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Een aantal weken voor Aswoensdag  beginnen de voorbereidingen voor 
de verspreiding van de digitale Veertigdagenkalender. Het opmaken 
van de kalender is nu al een aantal jaren een klusje waar ik steeds 
weer met veel plezier aan begin. We zijn als team inmiddels helemaal 
op elkaar ingespeeld.  

 

Jaap Hikke 

40dagentijd Dominicus 

zelf een illustratie of een foto aanle-
veren is dat ook nog eens veel in-
spirerender. Want er is in de Domi-
nicus een hoop creativiteit. Dit jaar 
waren het opnieuw Janrense Boon-
stra, Elisabeth Koot, Suzanne Voor-
douw en Henny van Huystee die te-
vens coo� rdinator was; zij lette erop 
dat een ieder voor de juiste dag iets 
zou aanleveren.  
 
Langzaam druppelen de eerste af-
beeldingen binnen en dan begint 
mijn taak: er een geheel van te ma-
ken. Soms krijg ik de keuze uit een 
paar foto’s of afbeeldingen. Dan 
wordt je gedwongen een standpunt 
in te nemen: welke sfeer past er het 
beste bij de gegeven tekst; dat gaat 
altijd in goed overleg. Soms krijg ik 
een beeld dat ik denk… hoe?? Maar 
meestal  is het meteen raak.  Zo’n 
illustratie mag best een beetje 
schuren, niet iedereen leest hetzelf-
de in de tekst. 
 
Elk blad bestaat eigenlijk uit vier 
elementen. Eerst is er de basis-    
lay-out, die zorgt voor houvast. Dan 
komt in e�e�n tekstvak het plaatje en 
in een ander tekstvak de kale tekst 

Het begint natuurlijk met de tek-
sten die we krijgen aangeleverd 
door Gerard Swu� ste en Cobi 
Nomes. Elk jaar aan de hand van 
een thema dat door het Liturgisch 
Team en Werkgroep Pastoraat 
wordt aangeleverd. Herman 
Huijmans maakt dan een schema 
zodat iedereen weet wanneer hij/
zij zijn/haar spullen moet inleve-
ren. De teksten worden eerst door 
Joanne Kruiswijk Jansen gecon-
troleerd; is de bronvermelding 
compleet, staan er geen fouten in. 
Elke week worden steeds zes tek-
sten rondgestuurd. Dan krijgen de 
vier illustratoren een week de tijd 
om er een plaatje bij te zoeken of 
zelf te maken. In de beginjaren 
waren er hoogstens twee Domini-
cusgangers  die voor een aantal 
dagen naar keuze een illustratie 
inleverden. Voor andere dagen 
zocht ik dan zelf op internet naar 
een toepasselijk plaatje. Maar af-
beeldingen op internet zijn niet 
altijd rechtenvrij en dat kan hele 
nare gevolgen hebben (is gelukkig 
nooit gebeurd). Dus ontstond het 
idee om meer Dominicusgangers 
erbij te betrekken. Als mensen 

Lay-out en opmaak 
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of het gedicht. Met die 
tekstvakken kun je name-
lijk heerlijk schuiven over 
het blad tot ze de gewenste 
positie hebben. En vervol-
gens zijn er de koppen. 
 
Ik gebruik geen speciaal 
opmaakprogramma, ge-
woon Microsoft Word. Dat 
geeft volop mogelijkheden. 
Je kunt kleurvlakken toe-
voegen, teksten kunnen in 
allerlei lettertypen opge-
maakt worden. Met de let-
tergrootte kun je spelen. 
Voor de koppen was e� e�n 
functie bijzonder handig: 
WordArt! Dat klinkt 
vreemd want wanneer ik 
nu WordArt open (in elk 
geval in mijn eenvoudige 
Office pakket) heb je alleen 
de keuze uit rare effecten. 
Maar ooit was er tussen al 
die rare woordopmaak 
mogelijkheden e�e�n die ge-

woon de letter als basis 
had. Helaas is die er door 
Microsoft uit gegooid, in-
clusief die handige functie 
waarmee je de tekst kon 
stretchen, vergroten of 
verkleinen. Daarom ge-
bruik ik voor elke opmaak 
nog steeds een kopie van 
een basisdocument dat ik 
misschien wel 10 jaar ge-
leden ooit eens opgemaakt 
heb. Met behoud van alle 
kenmerken van de 
WordArt elementen die 
toen golden! Ik blijf me 
daar nog steeds over ver-
wonderen. Zonder die spe-
ciale functie zou er niets 
overblijven van mijn op-
maak. Of in elk geval zou 
het veel meer moeite kos-
ten om hetzelfde resultaat 
te verkrijgen.  
 
