zo lang volgehouden?
Ik heb me dat zelf ook heel vaak afgevraagd, 
ik weet het eigenlijk niet. Ik ging rekening 
met een aantal dingen houden, op een 
gegeven moment ging ik bijvoorbeeld banen 
zoeken waarbij ik op het werk kon douchen. 
Af en toe leek het ook beter te gaan, maar 
elke keer als dat het geval was dan kwam er 
weer een loonbeslag om de hoek kijken en 
dan was ik weer van week tot week aan het 
overleven. 
Wat ik nooit heb gedaan is mensen 
aanspreken en om geld vragen. Dan is het 
glijdende schaal, wordt het van kwaad tot 
erger. Ik heb van dichtbij gezien hoe mensen 
zichzelf compleet afhankelijk van anderen 
maken.
Ik heb ook mensen gezien die heel snel 
dakloos af waren, zoals Vincent. Door een 
ruzie met zijn ouders was hij op straat 
komen te staan, terwijl hij net was gestart 
met een ICT-opleiding. Hij had een heel 
dure laptop en andere dure spullen, die had 
hij nodig voor zijn opleiding. Vincent kon 
niet in de opvang slapen, alleen al vanwege 

Ik ging rekening met een aantal 
dingen houden, op een gegeven 
moment ging ik bijvoorbeeld 
banen zoeken waarbij ik op het 
werk kon douchen. 



de spullen. Hij heeft toen direct bij zijn 
opleiding aangegeven dat hij hulp nodig had 
en heeft deze ook gekregen en zijn opleiding 
afgerond. Hij was er vrij snel weer uit, ook 
omdat hij nog jong was en dus binnen een 
bepaalde doelgroep viel, maar ook omdat hij 
eigenlijk maar een klein zetje nodig had. 
Onder de juiste omstandigheden kan iemand 
er heel snel uitkomen, maar dan heb je 
ook een beetje geluk nodig. Het had niet 
uit moeten maken waar ik regiobinding 
had, Leiden en Hilversum hadden moeten 
samenwerken in plaats van elkaar tegen te 
werken en mij daardoor alleen maar meer te 
duperen. Dan had mijn periode van 
dakloosheid niet langer dan een 
jaar hoeven duren. 

Je bent bezig om 
een einde aan je 
dakloosheid te 
maken, hoe pak je 
dat aan?
Vanaf mei 2022 
ben ik begonnen 
om mijn verhaal 
te delen op Twitter. 
In de eerste periode 
had ik nog heel veel 
woede in me en was 
ik behoorlijk emotioneel 
en ongenuanceerd. Als je 
op Twitter zegt dat je dakloos 
bent dan gelooft niemand je, 
iedereen denkt dat je een oplichter bent. 
Ik wilde toen ook nog niet met mijn echte 
foto op Twitter, want ik wilde me niet gelijk 
helemaal blootgeven. Dat droeg ook niet bij 
aan mijn geloofwaardigheid. Gelukkig zaten 
er één of twee tussen die je wel geloven, 
maar dat heeft echt tijd nodig gehad. Het 
verschil tussen vluchtelingen en daklozen: 
van een vluchteling vinden mensen het heel 
logisch dat ze ook een telefoon hebben, 

maar als je dakloos bent dan is het feit 
dat je via je telefoon kunt Twitteren een 
argument waarom dat een leugen zou zijn. 
Na ongeveer anderhalve maand Twitteren 
had ik een aantal volgers die me geloofden 
en ook wilden helpen. Inmiddels kennen veel 
mensen wel iemand die economisch dakloos 
is en het lijkt dus, en ik vind het rot dat ik dit 
moet zeggen, genormaliseerd.  

Ik werd door iemand op het spoor gezet van 
crowdfunding en daar ben ik toen mee aan 
de slag gegaan. Dat ging wel heel langzaam. 
Natuurlijk ben ik dankbaar voor elke cent 

maar ik had al €2.000 nodig om de 
borg van een kamer te betalen. 

Ik kon ook niet veel besparen. 
Bij de crowdfunding had 

ik dus ingezet op een 
bedrag van €2.000 
terwijl ik eigenlijk al 
wist dat er minimaal 
€5.000 nodig was 
om niet steeds terug 
te vallen. Het is zo 
moeilijk om precies 
aan te geven wat 

je nodig hebt. Door 
de aandacht die de 

crowdfunding genereerde 
heb ik in ieder geval een 

tijdelijke kamer gevonden 
bij iemand op zolder, en heb 

het vertrouwen gekregen dat het de 
komende maanden wel gaat lukken om een 
vaste plek te vinden. Ik ben eruit aan het 
komen, het zijn nu wel de laatste loodjes. 
Inmiddels heb ik de financiële middelen om 
een kamer te kunnen huren, en nu is het 
de uitdaging om een kamer toegewezen te 
krijgen. 

Politiek
Ik ben nog wel boos maar ik wil deze hele 
periode afsluiten en niet te veel terugkijken. 
Gelukkig zijn de regels inmiddels veranderd 
en kunnen mensen als het goed is niet meer 
zo benadeeld worden als ik destijds. Maar ik 
heb wel afgesproken met een aantal mensen, 
waaronder een wethouder hier in Leiden, 
dat ik, zodra ik een eigen kamer heb, met 

Ik werd door iemand op het 
spoor gezet van crowdfunding en 
daar ben ik toen mee aan de slag 
gegaan.

ze in gesprek ga. Ik ga dan ook in gesprek 
met het PvdA ombudsteam. Inmiddels is er 
vanuit hen betrokkenheid bij mijn situatie, 
maar dat is pas van de laatste tijd. Ik wil 
dat ze inzien hoe er langs elkaar heen wordt 
gewerkt, hoe instanties van elkaar niet 
weten wat er gebeurt. Gelukkig begint het 
bij steeds meer politici duidelijk te worden 
dat ze wat breder moeten kijken. En niet 
één subgroep van een paar duizend daklozen 
eruit pakken om te helpen zodat je daarmee 
kunt scoren. 
Als je hulp nodig hebt en je valt 
buiten een specifieke groep, dan is de 
informatievoorziening zo slecht dat je gewoon 
niet weet waar je heen moet. Hier in Leiden 
is er bij ‘De Binnenvest’ een groep die heet 
‘De Spil’, dat is voor hulp bij dakloosheid 
maar zij zijn er alleen voor mensen tot 27 
jaar dus toen ik aangaf ouder te zijn werd 
mij simpelweg gezegd dat ik te oud was. 
Wat volgde was een zoektocht van de ene 
organisatie naar de andere en dat is zo 
vermoeiend. Daarnaast is het in mijn geval zo 
dat ik maar een klein beetje hulp nodig had 
om hier zelf uit te kunnen komen, alleen een 
extra zetje. Dat is dan niet urgent genoeg. 
Iemand met een waslijst aan problemen 
kwam dan eerder voor hulp in aanmerking. 
Maar als het eerste probleem niet wordt 
opgelost dan wordt de lijst vanzelf langer. 
Ik ben voorstander van de werkwijze 
‘Housing First’, dus eerst een dak boven je 
hoofd. Zo heb je rust om je problemen op 
te lossen. Het zou goed zijn als er vaker 
voor deze aanpak wordt gekozen. Want op 
straat leven is echt overleven, er is geen 
mogelijkheid om afstand te nemen en je 
problemen op te lossen.

Hoop 
Ik woon nu een aantal maanden op de zolder 
bij iemand, tegen een kleine vergoeding. Het 
is onwerkelijk om ‘thuis’ te komen in een 
warme kamer. Ik ben aan het wennen aan 
deze luxe, die ik heel lang niet heb gehad. 
Die luxe bestaat uit kleine dingen: als ik een 
douche heb genomen of ik loop met mijn 
blote voeten door het gras, of ik zit buiten te 
eten. Of als je een keer iets bent vergeten, 
en dan weet dat het ‘thuis’ ligt. De luxe om 
iets te vergeten had ik op straat niet.  
Dat is zo mooi, dat is hetgeen me op dit 
moment hoop geeft en ik over de toekomst 
na kan denken. Over een paar maanden 
dan heb ik weer een kamer, en dan wil ik 
uiteindelijk ook nog een master archeologie 
doen. 
 
Ik kan gewoon weer uitslapen. Toen ik 
dakloos was moest ik als ik had gewerkt 
in de avonddienst nog lopen naar een 
slaapplek, en het kwam regelmatig voor 
dat deze dan volzaten omdat ik te laat aan 
kwam. Als ik pech had dan moest ik op een 
bankje slapen. Als het had geregend dan 
kon je gelakte bankjes droog vegen, maar 
er waren ook veel ongelakte bankjes en als 
je daarop moest slapen dan was het vocht 
er helemaal ingetrokken. Soms was ik wel 
twee uur aan het zoeken naar een geschikt 
bankje, om vier uurtjes te kunnen slapen. 
Nu ik een ‘thuis’ heb krijg ik al opmerkingen 
van mijn collega’s, dat ik er een stuk beter 
uit zie. Ik vind het heel fijn dat ik nu deze 
tijdelijke oplossing heb en ik ben bezig om 
vanuit hier een vaste plek te krijgen, en ook 
wat hulp om te zorgen dat ik weer wat kan 
socialiseren. Na acht jaar op straat ben ik zo 
enorm gewend om alleen te zijn dat ik sociaal 
een beetje afgestompt ben. Ik zeg de dingen 
niet meer zo netjes, terwijl het niet mijn 
bedoeling is om mensen pijn te doen. Acht 
jaar dakloosheid levert af en toe een sociale 
blunder op. Soms zeg ik dingen en dan denk 
ik achteraf, daar had ik beter over na moeten 
denken. Zoals een andere dakloze tegen 
me zei: ‘Het duurt wel een tijdje voordat de 
straat uit je leven is.’ 
Als je Remco wilt steunen met de laatste 
loodjes dan kan dat HIER.

‘Ik ben aan het wennen aan deze 
luxe, die ik heel lang niet heb 
gehad. Die luxe bestaat uit kleine 
dingen: als ik een douche heb 
genomen of ik loop met mijn blote 
voeten door het gras, of ik zit 
buiten te eten. Of als je een keer 
iets bent vergeten, en dan weet 
dat het ‘thuis’ ligt.’ 

https://www.doneeractie.nl/einde-dakloosheid/-63727


De straat laat krakend en steunend 
haar binnenste zien. Opengebroken 
geeft ze alles bloot. Puin en zand 
spugend, hoest ze geschiedenis op. 
Sporen die zich laten lezen als dat, 
wat de stad onder haar huid 
verborgen had. Zoals de mensen 
en hun kleine levens voorbij gingen, 
stenen op stenen werden gestapeld, 
weer afgebroken en opgebouwd, 
weer afgebroken en opgebouwd. 
 
Het oude draait zich af en wijkt 
hoe je het ook bekijkt voor iets 
dat anders lijkt en toch hetzelfde 
blijft. Zoals de bomen met hun 
ruisend bladerdak waaronder 
steeds weer nieuwe generaties 
dromen. Hun wortels en hun levens 
diep verankerd in de stad . 
Het bloeit en groeit weer op, biedt 
koele schaduw, smoel, gezicht 
en volop ruimte voor het licht. 
 
 
Janet Kleiberg

illustratie: Hetty Spaanderdam

St raat 
opde

schop
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4
Ik dacht dus dat ik in een oud familieplakboek drie bijna identieke fotootjes 
had. Drie fotootjes op een rij van mij als baby, in de armen van steeds een 
andere van mijn drie zussen. En dat dan de zus die mij in de armen had blij 
keek, en de andere twee sip. Waarna ik had willen concluderen: ik heb altijd 
vier moeders gehad.

MOEDERS
drie zussen die kijken alsof ze een verplicht 
nummer uitvoeren.
Mijn geheugen had er een nóg mooiere 
fotoserie van gemaakt. Zo gaat dat: 
het geheugen verzint verhalen, legt 
verbanden en maakt foto’s helemaal op 
eigen houtje. Toch ervaar ik het als fraai 
illustratiemateriaal bij mijn gevoel dat ik 
vanaf mijn geboorte vier moeders had. Ik 
kreeg veel aandacht.

Ik werd geboren op een zaterdagmiddag in 
1959, in Indonesië, waar het gezin Vonk toen 
woonde. Mijn vader werkte daar als arts bij de 
BPM, een dochteronderneming van de Shell.

