
Er zijn plannen genoeg om Bo-
mans weer tot leven te laten ko-
men, dat wordt duidelijk uit het
enthousiasme van Annette Mol-
kenboer en Sylvia van de Bunt.
Verhalen van inwoners van Bloe-
mendaal die met hem te maken
kregen in de jaren dat hij in Bloe-
mendaal woonde, spelen daarin
een centrale rol. Het doel is om via
de verhalen over Bomans jongeren
en ouderen met elkaar in contact te
brengen.

Het idee is dat scholieren Bloe-
mendalers gaan interviewen over
hun ervaringen. De eerste contac-
ten zijn al gelegd, vertelt Molken-

boer. ,,We hebben contact met een
man die met hem heeft geschaakt
en een ander heeft gelijk met hem
gelogeerd in het Institut Néerlan-
dais in Parijs. Die wist al te vertel-
len dat Bomans enorm had ge-
snurkt.”

TijdSparen 
Onder jongeren is Bomans nauwe-
lijks nog bekend, hebben Molken-
boer en Van de Bunt gemerkt. ,,De
kennismaking met iemand als
Bomans is een mooie manier voor
scholieren om meer over hun om-
geving te weten te komen. Hij was
natuurlijk een kleurrijk mens, wat
weer mooie verhalen oplevert.” En
de contacten tussen jong en oud
moeten ervoor zorgen dat ouderen
kunnen laten zien wat ze te bieden
hebben, hoopt het tweetal.

Het idee om juist de gewone
verhalen te verzamelen van men-
sen die in het dagelijks leven met
Bomans in aanraking kwamen, is
gebaseerd op het Martin Luther
King-project van de VU. Voor dat
project worden door Van de Bunt
interviews afgenomen met VU-
alumni die tijdens het bezoek van
King aan de VU in 1965 met hem in
aanraking kwamen. Van VU-stu-

denten die tijdens Kings toespraak
in de zaal zaten of als hulpje in de
garderobe zijn jas aannamen.

Interviews
Voor Stichting TijdSparen Bloe-
mendaal is het een mooie manier
om verbinding te zoeken met de
eigen omgeving. ,,TijdSparen is
een idee dat uit de VS komt”, legt
Molkenboer uit. Zij nam het idee
mee toen ze terugkeerde naar
Nederland. ,,Bij TijdSparen gaat
het om het uitwisselen van dien-
sten op basis van punten. Door de
ander te helpen kun je punten
verdienen die je weer kunt gebrui-
ken om andere mensen om hulp te
vragen. Maar die vrijwillige dien-
sten zijn eigenlijk een middel om
mensen met elkaar in contact te
brengen. Mensen willen graag
anderen helpen, maar vinden het
zelf moeilijk om hulp te vragen.”

Begraven
De plannen van TijdSparen voor
een Bomansjaar komen voort uit
de wens om ook iets voor de eigen
omgeving te betekenen. ,,Tijdens
een bijeenkomst bij ons tweejarig
bestaan ontstond het idee om een
Bloemendaalse vertaling van het

Martin Luther King-project op te
zetten”, legt Van de Bunt uit. Zij is
een van de voortrekkers van het
project aan de VU en dat in Bloe-
mendaal. ,,Het besluit om ons op
Bomans te richten was snel geno-
men. Het is in 2021 vijftig jaar
geleden dat hij is overleden, hij is
begraven in Bloemendaal en heeft
hier veel geschreven.”

Via scholen in de omgeving
hoopt TijdSparen genoeg scholie-

ren te vinden voor de interviews
over Bomans in Bloemendaal. ,,We
zijn nu bezig met contacten leg-
gen. Scholieren kunnen het gebrui-
ken voor een profielwerkstuk.”
Daarnaast werkt TijdSparen samen
met Welzijn Bloemendaal, de bi-
bliotheek Zuid-Kennemerland en
het Godfried Bomans Genoot-
schap.

Info: annette@tijdsparen.org.

Bloemendaals project brengt jong en oud samen

Herinneringen aan
Godfried Bomans 

Annette Molkenboer (links) en Sylvia van de Bunt willen met het Bomans-project iets doen voor de Bloemendaalse
gemeenschap. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS 

Godfried Bomans was niet vies van een beetje spektakel zoals hier bij de
opening van de Keukenhof in 1963. ARCHIEFOTO 

Bloemendaal ■ Het is volgend
jaar vijftig jaar geleden dat God-
fried Bomans in Bloemendaal
overleed. Dat is voor Stichting
TijdSparen Bloemendaal aanlei-
ding om de herinneringen aan
de schrijver - en misschien wel
een van de eerste mediapersoon-
lijkheden in Nederland – op te
halen.

Annemieke Windt 
a.windt@mediahuis.nl
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