Je leert ook steeds wat bij. 
Zo ontdekte ik ooit dat je 

met de doorzichtigheid van 
kleur- of tekstvlakken kunt 
spelen: geeft een prachtig 
effect. Het leukste was de 
ontdekking dat linkjes in 
een pdf bestand blijven 
werken. Als er een lied-
tekst wordt weergegeven 
is het tegenwoordig een 
kleine moeite om daar een 
uitvoering op YouTube bij 
te vinden. Een verwijzing 
onderin naar het betreffen-
de bestand, erop klikken 
en hup… daar verschijnt 
het filmpje op YouTube. De 
reclame moet je maar even 
op de koop toe nemen. 
Heel bijzonder vond ik dit 
keer een uitvoering van 
een nummer van Bruce 
Springsteen met een Ierse 
band… werd ik helemaal 
vrolijk van.  
 

Nog even leuk om te 
vermelden is dat Andre�   
Burghardt, die dagelijks 
voor de verzending 
zorgdraagt, inmiddels 
een bestand heeft van 
meer dan 400 abonnees.  
Met elke abonnee berei-
ken we wel een paar  
lezers. En veel van die 
abonnees sturen af en 
toe een blad door naar 
familie of kennissen… 
Kortom, de digitale  
Vastenkalender voorziet 
in een grote behoefte. 
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         40dagentijd Dominicus 

40 dagen en 3 weken extra hebben we de digitale kalender 
mede mogen verzorgen. ‘Mogen’ zeg ik. Want het is eervol 
(vind ik) om gevraagd te worden. Ik doe nu een jaar of 4 mee. 

Hoe werkt het? 
 
Het is een uitdaging, een in-
spanning om – in mijn geval – 
de eigen foto’s en collages te 
vinden die ik bij de tekst vind 
passen. En passen houdt 
meestal geen letterlijke verta-
ling van de tekst in, zoals: het 
gaat over een bloem, dus een 
bloem. Ik reageer liever – ge-
voelsmatig. Soms ben ik het 
totaal niet eens met een tekst, 
dan proef ik dagen lang die 
tekst, aldoor maar weer op-
nieuw lezen, wat kan ik ermee. 
Soms is de tekst zo pijnlijk in 
toch al pijnlijke tijden, daar wil 
ik dan niet in mee gaan, en 
soms begrijp je hem meteen en 
weet je onmiddellijk welke foto 
of welke collage erbij past.  
Daarom schuren sommige illu-
straties en lijken sommige illu-
straties meer logisch en soms 
zelfs lieflijk. Dit jaar had ik een 
paar zeer persoonlijke foto’s.  
de openingsfoto op aswoens-
dag over overgave en zorg, 
waarbij mijn kleindochter al-

weer zeven jaar geleden haar 
hoofd op de schouder van mijn 
dochter legt. En bij een tekst 
over niet-volmaakt zijn, koos 
ik ervoor mijzelf te gebruiken 
(in de lift op weg naar de Do-
minicus). Voor zo’n tekst kun 
je niemand anders gebruiken 
en moet je kleur durven be-
kennen. 
Dan begint het zoeken in mijn 
niet ordelijke archief. In mijn 
hoofd weet ik precies welke 
foto’s en collages ik heb ge-
maakt; maar ja, terug vinden 
op mijn laptop is niet altijd 
even eenvoudig. 
 