Maar ja, geheugen en werkelijkheid zijn 
twee verschillende dingen. Ik heb op zich 
wel foto’s gevonden die beantwoorden aan 
het geschetste stramien. Ik in de armen 
van mijn oudste zus Ingrid met naast haar 
middelste zus Margot met een blik alsof ze 
wil delen in de vreugde, en aan de andere 
kant mijn jongste zus Maud die sip kijkt. 
Ik in de armen van Margot, met Ingrid én 
Maud ontevreden kijkend. Ik in de armen 
van Maud en allemaal een min of meer 
neutraal gezicht. Ik in de armen van mijn 
opgetogen vader, en daarvoor mijn drie 
zussen met alle drie een gezicht op onweer. 
En ik in de armen van mijn moeder met mijn 
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Ik was drie weken te laat, is mij verteld, en 
tot verbazing en vreugde van mijn ouders 
bleek ik een jongetje. Daar hadden ze na 
drie meisjes nauwelijks meer rekening mee 
gehouden. Ja, en ik was een initiatief van 
mijn moeder. Mijn moeder lééfde voor het 
moederschap. ’Je bent wel gepland,’ zei mijn 
vader later plagerig ‘maar niet door mij’.

Ik heb dus vier moeders gehad, maar ik ben 
ook vier moeders kwijtgeraakt

Toen ik negen was ging mijn oudste zus 
het huis uit. We woonden in Nederland, in 
Berkel en Rodenrijs, we gingen voor het 
werk van mijn vader verhuizen naar de 
Achterhoek, mijn oudste zus zat voor haar 
eindexamenjaar, het was niet handig om nu 
nog van school te veranderen, ze ging een 
jaartje bij een schoolvriendin in Rotterdam in 
huis wonen. En daarna studeren in Leiden.

Al vrij snel ging de volgende, mijn middelste 
zus. Die verhuisde van de Achterhoek naar 
Rotterdam waar ze ging studeren. En toen 
wij eenmaal met het restant van het gezin 
in Schiedam waren neergestreken ging mijn 
jongste zus de verpleegsteropleiding doen, 
in Vlaardingen. Intern. Die ging dus ook 
weg. En toen, toen ik vijftien was, stierf mijn 
moeder. Zat ik alleen thuis met mijn vader 
die ik tot dan toe eigenlijk niet zo goed had 
gekend. Hij had altijd in vrij grote mate voor 
zijn werk geleefd.

Was het vanaf dát moment, het moment dat 
ik na het afbrokkelen van het gezin alleen 

met mijn vader overbleef, dat ik anders 
begon aan te kijken tegen dat gezin met vier 
moeders?
Het is heel goed mogelijk.

Ik begon het te zien als los zand. Als los 
zand dat langzaam uit elkaar viel. Als een 
toevallig, tijdelijk samenzijn van individuen. 
Als mensen met wel iets van een gedeelde 
geschiedenis maar verder heel verschillende 
levens en misschien niet zo heel veel 
raakvlakken.

Wat de werkelijkheid is, is moeilijk te zeggen. 
Ik ben nu 63 en ik weet dat je je vroegere 
zelf en de situatie waarin je in je jonge 
jaren verkeerde bekijkt vanuit een hoofd dat 
daarna door allerlei stormen is gegaan, en 
dat onderhevig is aan stemming. Ik kijk naar 
die oude foto’s en weet steeds minder wat ik 
eigenlijk zie. Ik voel steeds sterker dat alles 
interpretatie en projectie is.

Wat zei Marten Toonder ook weer? Marten 
Toonder, de schepper van Olie B. Bommel 
en veel meer. Hij zei: ’Iets dat in je jeugd 
is gebeurd, is dikwijls het gevolg van een 
voorval op latere leeftijd.’

‘Ik heb dus vier 
moeders gehad, 
maar ik ben ook vier 
moeders kwijtgeraakt’



 
 
Het fenomeen weblog of kortweg blog is 
ontstaan in 1994 uit online dagboeken na de 
uitvinding van het http-protocol. Het woord 
weblog is bedacht op 17 december 1997 en 
ontstaat uit de term ‘loggen’ op informatie 
op internet zoals dat door mensen wordt 
gedaan en wordt genoemd in de begintijd 
van openbaar internet. Anderhalf jaar later 
ontstaat de term ‘blog’ uit een grap doordat 
iemand ‘we blog’ schrijft in zijn weblog. Weer 
een half jaar later wordt het werkwoord ‘to 
blog’ publiekelijk gebruikt op het net. Onder 
de blog-pioniers in Nederland wordt de blog 
Alt0169.com als eerste blog van Nederland 
gezien. Deze blog van kunstenaar Jeroen 
Bosch heeft twee jaar bestaan, van 1999 tot 
met 2001

De meeste blogs trekken een vast publiek, 
oplopend van enkele tientallen tot duizenden 
bezoekers per dag. Blogs spelen inmiddels 
ook een belangrijke rol bij het wereldwijd 
verspreiden van nieuws. Een wat ouder 
voorbeeld hiervan is zichtbaar in de vorm van 
ooggetuigenverslagen ten tijde van de aanslag 
op de Twin Towers in New York. Ook activisten 
en politici beginnen zich steeds vaker te 
presenteren via blogs. Er zijn wereldwijd 
nu meer dan 500 miljoen blogsites, dat is 
een derde van de 1.7 miljard websites in de 
wereld. 500 Miljoen blogs waarop achtendertig 
procent van de bloggers één keer per week 
publiceert. Tweeëntwintig procent van de 
bloggers besteedt twee tot drie uur aan een 
bericht. Er gaan iedere maand 70 miljoen 
nieuwe berichten via Wordpress live, die 409 
miljoen views generen op 20 miljard pagina’s. 

Hieruit kun je opmaken dat het een enorme 
industrie is geworden.

Zelf ben ik een blog begonnen omdat ik, 
geïnspireerd door de boeken die ik de laatste 
drie jaar lees en heb gelezen, dialogen wil 
aangaan, maar dat het nogal moeilijk bleek 
daarvoor een geschikte gesprekspartner te 
vinden tot ik de blog begon. In mijn blog 
bertiewoehouses.nl schrijf ik over de ideeën 
die ik dagelijks opdoe in mijn leven en in de 
boeken die ik lees met zoals gezegd, het doel 
één of meerdere gesprekspartners te vinden. 
Daar de blog voor tachtig procent van de tijd 
gelezen wordt op smartphones, heb ik mij 
een limiet van rond de vijfhonderd woorden, 
iets minder dan een A4tje, opgelegd. Het 
is soms een hele uitdaging daar binnen te 
blijven. Verder moet een blog mijns inziens 
kop en staart hebben plus een argument 
daartussenin. Het is ook leuk om de lezer, 
ongemerkt, door je blog te leiden als door 
een donker bos dat hij of zij niet kent. Tot 
nu toe laat ik regelmatig een blog het licht 
zien, over onderwerpen die voorbij komen in 
mijn leven, die ik relateer aan de insteek van 
mijn blog, te weten filosofie, psychologie en 
spiritualiteit. Onderwerpen die voorbij komen 
zijn geïnspireerd door films of concerten die 
ik bezoek, zoals gezegd boeken die ik lees of 
gewoon een idee dat voorbij komt. 

Zelf heb ik gekozen mijn blog via Wordpress 
online te zetten daar ik vertrouwd ben met 
het maken en inrichten van Wordpress sites. 
In het Wordpress theme, een format zeg 
maar, dat ik voor mijn blog gebruik heb ik 

Blog
door  
Gijs Weehuizen

verschillende functionaliteiten ingebouwd 
zoals bijvoorbeeld een button om de blog 
makkelijk in het Engels te kunnen laten 
vertalen voor buitenlandse lezers. De blog 
wordt al gevonden en gevolgd op internet 
door lezers in Amerika en China voordat ik 
zelf de link kan vinden op internet via een 
zoekmachine. De blog begon met zo’n dertig 
lezers die goed waren voor meer dan honderd 
bezoeken per dag. Daarna is het aantal lezers 
afgenomen in weerwil van wat gebruikelijk is, 
namelijk dat het aantal lezers van een blog 
groeit wanneer het goed gaat.

Inmiddels worden er overal blogs over 
geschreven en iedere keer dat ik feiten 
wil checken voor mijn eigen blog vind ik 
talloze links naar blogs over het onderwerp 
waarover ik schrijf. De verscheidenheid aan 
blogs is enorm en de lay-out natuurlijk ook. 
Het is leuk te zien hoe collega bloggers hun 
blogs inrichten en volschrijven. De meeste 
publiceren eens per week, mensen die 
iedere dag een blog publiceren zijn relatief 
schaars. Inmiddels is dit artikel met meer 
dan zevenhonderd woorden langer dan een 
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van mijn langste blogs tot nu toe, die over 
het boekje ‘De Eeuwige Wederkeer’ van 
redactielid Frits Jonkers gaat, om je een idee 
te geven van de lengte van mijn blogs. Ze 
zijn meestal in twee à drie minuten te lezen. 
Het blijft internet.
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Onrecht is roze koeken maskeren

Slakkenhuizen schenden

Kauwgomautomaten plunderen

Dubbeltjes stationeren

Kwartjes niet.

Lapjeskatten neerhalen

Ansichtkaarten terugtrekken 

Bakelieten telefoons ontkennen

Logistieke problemen met de dwerghamster.

Roze strikjes voortrekken oma’s sloffen 

uitruilen sledehonden evacueren non-verbale 

intelligentietesten invullen voor een ander.

Op ongelijke leggers stemmen

Prentenboeken provoceren

Kussentjes op armleuningen terugdringen

Voor je beurt zwijgen.

Monique Boogmans

nrecht
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ls jong mens heb ik eens 
geprobeerd een tijdje lang 
alle getallen en nummers in 
mijn leven op te schrijven. 
Dat was vóór het mobiele 
tijdperk, dus gewoon in 
een schriftje dat ik op zak 
had. Het was een soort 

persoonlijk onderzoek naar welke getallen 
‘bij mij hoorden’. Nummers die terugkeerden 
of cijfers die veel voorkwamen. Het liefst 
m’n geboortedatum of iets anders favoriet 
numerieks. Het bleek al snel dat de getallen 
in mijn leven een volkomen willekeur aan de 
dag legden. 
Om wat voor getallen en nummers ging het 
zoal? Kijk zelf maar eens als je je er een 
dagje op focust wat allemaal een nummer 
heeft; het stoplicht waar je voor wacht, het 
nummertje in een winkel, het kaartje van de 
bioscoop of een concert, het bedrijfsnummer 
van de bus, het nummer van de krant of tv-
gids, de lantaarn voor je deur, serienummers 
van apparaten in huis, de verfkleur, het 
framenummer van je fiets, het terrastafeltje, 
noem maar op. En dan heb ik het nog niet 
eens over je huisnummer en postcode. 
Tegenwoordig komt daar nog eens een 
veelheid aan digitale 
nummers bij. 
Er was één nummer 
dat met kop en 
schouders boven alle 

getallen en nummers uitstak: nr 3! Dat was 
het nummer dat standaard bij mij hoorde op 
een klassenlijst. In welke klas ik ook zat, op 
de leerlingenlijst stonden boven mij altijd 
een Ba…… en een Be….. (met of zonder 
v.d.) en dan kwam ik op nummer 3.
Om een of andere reden ben ik altijd 
bovenmatig geïnteresseerd geweest (en 
nu nog) in hoe we in het dagelijks leven 
met verschillende talstelsels werken. Dat 
ontstond bij mij met het dobbelen. Wie het 
kroegspelletje ‘blufpoker’ kent, weet dat 
er in dat spel op geraffineerde wijze wordt 
gegoocheld met het zes- en het tientallig 
stelsel door elkaar heen. Door handig het ene 
of het andere talstelsel in te zetten kun je 
bluffen en anderen te grazen nemen.  
In de meetkunde werk je vanuit het 12-tallig 
stelsel met de 360 °. Een getal dat veel meer delers 
heeft dan 100. Op de klok werk je met een 60-tallig 
stelsel, waarbij je onder de seconde opeens tientallig 
gaat. Het is een afwijking van mij, ik weet het. Maar ik 
vind dat uitermate boeiend.  
Met de digitale klokken met digitale cijfers is het opeens 
heel inzichtelijk geworden dat seconden en minuten niet 
boven de 60 uitkomen en uren niet boven de 12 of 24. 
Onder de seconde kun je wél tot 100 tellen, al gaat dat 
wel heel erg snel.
Met de digitale klok is er bij mij langzaam maar zeker een 
obsessie gegroeid met opmerkelijke getallen die vooral 
‘s nachts opduiken vanaf mijn rood gecijferde digitale 
wekker. In het donker lichten cijfercombinaties op die 
felrood de nacht in schijnen. Uiteraard zie ik de cijfers 

MOOIE  GETALLEN
Ik heb iets met getallen, liefst mooie getallen. Niet die van een baanrecord of 
de hoogte van een berg, maar van getallen die oppoppen als nummers uit een 
reeks, met ervoor en erna nummers die onzichtbaar blijven. 
Getallen maken in groten getale deel uit van ons leven. Als je erop let, zijn er 
dagelijks ontelbaar veel getallen die ons passeren. Meestal ga je er gedach-
teloos of onwetend aan voorbij. Als je het in de gaten hebt of houdt, merk je 
pas hoeveel het er zijn. Ze verschijnen in het dagelijks leven bijna altijd als 
nummers. Nummers van iets uit een volgorde. 

A

alleen als ik ga slapen of wakker wordt in de nacht. Die 
cijfercombinaties zijn echt van het digitale tijdperk want 
wijzerplaten hebben dat nu eenmaal niet.  
Ik weet niet hoelang ik dit al heb, maar ik moet als ik 
’s nachts even wakker wordt altijd op de klok kijken of 
er een mooi getal staat. Ik heb het er nog nooit met 
iemand over gehad, dus ik kom nu (n.b. in dit laatste 
TIJDschriftnummer) een soort van uit de kast met 
een digitale cijfers fetisj: altijd kijk ik op mijn wekker 
op zoek naar mooie getallen. Net als in poker zijn dat 
cijferreeksen of een set dezelfde cijfers, maar ook 
tafeluitkomsten en dubbelen. Zo probeer ik altijd in bed 
te kruipen op het getal 2345 (=23.45 u) 0mdat ik er van 
mezelf vóór twaalven in moet liggen. Als het een keertje 
007 (= 0.07 u) wordt is dat ook een mooi getal. (geen 
uitleg nodig, toch?). 020 Zie ik liever niet!  
Als oude man moet ik er ‘s nachts altijd een keer uit. 
Hoe leuk is het dan als het 333 (3.33 u) of 444 (4.44 u) 
is. En is het toevallig 3.31 u, dan wacht ik even tot de 
digitale 1 een 2 en daarna een 3 wordt, zodat ik tevreden 
weer verder kan slapen. Even 
wakker worden op 3.45 of 4.56 
mag natuurlijk ook, want 
ook mooie getallen. 
De wekker begint te 
snoozen op 6.54 en 
om 7.14 (1x7 en 2x7) 
ga ik eruit. Ik kan me 
voorstellen dat je zegt: 
‘beetje geforceerd, niet?’. 
En dan zeg ik: ‘inderdaad!’. 
Maar het zit zo in mijn hoofd.  
Overdag komen daar de 
dubbele cijfers bij waarbij 
ik 10.10 zelf een hele mooie 
vind en 11.11 algemeen als 
een bijzonder getal wordt 
beschouwd. Zie je 11.11 op de 
klok dan heb een ‘spiritueel 
contactmoment’. Dus let maar 
op voortaan.  
Ik kan nog veel van die 
opmerkelijke digitale klokgetallen 
noemen en waarschijnlijk kun je 
ze nu zelf ook bedenken. Volg je 
wekker of ovenklok maar eens 
een tijdje …  
Gelukkig voor mijn 
rust hebben we op 
mijn werk alleen 
wijzerplaatklokken.
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door Frits Jonker
Galerie Weerdruk had een onverwacht 
gat in de agenda. Martin Veltman, de 
man die de huiskamer-galerie runt, 
vroeg of ik dat gat misschien wilde 
vullen. Dat ‘misschien’ was ietwat 
misplaatst. Ik krijg zelden de kans 
om een expositie te doen en dus zei 
ik met hoofdletters JA. Dat was half 
december 2022.

Ik werd geacht op 6 januari klaar te zijn voor 
een feestelijke opening. Ik ontdekte al snel 
dat ik zwaar had onderschat hoeveel werk er 
gaat zitten in het inrichten van een expositie. 
Toen alles hing had ik het zelf wel gezien. 
Vooral toen ik besefte dat de opening op de 
verjaardag van mijn partner was! Had ik 
helemaal over het hoofd gezien! 
De expositie was gelukkig slechts drie 
weekeinden. Omdat ik weinig bezoekers 
verwachtte, had ik in mijn hoofd gehaald dat 
ik lekker in de galerie  een beetje zou kunnen 
zitten tekenen en dat ik kon uitrusten van 
een paar tamelijk ingewikkelde laatste weken 
van 2022. Het pakte anders uit.
Ten eerste kwamen er op de opening zoveel 
mensen dat ze amper in de galerie pasten. 
Het is een huiskamer-galerie: als er dertig 
mensen zijn, is het vol. Dus op de opening 
kon niemand zien wat er aan de muren hing. 
Ook kon er bijna niemand bij de ijskast, met 
als gevolg dat er na afloop nog een enorme 
hoeveelheid drank overbleef. 
In eerste instantie wilde ik een 
Wunderkammer inrichten met hoogte- en 
dieptepunten uit mijn verzamelingen. Maar 
dat bleek niet zo makkelijk als het leek. 
Bovendien zou ik dan niks kunnen verkopen, 
wat me niet erg netjes leek ten opzichte 
van de galeriehouder. Dus werd het een 
Wunderkammer vol allerlei recente eigen 
projecten die om een of andere reden niet 
helemaal van de grond zijn gekomen. Dit 
laatste geldt trouwens voor bijna alles wat ik 
onderneem, ik vind het heerlijk om dingen 
te maken, maar zodra iets afgerond dient te 
worden begin ik liever aan iets nieuws. Met 
als gevolg dat veel van wat ik maak nooit 

onder ogen komt van andere mensen dan 
mijn familie. En zelfs die geloven mijn vage 
ondernemingen inmiddels wel. Zo heb ik 
bijvoorbeeld een fascinatie voor het Jumbo-
olifantje. Als kind vond ik er eentje in een 
doos met een Jumbo-spel: een plat groen 
pastic olifantje aan een rood touwtje, dat 
ik veel mooier vond dan het spel zelf. Later 
ontwikkelde zich in mij de wens om zelf ooit 
zoiets moois te ontwerpen als dat olifantje. 
Ik heb inmiddels meer dan driehonderd 
olifantjes getekend, maar geen daarvan 
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komt ook maar in de buurt van het Jumbo-
olifantje. Die driehonderd pogingen waren te 
zien in de Wunderkammer. Samen met nog 
vijftien andere van dit soort projecten. 
Veel van mijn projecten zijn gebaseerd op 
wat andere mensen weggooien. Zo haal ik 
boeken uit de openbare boekenkastjes die 
overal in de stad zijn te vinden. Boeken zijn 
al heel lang niks meer waard. Ook op het 
Waterlooplein koop ik boeken voor een euro  
 of minder. Die boeken knip 
 ik kapot en van de illustraties 

maak ik namaak vellen 
poesieplaatjes. Ik ben 

dol op poesieplaatjes, 
maar ik vind dat de 
onderwerpen vaak saai 
zijn. De vellen die ik 

in elkaar plak zijn 
naar mijn idee veel 
interessanter. Maar 
als je niet heel 

goed kijkt zie je 
niet dat het namaak 
is. En dat geldt 
voor veel andere 
dingen die in de 
Wunderkammer te 
zien waren. Maar de 
expositie was in feite 

een excuus.
De afgelopen drie 

jaar heb ik veel mensen niet gezien. Dat 
komt niet alleen omdat ik van alle sociale 
media ben verdwenen, maar ook omdat mijn 
opvattingen over wat er allemaal gaande is 
in de samenleving niet door iedereen worden 
gewaardeerd. En dat is zwak uitgedrukt. 
Maar ik wil met niemand ruzie, dus ik heb 
iedereen uitgenodigd, in de hoop weer wat 
nader tot elkaar te kunnen komen. Dat lukte 



vrij goed, ik heb heel veel mensen eindelijk 
weer gesproken en het was bijna altijd een 
aangenaam weerzien. Maar de expo zelf was 
dus bijzaak. En dat was een beetje sneu voor 
de paar mensen die mij helemaal niet kenden 
en die speciaal voor de Wunderkammer 
kwamen en zich waarschijnlijk wanhopig 
hebben afgevraagd waar ze in hemelsnaam 
naar keken. Die driehonderd olifantjes waren 
nog wel te begrijpen, maar mijn tekeningen 
op basis van inktvlekken van een bevriende 
illustrator? Of  mijn collages van stukjes 
jurken op foto’s uit het tijdschrift LINDA? Of 
de Nespresso-doosjes die ik gebruik om op te 
tekenen?
Tussen de bedrijven door maakte ik een 
digitaal zine over wat er zoal gebeurde in 
en rond de Wunderkammer. Zevenedertig 
afleveringen, om precies te zijn. Die ik 
vervolgens aan slechts drie mensen heb 
gestuurd. Eén van mijn beste vrienden zei 
bij aflevering drie al: ’genade, niet meer 
alsjeblieft!’ Dat wakkerde de twijfels die ik 

toch al had over deze hele onderneming 
alleen maar verder aan. In de laatste week 
kregen we als klap op de vuurpijl twee 
lekkages in onze woning en het kostte me 
moeite om nog lol te hebben in die hele expo. 
In december had ik met mijn grote mond 
nog gezegd dat ik ook nog twee workshops 
handletteren wilde geven. Maar nu was ik 
moe, ons huis was een puinhoop vanwege 
de lekkages, en ik had bijna spijt dat ik hier 
aan was begonnen. Maar toen brak er iets in 
mijn brein en kreeg ik zin om die workshops 
alsnog te geven, lekkages, vermoeidheid en 
twijfels ten spijt. Dat pakte goed uit, ook al 
kwamen er natuurlijk weinig mensen omdat 
ik veel te laat uitnodigingen verstuurde. 
Dit verhaal heeft geen clou en evenmin een 
einde. De laatste dag van de expo hebben de 
mensen die op dat moment aanwezig waren 
hun best gedaan de drankvoorraad alsnog op te 
maken. Dat is niet gelukt, maar het was wel een 
prachtige avond die ik niet snel zal vergeten. 
Maar voorlopig geen exposities voor mij.

De avond werd ingeluid met het feestelijk 
aansteken van de kaarsjes op de soesjes. 
Er werd getoost op het 5-jarig bestaan van 
TIJDschrift en gesmuld van de heerlijke 
linzensoep die Dorien had klaar staan.
De Jubileumpuzzel was wel het onderwerp 
van gesprek.
Het oplossen van de puzzel bleek toch 
moeilijker dan gedacht. Ik vond het erg 
leuk en toch wel spannend om de puzzel in 
TIJDschrift te plaatsen omdat dit voor mij de 
eerste keer was (en nu blijkt ook de laatste 
keer, omdat dit de laatste TIJDschrift is).

De uitslag: 
Winnaar: M. Groenewoud, hij mocht JC mee 
naar huis nemen.
Tweede plaats: G. Weehuizen (helaas niet 
alles ingevuld)
Derde plaats: J. Bohnke (bijna te laat 
ingeleverd, maar ook Jos had niet alles 
ingevuld).

Clara van Ruiten

AND THE WINNER IS ... 
Uitslag en oplossing lustrumpuzzel

Vrijdag	13	Januari	was	de	winter-TIJDschrift-borrel	bij	Dorien	Boland	in	
Amsterdam.	Hier	was	ik	bij	aanwezig	omdat	ik	met	de	Jubileumpuzzel	een	bijdrage	
had	geleverd	en	omdat	de	prijs:	het	boek	'Cruijff!	De	jonge	jaren',	zou	worden	
uitgereikt	aan	de	prijswinnaar.