Over de organisatie 
 
Wij krijgen tenminste twee 
weken voor de publicatieda-
tum de teksten die door Cobi 
en Gerard geselecteerd zijn. 
Wij hebben dan een week om 
onze illustratie bij Jaap in te 
leveren. 
Dit jaar hadden we voor het 

   Henny van Huystee 

Foto’s en collages 
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eerst de weekdagen vooraf 
verdeeld over de vier illu-
strators. JanRense en ik ie-
der 2 dagen voor de foto’s 
(wij putten uit ons archief) 
en Elisabeth en Suzanne ie-
der 1 dag per week, omdat 
zij aldoor nieuwe tekeningen 
maakten. Door die verdeling 
ontstond een zekere rust. Ik 
moest gewoon woensdag en 
zaterdag doen ongeacht de 
aangeboden teksten. Andere 
jaren lazen we allevier alle 
teksten en maakten dan onze 
keuze die we aan Jaap door-
gaven; dat gaf nog wel eens 
een race om de 
‘makkelijkste’ teksten en het 

gevoel van achter het net 
vissen. Zat je weer met een 
moeilijke tekst. Nu was het 
duidelijk. 
 
Als de kalender loopt, is het 
elke ochtend een verrassing 
om te zien wat de anderen 
hebben gedaan – we laten 
het niet vooraf aan elkaar 
zien; alles gaat rechtstreeks 
naar Jaap. En dan ook voor 
jezelf is het een verrassing 
wat Jaap met jouw foto/
collage heeft gedaan in zijn 
prachtige vormgeving.  Het 
is extra leuk als je dan een 
reactie van Cobi of Gerard 
krijgt en van andere men-

sen uit de gemeente en/of 
van mensen daarbuiten. 
Want ik stuur de kalender 
door naar twee groepen: 
een kleine selectie familie 
en vrienden, en dit jaar voor 
het eerst op verzoek aan 
mijn collega leerlingen aan 
de Gooische Academie in 
Laren.  
Ja, we zijn gewoon trots op 
wat we doen en het is leuk 
dat te laten zien. En van-
morgen na een week of 
twee miste ik ineens dat 
spannende gevoel van:  
‘wat heeft Jaap ervan ge-
maakt?’ 
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     40dagentijd Dominicus 

            Janrense Boonstra 

Ik heb geen fotografisch geheugen. Althans het ligt niet direct 
voor het grijpen. Dat maakt het werken aan de  
40dagenkalender voor de Dominicus eigenlijk wel zo leuk. 

Al een paar jaar maak ik deel 
uit van de vaste toeleveran-
ciers voor het beeldmateriaal 
op basis van de gekozen tek-
sten. In mijn geval gaat het 
dan alleen om foto’s. Het 
voordeel ten opzichte van 20 
jaar geleden is dat ik hiervoor 
niet door stapels albums hoef 
te grasduinen of in schoenen-
dozen vol met niet ingeplakte 
foto’s om nog maar te zwijgen 
van de tientallen diatrom-
mels die ook nog op zolder 
staan. Vrijwel al het materiaal 
is gedigitaliseerd en staat op 
de harde schijf van mijn com-
puter dan wel weggezet in 

een veilig bestand. Maar het zijn 
wel meer dan 20.000 foto’s. ..!  
 
Het aanleveren van de teksten 
van de kalender is voor mij al-
tijd een goed drukmiddel om 
achter de laptop in alle rust 
door de bestanden heen te 
gaan. Soms valt het kwartje di-
rect en past een beeld naadloos 
bij een tekst maar veel vaker is 
het een lang, heel lang zoeken. 
Ik zie bijvoorbeeld een foto van 
een reis van lang geleden, sla 
deze op ‘in mijn hoofd’ en zoek 
verder tot ik nog iets passen-
ders vind. Sla deze ook op en ga 
door. Na een drie- of viertal 

Foto’s 
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keuzes weer terug naar de eerste 
foto. Vergelijken, dubben en dan de 
knoop doorhakken. Soms kom ik er 
niet uit en geef Jaap Hikke dan twee 
alternatieven waaruit hij mag kie-
zen. En meestal kiest hij dan toch 
de foto die ik bij nader inzien ook 
zelf de beste vond.  
Het leuke van dit proces is dat ik in 
ieder geval zo’n 6 keer per jaar 
door een groot deel van mijn beeld-
bank struin. De teksten komen na-
melijk meestal in zes tranches  bin-
nen, van elk zes dagen. En bij dat 
struinen kom ik toch iedere keer 
weer andere beelden en herinne-
ringen tegen. En ga zelf ook terug in 
de tijd, ‘a trip down to memory la-
ne…’.  
 