27



'hIJ   DOET   NIKS ! ! !'
Vooropgesteld: ik ben geen hondenhater. En als alle 
hondjes me zo lief zouden aankijken als de hondjes die 
Dorien altijd fotografeert voor de rubriek ‘Ben zo terug’, 
dan zou ik waarschijnlijk net zo idolaat van honden zijn als 
van poezenbeesten. Maar dat is niet het geval. Hoe dat zo 
gekomen is lees je in het verhaal hieronder.

door: Martin Groenewoud 

illustraties: Jos Bohncke
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Als kind in Amsterdam-Slotermeer in de 
jaren '60-'70 kwam ik zeer geregeld thuis 
met een flinke portie poep-aan-me-schoen. 
Winkelpromenade de Vlughtlaan bestond uit 
een lange rij stoeptegels met om de zoveel 
tegels een dikke laag hondenstront. Vele 
mensen hadden een hond en die scheten 
letterlijk alles onder. Tuinstad Slotermeer 
had ook BRUINstad mogen heten, want 
ook alle grasveldjes om op te voetballen 
lagen bezaaid met hondendrollen. Dat de 
opruimplicht jaren later tot een poepvrij 
winkelgebied zou leiden had niemand in die 
tijd kunnen vermoeden. Ik heb heel wat tijd 
met stokjes in het profiel van mijn schoenen 
zitten poeren om stront te verwijderen. Een 
activiteit met een hoog jesses-gatsie-bah-
gehalte.
Mijn vader sprak ook geregeld zijn ergernis 
uit over mensen die een veel te grote 
hond op zo’n klein flatje hielden en die dan 
’s ochtends in ochtendjas naar beneden 
liepen, de hond naar buiten stuurden, zelf 
in de portiekopening bleven staan, en na 
de schijtbeurt, de hond weer mee naar 
boven namen. Ons voetbalveldje was weer 

een hondendrol rijker. En, omdat we in 
een goedkoop gebouwde jaren '50 woning 
leefden met dunne muurtjes was het soms 
aanhoudend geblaf óók een regelmatig 
terugkerende bron van ergernis. En zo 
ontstond dus mijn eerste negatieve associatie 
met het fenomeen hond.

Tussen mijn zestiende en negentiende 
heb ik een aantal jaren een vakantie- en 
zaterdagbaan als postbezorger gehad bij 
de PTT. Daar kwam ik er achter dat je vele 
verschillende soorten brievenbussen had. 
De ergste waren de brievenbussen met een 
strakke klem. Had je een tijdschrift en een 
ansichtkaart, dan viel dat nog mee, maar 
had je alleen een dun ‘girootje’ dan moest je 
met je wijsvinger de klem aan de binnenkant 
indrukken om het ‘girootje’ naar binnen te 
krijgen. Eén van de huizen met zo'n klembus 

‘Ik heb heel wat tijd met stokjes 
in het profiel van mijn schoenen 

zitten poeren om stront te 
verwijderen.’ bevond zich op een galerijflat aan de Anton 

Waldorpstraat in Overtoomse Veld. Achter 
die klembus zat een gigagrote gevaarlijk 
grommende hond. Die hoorde mij natuurlijk 
al bij de eerste brievenbus aankomen. En 
stond ik dan voor die desbetreffende deur 
mét zo'n ‘girootje’ dan stond die hond tegen 
de deur aan te springen en bonsde mijn hart 
in mijn keel. En omdat ik, op zijn zachtst 
gezegd, niet zo assertief was, probeerde ik 
dat dunne envelopje er, met gevaar voor 
eigen vingers, toch in te krijgen. Doodeng! 

Ik heb na een paar keer toch maar de moed 
opgevat en aangebeld, maar niemand deed 
open. Dit was natuurlijk ook direct de reden 
dat die hond stond te grommen. Omdat ik, 
toen al, zo'n verantwoordelijkheidsgevoel 
had, bleef ik toch maar de post door die bus 
duwen, zo goed als mogelijk. Er waren nog 
een paar van dit soort brievenbussen met 
hond achter de deur, maar, zou ik bij Martin 
Gaus in therapie moeten, dan zou dát adres 
in de Anton Waldorpstraat de plek zijn om 
met mijn angst voor honden aan de slag te 
gaan.
Ook in deze tijd kwam het nog wel eens voor 
dat ik met hondenstrontschoenen 
thuis kwam. Mijn kijk op honden 
was er zodoende niet beter op 
geworden.

Vanaf mijn achttiende had ik het 
hardlopen ontdekt als middel om 
van mijn grote overgewicht af te 
komen. Ik bleek er talent voor te 
hebben, vond het heerlijk dat ik dit 
alleen kon doen op ieder moment 
dat ik kon en er zin in had, en het 
buiten zijn vond ik ook erg prettig. 
Eerst liep ik vaak rondom de 
Sloterplas, toen ik op studentenflat 
Uilenstede in Amstelveen woonde 

liep ik vaak de Kalfjeslaan af, richting de 
Amstel, of richting Amsterdamse Bos, en 
later, toen ik in de Bos en Lommer woonde en 
voor de marathon trainde liep ik weer vaak de 
Sloterplas rond. Helaas blijken alle plekken 
die fijn zijn om hard te lopen ook plekken die 
fijn zijn om honden uit te laten, en dan vooral 
niet aangelijnd, want dan kunnen honden zo 
lekker rond rennen. Dat snap ik maar al te 
goed. Ik en de hond doen precies hetzelfde. 
Je uitleven, de wind voelen, je lijf voelen, 
spelen, plezier beleven, zinloos rennen; dan 
voel je dat je leeft. Honden zijn betere lopers 
dan mensen. Zij zien het als spel om die 
hardlopende mensen in te halen, helemaal 
als die schrikkerig proberen van de hond weg 
te lopen. Dan denkt die hond dat hij de baas 
is. Bij een teckel nog geen probleem, maar 
er zijn ook hondenmerken zoals rottweilers, 
dobermans, herders, om nog maar te zwijgen 
van de pitbull-achtigen. Héél erg eng als zo'n 
grommend wezen op je af komt. Er zijn vele 
hondenbezitters die wel verantwoordelijkheid 
nemen en alert reageren en corrigeren, maar 
ik heb zoveel voorbeelden van hondenbazen 
die een beetje naar je lachen waarna 
steevast de opmerking volgt: ‘HIJ DOET NIKS 
HOOR!’. Over machtsmisbruik gesproken, 
niet alleen in de theater- en filmwereld, 
neen, overal en vooral op straat, in het 
bos, in parken. Hondenbezitters zijn vaak 
meester in het goedpraten van onverwachte 
agressiebedreigingen van hun honden naar 
anderen. Over #metoo en machtsmisbruik 
gesproken!

‘Ik en de hond doen precies 
hetzelfde. Je uitleven, de wind 

voelen, je lijf voelen, spelen, plezier 
beleven, zinloos rennen; dan voel je 

dat je leeft.’ 



Mijn kijk op honden kwam inmiddels het best 
naar voren in de slogan: ‘de leukste hond is 
een dooie hond!’

Mijn hele leven ben ik al dol op fietsen. Vooral 
buiten de stad is dat heerlijk. Maar zodra 
je in landelijk gebied komt met afgelegen 
boerderijen kom je hem zo af en toe, en 
altijd onaangekondigd, tegen: de waakhond. 
Altijd groot, gevaarlijk blaffend, soms aan 
een ketting, dit meestal in Frankrijk en 
België, vaak met een degelijk hek ertussen, 
zodat je wel schrikt, maar direct weet dat 
je lijfelijk niet aangevallen kunt 
worden en soms, ja soms, 
gewoon een open erf en dan 
komt er zo’n gevaarte 
achter je aan. Dus 
dan maar trappen 
zo hard je kunt. Dit 
heb ik een paar 
keer meegemaakt. 
De eerste keer was 
bij een jaagpad 
bij Vrouwenakker, 
even onder Uithoorn. 
Ik was erg aan het 
genieten en opeens 
was íe daar. Niet eens 
zo’n groot beest, maar wel 
verschrikkelijk grommend en 
hard agressief op me af rennend. 
Twee keer kwam het beest langszij en 
sprong gericht naar mijn linkerkuit. Zelf een 
trap geven zat er niet in, want ik zat vast in 
een ouderwetse toeclip. De vraag is of dat 
ook slim is. Ik schreeuwde zelf maar wat en 
na de tweede mislukte attack gaf-ie het op.
Ik weet nu dat waakhonden tot een bepaald 
punt meerennen en dan weer terug naar hun 
te bewaken terrein terugkeren. Aan deze 
uitspraak van mij kunnen echter geen rechten 

ontleend worden. Honden zijn voorspelbaar 
voor hun baas, voor onbekende passanten 
zeer onvoorspelbaar.
Mijn eerste grote fietsvakantie was met mijn 
vriend Martin Bosman naar Zwitserland.
We hadden weinig geld en namen zo weinig 
mogelijk een camping en zochten dus voor 
het opzetten van de tent, iedere avond een 
wat stille, afgelegen en beschutte plek op.
Ergens in de Jura vlak onder Besançon waren 
we op een landweggetje bijna op een plek 
die ons, volgens de Michelinkaart, goed leek. 
Alleen, toen we langs een afgelegen boerderij 
reden, kregen we allebei een hartverzakking. 
Er kwam een wel zó enger dan engere 
gigagrote grommende zwarte soort van 
weerwolf op ons af. Hij deed zelfs een poging 
tot springen naar ons, maar daar was direct 
onze redding, en zíjn reden van agressie 
duidelijk. Een hele sterke zware metalen 
ketting hield het beest in bedwang. Zielig en 
verschrikkelijk tegelijk. Die avond konden 

we de tent gelukkig op ruime 
afstand opzetten. Maar de weg 

erheen bleek doodlopend 
en dat betekende 

dat we de volgende 
ochtend weer terug 
langs de weerwolf 
moesten. Maar 
kennis is macht 
en we reden zo 
stil mogelijk langs 
en wisten, toen hij 
toch aansloeg, dat 

we veilig hard weg 
konden fietsen.

Ik fiets geregeld een 
rondje Haarlem-Zandvoort 

en vind het dan heerlijk om via 
Kraantje Lek terug te rijden. Dan fiets 

ik door het mondaine Bentveld. Grote villa’s, 
grote tuinen, hoge hekken en heggen; je 
zal er maar moeten wonen denk ik. Veel 
interesse van inbrekers, veel waakhonden, 
maar veel cameratoezicht -gelukkig- 
tegenwoordig. Tot voor drie jaar was er ook 
een perceel, op een hoek gelegen, mooie 
heg eromheen, en direct als je dan de bocht 
omkwam was er een poort van traliewerk, 

‘Er kwam een wel zó enger dan engere 
gigagrote grommende zwarte soort 

van weerwolf op ons af. Hij deed zelfs 
een poging tot springen naar ons, 

maar daar was direct onze redding, 
en zíjn reden van agressie duidelijk. 

Een hele sterke zware metalen ketting 
hield het beest in bedwang. Zielig en 

verschrikkelijk tegelijk.’ 

ongeveer één meter hoog. Daar 
lagen ze steevast, en hoe zacht je 
ook deed, bij het verschijnen van 
mijn fiets voor die poort werd je 
steevast getrakteerd op een agressieve 
blafpartij van de twee gebroeders Rottweiler. 
Je weet dat het gaat komen en toch iedere 
keer bonkt je hart in je keel.
Of het landgoed is van eigenaar veranderd, of 
de honden zijn overleden, maar ze zijn er in 
ieder geval niet meer. Maar zie ik het hek, 
dan kijk ik toch nog steeds altijd even of 
ze ook echt, écht er niet meer zijn. Angst 
noemen ze dat.
Van al dit soort momenten met honden 
heb ik na bijna zestig jaar welgeteld nul 
foto’s.
Foto’s maak je alleen van leuke, gezellige 
momenten. Narigheid en ellende valt onder 
de categorie persfotografie.
Eén van de meest bizarre dingen met honden 
heb ik volgens mij meegemaakt in een café 
in West-Terschelling. Het was een jaar of 
twintig geleden en ik was er in verband met 
het meedoen aan de halve marathon aldaar, 
genaamd de Berenloop. Het was druk in het 
café, ik ging voor ons clubje wat drinken 
halen, stond in de rij voor de bar, en toen 

ik naar 
beneden keek 

zag ik een klein 
hondje, merk, ik denk: 

Jack Russell. Ik buig me naar hem toe om 
hem even aan te halen, vond het vrij zielig, 
zo’n verloren hondje in de drukte en geen 
baas te bekennen. Toen ik met mijn hoofd 
dichter bij het dier kwam, lag het volgende 
moment mijn bril op de grond, de hond 
was weg en ik voelde op mijn voorhoofd de 



afdruk van tanden. Ik stond letterlijk aan 
de grond genageld, totaal verbouwereerd. 
Ik was zojuist aangevallen door een hond, 
midden in een vol café en niemand die hier 
iets van had mee gekregen. Bizar!!! Ik heb 
de drankjes besteld, afgeleverd, maar toen 
ik het verhaal vertelde, leek niemand daar 
notie van te nemen. Alsof het in een droom 
gebeurd was. Sinds die dag staat bij mij ook 
de Jack Russell op de zwarte lijst.
De les is sindsdien om vooral géén contact 
met honden te maken. Volstrekt negeren.

Vandaag, 23 januari 2023, maakte ik in de 
ochtend een wandelingetje door de buurt 
en het was spits met hondenuitlaten. In het 
kleine grasstrookje langs de vaart liep een 
vrouw met middelgroot model hond en die 
(de hond dus, níet de vrouw) begon toen ik 
naderde uit het niets ontzettend hard naar 
me te blaffen. De vrouw deed of zei niets en 
ik dacht: Martin, niets zeggen, andere kant 
opkijken, negeren. Het werkte, maar leuk is 
het niet.
Even verder stond een grote hond in de 
huiskamer, -gelukkig- vanachter en tegen het 
raam, op de vensterbank met zijn poten, als 
een bezetene tegen me te blaffen. Ik bleef 
expres even staan en keek het dier aan, 
en die begon nog harder te blaffen. Daarna 
liep ik maar door. Honden … ik kan er echt 
helemaal niets mee, en het is dus begonnen 
als klein jongetje, opgroeiend in Slotermeer, 
en nooit meer goed gekomen tot op de dag 
van vandaag.
En zo ben ik dus wél een kattenmens, en 
geen hondenmens. Katten zijn autonoom 

van zichzelf. Er zijn van die zalige tegeltjes 
met de tekst ‘een hond heeft een baas, een 
poes personeel’, en daar zit veel waarheid in. 
Katten hebben het talent om mensen in te 
pakken met hun unieke uitstraling van ‘het 
totale niets doen’. Dat zien we bij katten als 
iets geweldigs. Zeg je als mens dat je iedere 
dag de hele dag niets doet, … tsja, dat scoort 
toch echt laag op de carrièreladder. Met de 
explosie van mindfulness en yogastudio's 
lijkt hier een kleine verandering in te komen. 
( ‘Je doet helemaal niets, en je voelt niets, en 
óók dat mag er zijn als een stukje van jou!’). 
Maar katten mogen niets doen en daar wordt 
weinig van verwacht. ‘Het er zijn’ zoals ze 
zijn is op zich genoeg. Katten valt amper tot 
niets te leren door mensen. Heerlijk, geen 
verwachtingen!
Van honden verwachten we daarentegen 
heel veel. Honden gedijen bij goede leiding 
en kunnen onvoorstelbaar knappe dingen 
doen die zeer nuttig en uniek zijn. Vrienden 
van ons hebben schapen gehad en hadden 
een Bordercollie om de schapen bij elkaar te 

 ‘... de hond waar ik me bijna ieder 
week mee vermaak. En dat is Loebas, 
de Sint Bernard van Donald Duck die 

niet af te richten is en alleen voor 
brokjes en een bot te porren is om in 
actie te komen. En verder doet déze 

hond echt werkelijk niks. Heerlijk, net 
een poes.’

drijven. Er zaten uren van training in, maar 
het resultaat is verbluffend. En in de zorg 
kennen we natuurlijk blindengeleidehonden, 
hulphonden voor mensen met een fysieke 
beperking en er zijn zelfs epilepsiehonden die 
mensen met epilepsie waarschuwen als er een 
aanval aan dreigt te komen. Zó ontzettend 
knap, echt petje af voor de hond. Maar vooral 
ook voor de trainers van deze honden. Uren 
van geduld, operante conditionering (aport!), 
herhalen, herhalen en herhalen. Ik heb in mijn 
werk met verstandelijk gehandicapten met 
moeilijk verstaanbaar gedrag me veelvuldig 
een soort van menselijke hond gevoeld. 
Herhalen, herhalen, herhalen, consequent, 
rustig en positief blijven, en heel veel geduld 
hebben. De persoon volgen, goed opletten op 
signalen en daar direct op reageren als dat 
nodig is. Timing is essentieel. Nooit te snel of 
te laat. Goed getrainde honden zijn hier ook 
goed in, ik was dat ook. Op een afdeling waar 
ik jaren gewerkt heb met dit soort mensen 
namen veel personeelsleden vaak hun eigen 
hond mee. Dat had een extreem positieve 
uitwerking op het gedrag van deze cliënten. 
Die werden daar echt acuut rustiger van. 
Helaas mocht dit op een gegeven moment niet 
meer. Beleid, regels … hou maar op. Heel erg 
jammer.

Ik kan gelukkig afsluiten met een wel heel 
erg positief verhaal over honden. Eerst maar 
even de hond benoemen waar ik me bijna 
ieder week mee vermaak. En dat is Loebas, 
de Sint Bernard van Donald Duck die niet af 
te richten is en alleen voor brokjes en een bot 
te porren is om in actie te komen. En verder 
doet déze hond echt werkelijk niks. Heerlijk, 
net een poes.
Dan afgelopen weekend. Mijn nicht Wilma 
met manlief Oscar waren bij ons op bezoek. 
En die hadden ook voor de eerste keer hun 
hond Rosie mee. Middelgroot gladharig 
model. Thuis was natuurlijk ons poesekind 
Bollie. Reuze spannend dus. Nooit eerder 
gedaan. Maar de baas maakt dus echt de 
hond, blijkt maar weer. Oscar begeleidde 
Rosie als een megagentle uitvoering van 
Martin Gaus. Bleef bij binnenkomst dicht bij 
het dier en stelde het op zijn gemak. Bollie 
had al snel in de gaten dat er iets nieuws 

binnengekomen was. En nieuwsgierig als 
ze is kwam ze uit haar eigen stoel met 
schapenvacht en naderde Rosie tot op 
een zeventig centimeter, keek met een 
open blik Rosie aan, bleef heel rustig en 
draaide zich om en ging weer terug naar 
haar stoel. Gelukkig is er beeldmateriaal 
van deze ontmoeting. Het verdere bezoek 
geen wanklank tussen de twee, hooguit wat 
nieuwsgierige interesse. Hondencoach Oscar, 
daar zouden heel wat hondenbaasjes nog 
veel van kunnen leren dacht ik. In plaats van 
wegkijken en ‘HIJ DOET NiKS!’ roepen, blijkt 
dat het gelukkig dus ook anders kan.
En, en, en … er is sinds het bestaan 
van TIJDschrift een ‘nieuw’ ras waar ik 
tegenwoordig wél van hou. Hondjes om op 
te vreten zo lief: ‘Ben-zo-terug-hondjes’, met 
dank aan Dorien.
Dit was mijn eerste en tevens laatste bijdrage 
over honden. Zou er over drie maanden weer 
een zomernummer komen, dan ging ik het 
hebben over het versturen van vakantie-
ansichtkaartjes, postzegels kopen, niet 
aangekomen kaarten, etc. Teveel om op te 
noemen. Een aflopende zaak op alle fronten. 

Alle lezers de groetjes van Martin.



Je eigen feestje vieren.

 
 
 
 
 
            

tijd 
Jos Bohncke

VOETBAL IS ...
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Bert Nap, klokkenluider
‘De Vrijheid heeft het gewicht van een bestelwagen’

	 tekst:	Mirjam	Boelaars,
		 foto’s:	Mirjam	Boelaars,	tenzij	anders	vermeldt

Vele malen schreef ik over mijn 

kleurrijke en inspirerende buurt. Vaak, 

juist als ik er helemaal niet mee bezig 

ben, komt het met een klap naar 

binnen: wat woon ik in een prachtig 

deel van de stad! Geen wonder dat 

hier zoveel mensen naar toe komen. 

Sommigen komen om te feesten, 

maar de meesten om hun ogen uit te 

kijken. Met veel plezier meng ik me 

in het sociale leven van onze buurt, 

maak deel uit van een Binnenbuurt-

groep, weer een onderdeel van 

het Stadsdorp Nieuwmarkt, doe 

mee aan creatieve brainstorms die 

worden georganiseerd door Elena 

Simons, waarbij mensen met ideeën 

worden gekoppeld aan mensen 

die deze kunnen uitvoeren. Sinds 

2018 was ik de vormgever van de 

buurtkrant ‘d’Oude Binnenstad’, maar 

organiseerde ook de groep bezorgers 

en hield de advertenties bij. Aan het 

werk rondom ‘d’Oude Binnenstad’ is 

nu een eind gekomen.  

De hoofdredacteur, Bert Nap, vond 

het na 10 jaar wel welletjes, het 

kost steeds veel tijd en zonder 

(onbezoldigde) hoofdredacteur is 

het moeilijk om elk kwartaal een 

krant te maken. Tien jaar lang was 

hij de hoofdredacteur van ‘d’Oude 

Binnenstad’, maar nog veel langer is 

hij klokkenluider van de Oude Kerk. 

 

Gebouwd in 1306 groeide de kerk uit van 
houten kapel tot omvangrijke hallenkerk.
De kerk werd door de bisschop van Utrecht 
gewijd als Rooms Katholieke kerk en gedoopt 
tot Sint Nicolaaskerk. Sint Nicolaas is de 
beschermheer van de stad Amsterdam 
en de beschermheilige van zeevaarders 
en prostituees. In 1587 transformeerde 
de kerk in een Protestantse kerk en werd 
zij omgedoopt tot ‘Oude Kerk’. De Rooms 
Katholieke kerkgemeente verhuisde naar de 
schuilkerk, nu bekend als Museum Ons’ Lieve 
Heer Op Solder.  
Bert Nap nam fotograaf René Louman en 
mij mee de toren in en leidde ons rond door 
het nog altijd tastbare verleden rond de 
eeuwenoude klokken.
 
Sinds 1995 maakt Nap deel uit van de groep 
vaste klokkenluiders. Op zondagmorgen en op 
feestdagen laten zij samen met enthousiaste 
helpers het klokkengeluid van de Oude Kerk 
over de buurt klinken. Dat gebeurt nog altijd 
met de hand. Het is heel bijzonder om door 
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de eeuwenoude ruimtes te dwalen en daarbij 
te beseffen dat ons hier vanaf de veertiende 
eeuw vele mensen voorgingen. 