Tot slot nog even terug naar dat fo-
tografisch geheugen. Het is een aan-
tal keren voorgekomen dat ik bij 
een tekst direct een beeld voor 

ogen had van een foto die ik ooit ge-
maakt had. In de afgelopen series - 
de 40 dagen kalender en de aanslui-
tende quarantaine variant - over-
kwam me dat twee keer. De sterren-
hemel van Patagonie�  lag nog vers in 
het geheugen (we hebben in januari 
door Argentinie�  gereisd, nu niet 
meer voorstelbaar…). Hiervoor hoef-
de ik dus niet ver terug in het ar-
chief. Toen er in een tekst over Ja-
panse kersenbloesem werd gespro-
ken, zag ik mij direct weer in een 
tempelcomplex in de buurt van 
Tokyo in april 2011. Het was de 
meest verstilde ervaring die ik daar 
meemaakte, twee dagen na de 
Tsunami die het leven volledig plat 
legde. Ik was daarbij. De gefotogra-
feerde kersenbloesem werd zo een 
symbool voor het mooie van Japan 
dat zo hard geraakt was. Door het 
werken aan de kalender kwamen al 
die beelden weer terug.  
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     40dagentijd Dominicus  

Suzanne Voordouw 

Illustraties 
Het is nu een aantal jaar geleden dat ik voor het eerst werd be-
naderd met de vraag of ik wilde helpen om afbeeldingen te ver-
zorgen voor bij de veertigdagenkalender. Ik nam dat aanbod 
meteen enthousiast aan. Het idee dat ik een doel had waar ik 
naar toe kon werken, sprak mij erg aan.                                      
Ik heb altijd al geschilderd en getekend als ontspanning, maar 
het is fijn dat er een reden aan werd verbonden. Natuurlijk    
leverde dit ook enige druk op. Je wilt een tekst, waar mensen 
diep over hebben nagedacht en waar mensen hun eigen        
interpretatie bij hebben, wel eer aan doen.  

Dit jaar heb ik er vaak voor ge-
kozen om houvast te zoeken bij 
bekende kunstwerken die ik 
tijdens mijn studie kunstge-
schiedenis heb leren kennen. 
Bij de meeste teksten had ik 
wel een stijl of beeld in mijn 
hoofd, waar ik dan een eigen 
draai aan kon geven.  
  

Bij de tekst van 27 februari 
‘Vluchtelingen gered’ moest ik 
meteen denken aan de woeste 

zeestormen die Turner schil-
derde, waar de kleine hulpelo-
ze bootjes nauwelijks te her-
kennen zijn. Uiteindelijk was 
het echter The�odore Ge� ricault 
met zijn Vlot van de Medusa die 
volgens mij het beste de wan-
hoop van vluchtelingen liet 
zien. Dit gecombineerd met 
Turners wilde stijl en een Urk-
se vissersboot aan de horizon, 
leverde mijn eerste afbeelding 
dit jaar. 
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Bij het lied van Huub Oos-
terhuis, Hoe ver, moest ik 
al snel denken aan de de-
solate, eenzame mensen 
in Edward Hopper’s 
Nighthawks. Dat eindelo-
ze wachten, wat uit het 
nummer naar voren 
kwam, werd voor mij 
weerkaatst in zijn lege 
straten en verstilde tafe-
reel. Echter wilde ik geen 
letterlijke kopie maken en 
begon te denken waar mij 
dit lied nog meer aan 
deed denken. Met de 
paastijd in aantocht, 
moest ik denken aan de 

nacht die Jezus biddend in 
Gethsemane doorbracht, 
terwijl zijn discipelen in 
slaap vallen. Ook dat is het 
verhaal van een eenzame 
man, die als wachter over 
zijn volk, zich afvraagt hoe 
lang de nacht nog duurt.  
 