Hemony
We beginnen de klim. Per etage is er een 
andersoortige trap, variërend van een stenen 
wenteltrap tot houten laddertjes.
Nap wijst ons op de dikke balken. ‘Die zijn er 
niet om de toren overeind te houden, maar 
om de klokken te kunnen dragen en hun 
beweging bij het luiden op te vangen.’
Als eerste komen we op de luidzolder. 
Daar hangt een kaartje met ‘Don’t touch 
the ropes’. Maar dat is bedoeld voor de 
toeristen die de toren in de zomer met een 
gids kunnen bezoeken. Wij mogen er wel 
aankomen. En met reden, want er moet 
worden geluid. Maar niet zomaar, want er zijn 
per zondag of feestdag vaste luidschema’s die 
strikt gevolgd worden. Daaraan valt te horen 
welke tijd van het jaar het is of wat voor 
soort kerkdienst er na het luiden volgt.
Maar eerst nemen we, een etage hoger, een 
kijkje bij de klokken. En die zijn imposant.
Oorspronkelijk hing hier de grootste luidklok, 
met de naam Salvator, in 1511 gegoten door 
Willem en Jasper Moer. De klok verhuisde 
op een zeker moment naar de Zuiderkerk. 
De plek waar deze klok heeft gehangen is 
nog zichtbaar aan de inkeping in de balk 
die is uitgehakt om ruimte te geven aan 
het schommelen van de klok. Zo krijgen we 
een idee hoeveel groter de Salvator was ten 
opzichte van de toch ook niet geringe luidklok 
die er nu hangt: de Vrijheid, die 3700 kg 
weegt. ‘Het gewicht van een bestelwagen’, 
lacht Nap.
Klokkengieter François Hemony goot in 1689 
vier luidklokken voor de Oude Kerk. Daarvan 
hangen de grootste en de kleinste er nog 
steeds. Nap: ‘de naam Hemony kennen de 
meeste mensen wel van de Hemonystraat. 
Ook kent iedere Amsterdammer de Van 
Woustraat. Maar weinig mensen weten dat 
dat ook een klokkengieter was.’
Hemony goot de klokken voor de 
protestantse gemeente. Protestanten gaven 
klokken geen namen, wat wel een katholiek 
gebruik was, maar op Pasen 1982 werd die 
traditie in ere hersteld. De vier luidklokken 

kregen toen, van klein naar groot, de namen 
Geloof, Hoop, Liefde en Vrijheid. 
In 2006 werd boven het middenschip van de 
Oude Kerk in de kleine toren nog een klok 
toegevoegd: het zogenaamde Angelusklokje. 
Het vermoeden is dat in dat torentje ooit 
een klokje heeft gehangen, maar echte 
bewijzen daarvan zijn er niet, zegt Nap. Het 
Angelusklokje wordt vanuit de kerk tijdens de 
eredienst geluid, om zo het Onze Vadergebed 
over de stad uit te luiden.
Klokslag half elf staan we klaar om te 
gaan luiden. Als een dirigent geeft Nap ons 
instructies en houdt de minuten nauwlettend 
in de gaten. De kleinste klok Geloof begint, 
na een tijdje komt de Hoop erbij, gevolgd 
door de Liefde en tenslotte de Vrijheid. Een 
magische belevenis, zeker als je bedenkt dat 
dit gebruik al eeuwen bestaat en dat het tot 
ver in de omtrek wordt gehoord. We luiden 
tweemaal, om half elf en om kwart voor elf, 
telkens zeven minuten lang.

Muziekdoos
Na het luiden gaan we nog verder de toren 
in. Een etage hoger dan de klokken komen 
we bij het speelwerk van het carillon. Het 
is een enorm mechanisme in een gegoten 

ijzeren frame dat dateert uit 1619, zoals een 
aanduiding van de bouwer Wouter Geurtz 
laat zien.
In het frame draait op gezette tijden 
een enorme trommel, waarop, net als 
bij een muziekdoosje, de melodieën met 
verplaatsbare pinnen kunnen worden 
ingesteld. Vanaf hier lopen metalen 
verbindingen naar de klokken hoog in de toren 
die zo elk kwartier de vaste wijsjes spelen. 
Vroeger ging dat als een opwinduurwerk, met 
gewichten. Tegenwoordig gaat het elektrisch 
en wordt de aansturing op afstand geregeld 
door een app. Toen na de laatste restauratie 
aan de toren het carillon wel erg vroeg begon 
te luiden, en de omwonenden vroegen of het 
wat later kon, kon dit makkelijk een uurtje 
worden bijgesteld. 

Stradivarius
Ook de carillonklokken werden gegoten 
door François Hemony, die door Nap de 
‘Stradivarius onder de klokkengieters’ wordt 
genoemd. Nap vertelt: ‘Hemony testte de 
klank met buisklokken ernaast, wanneer die 
gingen meetrillen, dan was de klank goed. Hij 
goot zijn klokken trouwens zo zuiver dat er 
nauwelijks hoefde te worden bijgestemd.’ 
Het carillon telt 47 klokken, waarvan Hemony 
er 35 goot. Daarvan hangen de grootste nog 
boven in de toren. De kleinere exemplaren 
zijn in de loop der tijd als museumstuk te 
zien op een tussenetage. Ze zijn vervangen 
door nieuwe klokken. Van hun geluid kunnen 
we nog dagelijks genieten 
Op dinsdag vanaf twee uur en zaterdag vanaf 
vier uur worden er carillonconcerten gegeven 

Uitzicht  over het 'schip' van de oude kerk met 
torentje waarin het angelusklojkje 

foto René Louman



door de vaste beiaardiers Boudewijn Zwart 
en Gideon Bodden. Op zomerse dagen kun je 
soms dan ook getuige zijn van een duet met 
de watermuzikant Reinier Sijpkens. 

Torenhaan
In 1942 vorderde de Duitse bezetter alle 
bronzen klokken om ze te laten omsmelten 
tot oorlogstuig. Het carillon werd gezien 
als cultureel erfgoed en zou naar Duitsland 
worden overgebracht, maar de vier 
luidklokken niet. De toenmalige burgemeester 
Edward Voûte bleek ondanks collaboratie 
met de bezetter toch wel een hart voor de 
stad te hebben en zorgde ervoor dat ook de 
luidklokken samen met het carillon werden 
opgeslagen in het Entrepotdok in afwachting 
van transport naar Duitsland. Daar is het 
gelukkig nooit van gekomen. 
Vele ambachtslieden lieten hun signatuur 
achter in de toren, soms als inscriptie in 
een balk , maar ook zijn er tableaus met 
namen en jaartallen te zien in de toren. Bij 
de restauratie van de torenhaan werd in de 
gouden bol eronder een koker aangetroffen 
met twee brieven die vertelden over eerdere 
restauraties. Over de laatste restauratie in 

2021 werd ook een bericht toegevoegd en de 
koker werd weer in de gouden bol onder de 
haan opgeborgen. 
Het uitzicht vanaf de torentrans is 
adembenemend. Weliswaar verandert de 
horizon, want moderne gebouwen verrijzen 
steeds meer en het vergezicht toont de 
enorme groei van de stad. Toch zijn er nog 
steeds duinen te zien in westelijke richting 
en het dakenpatroon van de huizen in onze 
buurt is nog steeds als in de zeventiende 
eeuw. 
Het maakt filosofisch. Neerkijkend over het 
verspreidingsgebied van onze nu eindigende 
krant zegt Nap: ‘Vaak vragen mensen: 
“waarom zet je je nog steeds in voor een 
leefbare buurt? Het is toch een gevecht tegen 
de bierkaai!” Maar als ik dan over onze buurt 
uitkijk vanaf de toren van de Oude Kerk weet 
ik het antwoord: Hierom!’

Als u ook eens wil meeluiden, kunt u contact 
opnemen via info@bertnap.nl 
Van april tem oktober kunt u zich opgeven 
voor een rondleiding in de toren:  
https://oudekerkstorenamsterdam.nl.

Verboden liefde

Mysterieus meisje, mijn lief.
Vouw met tedere vingers
je rôze crêpe papieren 
vulva zachtjes open.
Dat ik gulzig proevend
mijn hete kussen op de 
geschulpte blaadjes druk.

Gesluierd meisje, mijn lief.
Verschuil je vergeefs in een 
niqab van fijnmazig weefsel.
Daarbinnen ben je naakt.
ook je ziel ligt bloot.

Geblinddoekt, gestenigd.
De wind houdt haar adem in.
Het gejoel van de meute
stolt het bloed in mijn aders.

Vallend blijf je schreeuwen.
kruipen woorden gebroken
uit je zinnelijke mond.
Onder een onwrikbare rots
van samengebalde schaamte.
Onschuld vervormd tot boete.

Geschonden meisje, mijn lief.
Als de schemer valt en ik
lang naar je foto staar.
Kus jij me met je ogen
spiegel van mijn smart.
Lonk jij me met je glimlach
mijn handen vangen glas.

Nog eens te mogen minnen
gloeiend als hete as.
Neem mij mee naar binnen
maak deze gouden lijst
de rouwrand om ons graf.          

Bea Sengers
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HUISMUS	SPOT	VOGELS!	

In de allereerste TIJDschrift schreef ik dat ik 
een hobby zocht en dat ik vogelen wel erg 
leuk vond, maar dat ik daar zo slecht in was 
en me verder oriënteerde op zoek naar een 
andere hobby. In het tweede nummer bleek 
ik nog steeds enthousiast over het vogelen 
te zijn en sindsdien vogel ik met een kleine 
regelmaat. Als huismus is dat toch vooral 
op vakantie in Haarlem, samen met Gijs de 
duinen in, of elders in het land tijdens een 
lang weekend buiten. Maar toch ook hijs ik 
me een enkele keer uit mijnn stoel om in de 
Amsterdamse parken de bomen af te struinen. 
Met een beetje mazzel zie je op een dag toch 
zo wel tien tot vijftien verschillende soorten. 

Nog steeds gaat het niet supergoed en kom ik 
van een koude kermis thuis, door bijvoorbeeld 
in de duinen alleen maar koolmeesjes en 
kraaien te zien. Ja, die ken ik nu onderhand 
wel. Je wordt wat dat betreft wel wat blasé.

Gelukkig zitten er ook prachtige dagen tussen. 
Dat je eindelijk de grauwe klauwier ziet, of de 
goudvink, of het baardmannetje. Je weet nooit 
wat voor dag het wordt of wat je tegenkomt.  
Het fotograferen is een andere kwestie. Blij 
eindelijk eens een mooi vogeltje op een leuke 
plek te zien, is de deceptie later vaak groot 
bij het zien van de foto. Ik heb inmiddels al 
heel wat mislukte foto’s richting prullenbak 
gesleept.  
 
Een aantal plaatjes mogen blijven, in de map 
Vogels. Je ziet er hier een paar.
 
P.S. mijn favoriet is de kuifmees, zie je hem?

Marian Hanou
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Toen ik, zeven jaren terug, na mijn eerste 
Dropping weer uit Ur opsteeg, lichtte er 
ver westelijk in het wazige panorama een 
enorme watervlakte op, een witgouden 
vlek die schuin omhoog helde naar de hoge 
horizon die in nevelen was gehuld. Het was 
een intrigerend gezicht en ik vermoedde 
dat dit bij de natuurlijke westgrens van 
het land moest zijn: de enorme rivier de 
Uruguay. Ik nam me voor om deze Rio eens 
goed te gaan verkennen in de volgende 
Dropping. Daar is het niet van gekomen, 
maar nu, in mijn derde Dropping, heb ik 
me een verkenning van onbepaalde tijd 
voorgenomen. Een nomadische periode met 
tent en wereldfietsje, ‘Bici’ zoals alle mensen 
hier hem lachend noemen.
Ik zou wel graag op bepaalde stukken over 
het water willen varen, misschien heel 
romantisch in een bootje, met overnachtingen 
in het riet. Er moeten prachtige eilanden 
in de rivier liggen vol exotische planten en 
insecten en vogels. 
Heerlijk om dagenlang ertussen heen en weer 
te varen. 

Op mijn kaart ziet de Rio er daar heel 
voorhistorisch uit, ingelegd met allemaal 
landschollen uit de oertijd. Ik heb alleen 
negatieve commentaren gekregen: de totale 
afwezigheid van toeristische aanbiedingen 
en voorzieningen in het algemeen. Met een 
bootje de Rio op is heel riskant. Kortom: 
El Interior, de Binnenlanden. En dan heb 
ik ook de opdracht om genoeg te weten 
te komen over mijn leefmogelijkheden in 
Ur. Waarschijnlijk zal ik hier de volgende 
keer ergens komen te wonen. Ik weet niet 
waar, en ook niet waarin. Dus tijdens deze 
uitstap moet ik daar ook goed op letten. 
Kortom: het is een onderneming zonder 
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door: Erik Evenhuis 
uw correspondent van de andere zijde

Erik Evenhuis doet sinds enkele 
maanden in TIJDschrift verslag 
van zijn verblijf in Uruguay. 
In deze aflevering wordt eens 
te meer duidelijk waarom hij 
daar is heen gegaan en wat zijn 
missie van deze derde dropping 
is. En daarnaast natuurlijk meer 
belevenissen van de man in 
Uruguay.

vooruitzichten. Ik weet alleen dat ik op 
zekere dag op weg ga naar de westelijke 
grensrivier de Uruguay. Vanuit een streek die 
in mijn hoofd een beetje de ‘Randstad van 
Uruguay’ is geworden met Punta del Este en 
Montevideo als grote steden. Een vrolijke 
streek vol warme contacten en lekkere 
stranden. Ik heb alleen een idee van de 
rijrichting: langs de Uruguay omhoog, koers 
Paraguay, en ergens zal ik waarschijnlijk de 
reis ‘stoppen’. 