Bij andere teksten duurde 
het langer voordat ik een 
associatie kreeg. Vaak 
zocht ik op mijn telefoon 
verschillend beeldmateri-
aal op, waar ik dan een 
paar dagen over nadacht 
voordat ik mijn eigen ver-
sie op papier zette. Vaak 

was het medium wel 
simpel om te kiezen. 
Sommige teksten leen-
den zich beter voor 
zwart-wit en potlood, 
anderen voor aquarel-
verf.  
 
Ik hoop dat de afbeeldin-
gen een extra invalshoek 
tonen of dat deze in ie-
der geval een interessan-
te decoratie hebben ge-
boden voor bij de mooie 
teksten.  
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Illustraties 

     40dagentijd Dominicus 

   Elisabeth Koot 

Het was echt een geschenk voor mij dat ik dit voorjaar te-
keningen kon maken voor de kalender want dat bood me 
houvast en zingeving. 

Het werkte als volgt: ik kreeg 
een tekst, die van alles los 
maakte aan beelden, beteke-
nis en emotie.  Ik liet de 
woorden op me inwerken, 
luisterde naar de muziek. 
Dan koos ik een van de eer-
ste beelden die in mij op-
kwamen.  Ik gaf mezelf de 
opdracht om het beeld te 
zoeken waaraan ik zelf op 
dat moment behoefte had.  
Zo kon ik me goed concen-
treren, en liet ik me niet af-

leiden door de vraag wat an-
dere mensen zouden willen 
zien en verwachten bij de 
tekst. Anders kan ik niet be-
ginnen of afsluiten! Ik experi-
menteerde ook met tech-
nieken.  
 

Alles wat we maakten was wel 
bedoeld voor de andere men-
sen. Ik voelde me op de dag 
van publicatie echt gelukkig 
als ik hoorde dat mensen mijn 
beeld bij een tekst mooi       
vonden.   
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Het was spannend om te 
zien op de dag zelf hoe de 
opmaak weer gelukt was, en 
trouwens, elke dag om te 
zien wat de anderen weer bij 
elkaar geassocieerd hadden 
en hoe mooi de beelden wa-
ren gemaakt. Heel af en toe 
deel je dat dan. Je bent er-
gens samen mee bezig, maar 
doet het toch alleen.  
 

Twee beelden zijn me extra 
dierbaar:  Het beeld bij het 
lied “Blackbird” van de Beat-
les. Een prachtige tekst, 
mooi gezongen. En zo goed 
gekozen nu! Het gaat over in 
het donker zingen en uit het 
gebroken-zijn opstijgen. Zo-
iets. En juist de merel hoor-
den we veel nu in dit vroege, 
opgesloten voorjaar. Ik heb 
een halve week met de me-
rel “meegevlogen”:  filmpjes 

bekeken,  natuurlijk door 
het open raam geluisterd,  
meerdere versies gemaakt, 
het zwart zo zwart mogelijk 
gemaakt. Rommelig vliegen-
de versies ook, die ik qua 
expressie beter vond passen 
bij de regel “take these bro-
ken wings and learn to fly”. 
Toch heb ik deze gekozen, 
de merel met een gezonde 
wolk uitgezongen aerosolen 
om zich heen! En dat be-
denk ik nu pas!   

  

Ee�n keer heb ik geen nieu-
we tekening gemaakt maar 
een eerder gemaakte teke-
ning gebruikt, namelijk het 
hondje bij het prachtige ge-
dicht “een stralende dag” 
van C.O. Jellema. 

Het is een voorbeeld is van 
hoe ik spontaan teken naar 

de waarneming, wat ik erg 
graag doe, en het is het 
speelse hondje van mijn ou-
ders. 
 
Ik legde hem naast het ge-
dicht, en voelde alles terug 
wat het gedicht bij me op-
riep: 
 
Het hondje verbeeldt de 
krachten die in de ik-figuur 
in het gedicht werken, van 
energie, fantasie, van op een 
mooie dag naar buiten wil-
len om te voelen dat je leeft. 
En tegelijkertijd moeten 
wachten, om wat voor re-
den dan ook.  En bovendien  
zou dit hondje in beweging 
kunnen komen om de ge-
noemde brief van de kennis 
waar op wordt gewacht 
naar zijn baasje te brengen!  
 