Maar dan? Er is geen ‘back home again’, en 
op de ‘Randstad’ kan ik niet terugvallen: 
in het hoogseizoen moet het er volgens 
mijn zegslieden nogal ontoegankelijk zijn 
met massa’s toeristen en onbehoorlijk 
onbetaalbare prijzen overal. Ik weet alleen 
dat het hoog noordelijk bovenaan de Rio, 
grenzend aan Paraguay en Brazilië, allemaal 
nog heel erg groot is, en waarschijnlijk ook 
bereheet en droog. Alom mist dus. Er zit niets 
anders op: ik zal al reizende mijn toekomst 
moeten openbreken. 
Carmelo is het eerste stadje aan de oevers 
van de Uruguay. Mijn verblijf is de laatste nog 
net betaalbare die ik met Booking.com kan 
vinden en regelen: een paardenboerderij, 
zo’n 8 km verder langs de Rio. 

De volgende dag reed ik langs de 
winderige oever van de Rio, door vervallen 
buitenwijkjes waar wilde hondenroedels en 
kinderen met harde gezichtjes rondstruinden 
over de veldjes en alles te koop stond. De Rio 
is daar echt indrukwekkend, met rietlanden 
vol gekke bloemetjes. Toen ik me een 
ongeluk had gezocht naar een mogelijkheid 
om de Uruguay te bevaren (zonder succes, 
op de plaats van het bootstation lag alleen 
een massa wrakkige bouwsels) reed ik wat 
doelloos door de zachte wind in de straatjes 
op een vreemd geluid af. Een vogel? Toen 
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kwam er een man mijn straat op fietsen, 
die de yell voortbracht. Een trillend loopje 
omhoog dat een beetje Afrikaans aandeed. 
Het was een piepklein pijpmondorgeltje. Fijn 
en helder riedelend reed hij me in de stille 
straat tegemoet en stopte even om mij met 
een halve glimlach nieuwsgierig op te nemen. 
Vanaf dat moment wist ik weer dat ook deze 
dag zin had. Wat een heerlijke kinderen, die 
Uruguayos! 

Vanaf nu ben ik voorlopig op mijn tentje 
aangewezen. Alleen de campings zijn niet 
telefonisch te bereiken en ik weet niet of 
ze nog bestaan. De allereerste ligt maar 
een klein eindje verder aan de reusachtige 
Uruguay, en ik besluit eerst maar eens 
vrijblijvend een uitstapje te maken 
daarheen en dan weer terug naar mijn 
vaste kamer op de boerderij te gaan. Een 
inkijkje in mijn toekomstige binnenlanden, 
hoe het daar is en de dingen daar gaan. 
Het blijkt een duinbadplaatsje te zijn, 
heel stil en uitgestorven. Op weg naar de 
campingplaats op mijn GPS kom ik langs 
een adembenemend panorama over de Rio 
Uruguay. Eindeloze watervlaktes die door 
verre landtongen gesplitst worden in hun 
kwadraten. Hier sta ik tegenover die lichtvlek 
die ik zes jaar geleden vanuit het vliegtuig 
moet hebben gezien. Zo’n stom klein 
ommetje en dan zo’n grootse ervaring! Als 
ik op de weg aankom waaraan de camping 

moet liggen vind ik niets. De mensen 
die ik aanspreek weten ook van niets. 
Een verontrustend vooruitzicht hoe mijn 
overnachtingen de komende tijden kunnen 
gaan verlopen … 

Ik ga aan een vennetje zitten, de vogeltjes 
fluiten, en schenk mij een kopje koffie in. 
Hier moet nagedacht worden: hoe kan ik dit 
aanpakken? Wild kamperen kan natuurlijk 
ook. Het enige wat ik nodig heb is een fles 
water. Maar ik denk aan die kinderen met die 
harde gezichtjes, de armoede aan de rand 
van de Rio, onberekenbare honden. Het is 
een onrustig idee. Ik ben in hun ogen toch 
een rijke ‘Aleman’ die best eens geplukt mag 
worden. Liever niet te vaak, dit. 
In Villaserrana overkwam me eerder dat er 
op het campingadres geen camping was. Ik 
streek toen maar eens neer in een gezellig 
bosrestaurant dat toevallig open was en 
ik bestelde wat. Ik gaf mijn mobieltje aan 
de serveerster en die wist er wel raad 
mee. Snel had ze een camping in het dorp 
voor me gevonden ergens achter in de 
heuvels. Binnenland of niet, de mensen 
zelf zijn gelukkig overal even vriendelijk en 
behulpzaam. 

Gerustgesteld rijd ik weer terug richting de 
Rio en zie daar een klein bouwseltje staan dat 
iets heeft van een ‘baño’, een toiletje. Vaak 
is dat een kwestie van ‘wishfull looking’ maar 

Dit wordt dus twee weken echt en strikt zomervakantie vieren, met de 
tent aan het strand in zand en zon. De camping maakt al mijn hoopvolle 
verwachtingen waar. Alleen is er geen mens te bekennen.

daar staat beneden een man wat te harken. 
Ik vraag hem naar de camping. Hij weet dat 
niet, maar zegt meteen dat ik hier gewoon 
kan kamperen. Zet maar ergens neer aan de 
oever. Bij het hokje kan ik water halen en me 
wassen. Het ziet er aan de oever heel gezellig 
uit, met vriendelijke bloemenhuisjes hoog en 
laag erlangs. Ach, wat eenvoudig toch. En 
hier zou ik wel rustig durven slapen, zelfs met 
al mijn flappen onder me. 

Hoog op kale landerijen zet de bus me af, 
aan de hoofdweg bij een kleine winkel. Het 
is zondag en de hitte is fel. Ik kan nog net 
voor sluiting wat kopen voor de komende 
dagen op de camping, waarvan diverse 
getuigen gezworen hebben dat die bestaat 
en open is. Het dametje laat me niet binnen 
zodat ik, met mijn handen om de tralies, 
mijn bestellingen moeizaam naar binnen 
roep. Er is nog verrassend veel wat ze 
opdiept. Snel tuig ik mijn fiets op met de 
bagage terwijl zij nu, in dit niemandsland, 

met haar hoofd tegen de tralies aan naar 
buiten kijkt. Ik begin nu loodrecht vanaf de 
hoofdweg te fietsen naar de Rio. Dit wordt 
dus twee weken echt en strikt zomervakantie 
vieren, met de tent aan het strand in 
zand en zon. De camping maakt al mijn 
hoopvolle verwachtingen waar. Alleen is er 
geen mens te bekennen. Tussen de dennen 
staan eindeloze rijen ‘parillas’ opgesteld: 
grillroosters tussen bakstenen muurtjes in 
alle mogelijke windrichtingen. Er is geen 
omheining, maar ik zoek een onopvallend 
plekje in de schaduw van een rand bomen 
langs het strand, ver voorbij de parillas. ’s 
Avonds bedenk ik toch maar een strategische 
verdeling van al mijn waardevolle papieren, 
cards, paspoorten door de hele tent heen, 
voor het geval ik ’s nachts gesommeerd 
wordt om ermee voor de dag te komen. Dit 
lijkt me onwaarschijnlijk: op deze plek is 
het voor eventuele struikrovers veel te lang 
wachten op een gelegenheid. Maar dit is even 
oefenen, voor toekomstige onbeschermde 



campings zoals deze, dichter bij steden. Ik 
ben geen voorpretmens. 
Gewoonlijk kan ik me tevoren geen duidelijke 
voorstelling maken, bijvoorbeeld van een 
feest. Pas tijdens de gebeurtenis merk ik of ik 
ervoor openga. En daarna blijft de terugblik 
hangen. Bij tijden valt de herinnering me 
weer te binnen. De speciale sfeer dikt met de 
tijd in, zoals een melkvel zich naar de rand 
toe indikt met plooitjes. Een heel enkele keer 
duikt er een heel oude beleving op die wel als 
voorpret kan werken. Als een volkomen los 
beeld hangt die in mij. Ik heb soms een vaag 
idee van waar ik hem zou kunnen lokaliseren, 
en dat kan me er zelfs toe brengen om 
zomaar op gevoel op reis te gaan, ergens in 
die richting. 
In de loop van de eerste ochtend op de 
camping merk ik opeens dat ik precies 
midden in zo’n abstracte beleving ben 
terechtgekomen: een perfecte uitvoering 
in kleur en geur. Het is heel warm, een 
weelderige koestering die draaglijk 
getemperd wordt in de schaduw waarin ik 
door de dennen loop. De hemel omhult alles 
in een intens blauw en in dit totale comfort 
wiegen de diepgroene dennendonzen in 
de aaizachte bries. Vlagen doordringende 
dennengeur en pepermuntachtige aroma’s 
snijden me genotvol de adem bijna af. De 
eerste twee regeltjes van de vierde symfonie 
van de Fin Jean Sibelius komen in mijn hoofd. 
Daarin hoor je onmiskenbaar de verklanking 
van donkere dennendonzen, die in close up 
langs je geestesoog glijden. Meermalen deze 

Tussen de bloemenweelde zie ik een ploegje naakt in zwembroekje de rivier 
inlopen, lachend en loeiend. In plaats van dat ze zich lekker spetterend in het 
water laten zinken blijven ze angstvallig tot hun knieën in het water staan. Het 
is lachwekkend hoe ze, schreeuwend en duwend, star en stijf de dijen droog 
houden en net niet knietje ondergaan. 

dagen rijdt er wel een Policia in auto voorbij. 
Mijn onbeschermde camping wordt dus toch 
niet vergeten door de lange arm van Ur.

Vanochtend zie ik ineens een ander tentje. 
Bij de auto zitten meerdere mensen en 
een man maakt zich los om mij hartelijk te 
begroeten. We wisselen de bekende dingen 
uit die ik net kan verstaan en aan het einde 
komen we over het water te praten. De 
Rio is onberekenbaar, waarschuwt hij me, 
en het water is heel koud. Wonderlijk is de 
koudwatervrees die hier kennelijk heerst, 
van mensen die in de winter zonder kachel 
leven! Het is al dagen snikheet en ik besluit 
maar eens het water in te gaan. Het is niet 
diep en over de zachte zandbodem loop 
ik een eind de rivier in. Een onbewogen 
waterspiegel en natuurlijk bijna lauw maar 
nog net verfrissend. Daarna ga ik lekker wat 
sporten. Vanuit de tent hoor ik meermalen 
zware geluiden voorbijkomen. Als ik naar 
de pier wandel zie ik verderop ineens een 
militair groenetentenkamp. Er is bedrijvigheid 
van soldatenjongens. Het kamp ligt op een 
verrukkelijk stukje bosgrond tussen strand 
en zee (lees: Rio) en een kronkelend riviertje 
dat erop uitmondt. Tussen de bloemenweelde 
zie ik een ploegje naakt in zwembroekje de 
rivier inlopen, lachend en loeiend. In plaats 
van dat ze zich lekker spetterend in het water 
laten zinken blijven ze angstvallig tot hun 
knieën in het water staan. Het is lachwekkend 
hoe ze, schreeuwend en duwend, star en stijf 
de dijen droog houden en net niet knietje 
ondergaan. Maar als ik na een kwartiertje 
weer terug langs hen kom, zwemmen er al 
twee en nog weer later komen ze in formatie 
heldhaftig zingend het ondiepe water 
uitgerend. In tegenstelling tot de joviale 
avances van de gewone Uruguayo houden ze 
angstvallig en verlegen afstand van mij als 
‘burger’. 
Er staat zowaar een gewapende wacht op de 
brug aan de ingang van de camping, zwaar 
verdiept in zijn walky talky als ik langskom 
en groet. Ik voel me in elk geval beschermd. 
Als ik ’s avonds in de intense gloed van 

de Uruguay mijn eten opeet aan een 
kabouterachtig stoel-en-tafelsetje van beton, 
valt snel de schemer, totdat ik alleen nog 
zwarte silhouetten kan onderscheiden tegen 
de oranje golfjes. Maar wat zijn dat toch voor 
vormen aan de waterlijn op het strand? Ik 
loop er eens heen, en er blijkt opeens een 
lange strook bloemen te groeien. Maar hoe 
kan dat? Anderhalf uur terug was daar alleen 
zand en water. Het is een taai soort plant 
met blaasjes. De volgende ochtend is de rand 
bloemen een enorme bedding geworden. 
Groen van kleur in het heldere blauw. Als 
ik ertussendoor mijn weg probeer te vinden 
naar het zwemwater voel ik helemaal geen 
zand maar scherp stekend gesteente aan 
mijn voeten. Het lijkt wel koraalrif. Ik kijk 
eens rond. Ben ik misschien zonder het te 
merken een heel stuk verder aan de kust 
geraakt? Maar nee, ik zie daar mijn sportpaal. 
Teruggekomen ontdek ik hoe deze planten 
zo snel groeien. Dat doen ze niet: ik zie ze 
overal van verre in kleine plukjes op de stijve 
bries aan komen drijven vanaf de Argentijnse 

oevers. Illegale vluchtelingen zonder bootjes.
 
Er komt een man langzaam speurend 
aangelopen langs het strand. Zodra hij mij in 
het oog krijgt, komt hij meteen op mij af. Ik 
zie dat het een diender is, en ik nodig hem uit 
om aan te schuiven. Hij wil mijn ID-kaart zien 
en bestudeert die grondig. Dan vraagt hij of 
ik buitenlands ben, en vraagt dan naar mijn 
Hollandse paspoort. Wat ik hier zoal aan het 
doen ben, kortom, wat iedereen wil weten. 
Ik trek het gesprek in het gemoedelijke, om 
lastige vragen te voorkomen, en hij vertelt 
dat hij graag naar mooie stenen speurt. Ik 



vertel dat ik hier lekker vakantie aan het 
vieren ben. Aha, zit dat zo, hij is namelijk 
door de militairen gealarmeerd en is daarom 
een eindje langs de camping komen lopen. 
De sfeer wordt hartelijk, ik bied koffie aan 
en hij komt met een zakje baksels aan. José, 
zo heet hij, aangenaam. Ik vertel dat ik 
langs de rivier omhoog reis en dat ik komend 
weekend de camping verlaten zal en naar de 
stad Mercedes ga reizen. ‘O, maar daar woon 
ik. Kom maar bij me logeren, bel me als je 
aankomt dan haal ik je op’. Zozo, dank je 
José, je hebt weer een stukje toekomst voor 
me opengebroken. 

De dag van vertrek is een prachtige zaterdag, 
en er komen dagjesmensen aan het strand 
zitten. Er zwemt ook vandaag niemand in 
de hitte. Ze steken wel de parillas (grill) 
aan en staan in de rook om hun hoofd de 
almuerzo (Spaanse lunch) aan te braden. Ur 
bedient zich in dit immense land alleen van 
bussen. Meestal bestijg ik op de terminals 
de dikke comfortabele landschepen die de 
weinige steden en de grenzen verbinden 
en dag en nacht over de lange hellingen 

Het lijkt me hier vaak alsof ik door een eindeloos Twente 
rijd, in een wat woestere uitvoering. En dan, tussen de 
koeien in de vlaktes, overal palmbomen en cactussen!

rijden. In de volle bus gaan twee vrouwen 
zitten met spullen en een kleine op schoot. 
Een schatje van zo’n twee jaar. Ik kan 
zien hoe de moeder, met de gebruikelijke 
verdraagzame consideratie, de Uruguayos 
eigen, de nieuwe generatie groot gaat 
brengen. Het beweeglijke kindje kruipt in 
de hitte tegen haar moeder aan en zoekt de 
borst, en ma schuift haar kleren op. Onderwijl 
scrollt de kleine met vlugge vingertjes 
over een grote roze smartphone, en zapt 
ons door een wereld heen van gillende 
projectielen, oprispingen van mannelijke 
criminaliteit, ritmisch gezang steeds 
uitbarstend in brekend glaswerk of hoog 
oplopende vrouwenruzies. Met routineuze, 
kort aangebonden bewegingen geeft ze aan 
welke behoeftes ogenblikkelijk bevredigd 
moeten worden of waar ze genoeg van 
heeft. Zwijgend ziet en hoort de hele bus het 
aan. Het lijkt me hier vaak alsof ik door een 
eindeloos Twente rijd, in een wat woestere 
uitvoering. En dan, tussen de koeien in de 
vlaktes, overal palmbomen en cactussen!

In Mercedes, dat op heuvels is gebouwd 
aan de brede Rio Negro, stap ik uit en eet 
mintijs in de warme namiddag. Na een hotel 
geprobeerd te hebben dat een overnachting 
van €100 als ‘goedkoop’ probeert te 
presenteren begeef ik me inmiddels in het 
donker maar eens richting zuidstad. In de 
gezellige straten ga ik tussen de lichtjes een 
hoekwinkeltje binnen en koop wat sappig 
fruit, dat ik op een bankje langs de pui 
dorstig verslind. Onderwijl zoek ik het adres 
op van José en prik dat in op mijn GPS aan 
het fietsstuur. Na een geleidelijke klim langs 
een recht straatje opent zich in het donker 
een steile afgrond waarin de lichtjes van 
de zuidstad zich ver uitstrekken. Instinctief 
grijp ik mijn remmen en ter accentuering 
schiet er een haveloze hond fel blaffend voor 
mijn wielen. Een jakkerende motor en de 
plotselinge haveloosheid van de bebouwing 
kondigen de armoegrens aan. Beneden 
gekomen rijd ik nog zo’n twee kilometer en 
stop voor een supermarktje. Pensamiento, de 
wijk waar José woont. Ik ga hem bellen. 
José woont in een gloednieuw buurtje dat 

tot mijn verrassing helemaal een sociale 
woonwijk Nederlandse stijl zou kunnen 
zijn. Systeembouw, alles lijkt op elkaar, 
heel wat anders dan de ‘alles mag’ stijl die 
ik hier haast overal zie. José’s huis staat 
op een piepklein stukje grond, met een 
bovenverdieping die deels dakterras is, voor 
zijn waslijntje. De strakke voorkamer wordt 
bijna helemaal bezet door een glanzende 
motor en een kleine werkruimte. Achter 
is een keukenblok en een lange bar met 
krukken ertegenover. Door de achterdeur 
kom ik op een stenen ommuurd terrasje. 
In de hoek is een riante grillhaard gebouwd 
met een forse schoorsteen erboven. De 
heilige Drieëenheid van alle mannen hier 
met een smalle beurs: motorfiets, Parilla-
inrichting met schoorsteen in de tuin en 
voetbal flatscreen. Voorbij dit terrasje staat 
de volgende rij gloednieuwe huizen. 
De overbuurvrouw heeft voor haar huis 
een soek-achtige tienda (winkel) van haar 
voortuintje gemaakt en de omheining 
weggebroken. Er hangt vanaf haar donkere 
huiskamer een doek over de tuin en 
in het koele duister zit zij tussen fruit, 
groentebakken en handige dingen te wachten 
op vroeg bezoek. Ik hoef elke ochtend maar 
vanuit mijn bed mijn arm uit het raam te 
steken en ik kan al bijna een banaan of 
sinaasappel vanachter het doek tevoorschijn 
halen. Zij komt erachteraan en ik roep dan 
dat ze haar plasticzakje kan houden: het fruit 
is al op. Pesos volgen. Wat ook hier weer 
zo perfect op mijn excentrieke gewoontes 
aansluit, is het speeltuintje 3 meters verder 
aan de straat, waar een rekstok staat, 
precies waarop ik even mijn spartaanse 
dingetjes kan doen, wanneer ik maar wil. 
Overal liggen honden als kleedjes op straat 
uitgespreid. Verderop hebben de bewoners 
de strakke huizenrij aantrekkelijker gemaakt 
met eenvoudige speelse manoeuvres waar 
de Uruguayos zo goed in zijn. Ik bepeins hoe 
ik me hier zou voelen als bewoner. Financieel 
zou ik het kunnen redden met een aankoop. 
Leuk idee! Maar de wijk geeft uitzicht op 
de armoezone in de diepte, en, zonder 
gekheid: ik zou liever daar willen wonen en 
iets opknappen. Nader bekeken zijn de lage 



Uruguay, mijn toekomstig nieuwe land. Wat 
brengt de dag van morgen? No lo se, pero me 
gusta mucho.(geen idee, maar het bevalt me wel)

huizen daar niet echt krottig en zelfs ook 
volgens een sociaal plan gebouwd. Het is 
er ruimer, met grond en natuur eromheen, 
tussen vrolijk spelende kinderen en dieren: 
het heeft de losheid van een zomervakantie 
buiten. 

Meer in het centrum van Mercedes besluit 
ik nog een poosje te verblijven op een 
schiereilandje in de Rio Negro. Deze rivier 
loopt dwars van de westgrens, de Uruguay, 
door het hele land heen een eind Brazilie 
in, en heeft breedtes van rond de negentien 
kilometer. Dit land met zijn vele brede 
stromen en deltamondingen kent toch geen 
waterwegen waar vrachtboten langs tuffen 
van stad naar stad. Dat komt door de vele 
gedaanteveranderingen van de rivieren: van 
brede wateren veranderen ze in ondiepe 
moeraslanden of smalle geulen tussen talrijke 
eilanden of stuwmeren met dammen. Geen 
doen. Ik sprak een oudere bakker die beslist 
om deze reden nog eens Holland wil bereizen: 
de prachtige binnenschepen, oude zeilboten, 
de gegráven kanalen!! Op het schiereiland 
ligt een beschermde camping. Mijn tentje 
komt tegen een reusachtige cypres te staan, 
vlak langs lager gelegen bochtige strandjes 
met vissersboten. Het grotachtige badhuis 
is heerlijk koel en er is meteen warm water. 
Dat komt uit een fornuis met het formaat en 
alle eigenschappen van een telefooncel, bijna 
een eeuw oud, en waar je de inwendige vlam 
met alles kunt voeden. Geen douchekoppen. 
Ik kan het samenvatten in één woord: 

NOEST. Naakt comfort zonder flauwekul. Elke 
avond wordt door een lantaarnopsteker een 
lichtknop aan de paal omgedraaid vlak naast 
mijn tent, die ik als ik ga slapen weer lekker 
kan uitdraaien. Het is al de tweede keer dat 
ik een douche zonder douchekop heb gezien. 
Ik heb er al één gebruikt om mijn kapsel 
te benatten, zonder er iets bijzonders in te 
zien. Het was voor mij gewoon praktisch; de 
kleine straal spatte niet meteen mijn hele lijf 
nat, maar ik dacht wel; wat als de straal nou 
heel heet is? Is dit misschien iets meer dan 
zomaar een defect aan de douche? Er lijkt 
een systeem in te zitten. Is de megafabrikant 
van douchekoppen misschien failliet gegaan 
in de laatste economische crisis? 

De navolgende dagen beland ik op een 
stokoude, vergeten camping aan de overkant 
van de Rio Negro, waar alleen een vergeten 
grijsaard en een stokoude hond over het 
terrein zijn en mij met vreemde ogen 
bekijken. In een eeuwenoud gebouwtje tref 
ik een goed schoongehouden baduitrusting 
van louter verroeste dingen aan die het heel 
netjes blijken te doen. De douchekoppen 
zitten er zowaar op. Maar als ik ze aandoe 
blijken ze zo dicht gekalkt, dat alle straaltjes 
uit de gaatjes naar elkaar toezuigen en met 
elkaar hetzelfde dunne straaltje vormen. 
Wat zou een doorsnee Duitser doen in zo’n 
situatie? De kop meteen verwijderen en niet 
rusten voordat er een nog geavanceerder 
spuitmodel op zal pronken. Ik krijg een 
vermoeden hoe de Uruguayo gedacht 
moet hebben. ‘Ik kan de kop er net zo 
goed van af halen want dan krijg ik net 
zo’n straal. Een kop is daarbij in elk geval 
overbodig.’ Later, op een fraai, groot en 
ambitieus kampeerterrein onder Fray Bentos 
krijg ik zowaar een bevestiging als ik het 
spiksplinternieuwe badhuis binnenloop. 
In een witglanzende rij cabines pronken 
blinkende douches . . zonder douchekop! Ze 
weten kennelijk hoe het hoort in het Nieuwe 
Douchegebeuren en ik ben hier getuige van. 
Uruguay, mijn toekomstig nieuwe land. Wat 
brengt de dag van morgen? No lo se, pero 
me gusta mucho.(geen idee, maar het bevalt 
me wel)

tot ziens!



T

5
 
j
a
a
r
 
c
o
v
e
r
s
 
c
o
v
e
r
e
d


