Stichting TijdSparen Nederland

PROJECTPLAN ‘GODFRIED BOMANS HERLEEFT IN BLOEMENDAAL’
Aanleiding
In 2018 is een initiatiefgroep van ongeveer 14 vrouwen opgericht in de gemeente
Bloemendaal. De groep groeit nog steeds en heeft als gemeenschappelijk doel ‘TijdSparen’,
elkaar en anderen helpen in allerlei sociale vorm, www.tijdsparen.org. Dat wil zeggen dat je
elkaar vanuit wederkerigheid waar nodig helpt zoals ondersteuning bij koken, bij ziekte,
tuinieren, of studieloopbaan van kinderen. Niet alleen het helpen van elkaar, maar vooral
ook hulp bieden waar nodig in de Bloemendaalse samenleving. Dat kan betekenen ouderen
helpen die eenzaam zijn, jong en oud met elkaar in contact brengen, een buurtactiviteit
organiseren, etc. Achterliggend doel is de sociale cohesie in de Bloemendaalse gemeenschap
te bevorderen. Vanuit die gedachte ontstond het idee een project te starten rond schrijver
Godfried Bomans, naar analogie van het SERVUS-VU community project over dr. Martin
Luther jr. King, https://sbe.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/management-enorganisatie/servus/martin-luther-king-jr/index.aspx
Godfried Bomans was een bijzondere inwoner van Bloemendaal, en woonde de laatste 11
jaar van zijn leven aan Parkweg 10. In zijn werk komt de natuurrijke Bloemendaalse
gemeente zowel in beeld als literair veelvuldig en bewonderend terug. Jong en oud kunnen
zich verbonden voelen met deze voormalige markante inwoner van Bloemendaal. Het
kunstzinnige erfgoed van Bomans schept een gemeenschappelijke Bloemendaalse noemer
om het contact tussen jong en oud te bevorderen. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat
Godfried Bomans overleed op 21 december 1971, en is een eerbetoon aan Bomans dit
project nu te starten.
Doel en opzet van het plan
De doelstelling van het Godfried Bomans project is primair verbinding te bevorderen tussen
generaties in de Bloemendaalse samenleving. Door de ontmoeting tussen generaties
ontstaat een tweeledig positief effect. Allereerst stimuleert het jongeren om meer te lezen
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en zich te verdiepen in de (literaire) geschiedenis van Bloemendaal. Daarnaast hebben
ouderen waardevolle kennis over Bomans in zijn 1960s Bloemendaalse context.
Achterliggend doel is ouderen actief te betrekken bij dit project. Wederkerigheid staat
voorop, vanuit waardigheid en respect voor senioriteit. Met hun historische kennis leveren
ouderen daadwerkelijk een bijdrage aan de Bloemendaalse samenleving, in interactie met
jongeren. Deze opzet reikt onzes inziens verder dan een (eenzijdige) doelstelling tot het
tegengaan van eenzaamheid. We willen ouderen met hun bijzondere herinneringen in het
licht zetten en activeren.
Aanpak
Vanuit TijdSparen is in mei/juni 2020 de projectgroep Godfried Bomans opgericht. Direct na
de zomer is contact gezocht met Welzijn Bloemendaal, Bibliotheek Bloemendaal en het
Godfried Bomans Genootschap. Dit project wordt in samenwerking verder uitgewerkt, onder
leiding van TijdSparen. Er is een projectgroep gevormd met vertegenwoordigers uit deze
organisaties. Ook andere organisaties zoals de gemeente Bloemendaal, Stichting Ons
Bloemendaal en Stichting Ons Dorpshuys leveren inmiddels een waardevolle bijdrage.
De volgende activiteiten worden georganiseerd, uiteraard op afstand, zolang dat vanwege
de coronamaatregelen vereist is:
1. Het interviewen van ouderen door middelbare scholieren
2. Bomans webinars en lezingen
3. Filmavonden met film van ‘Erik, of het kleine insectenboek’
4. Verhalenverteller en expositie in de Bloemendaalse bibliotheek
5. Clipphanger over het werk van Godfried Bomans
6. Het jaar 2021 uitroepen tot Godfried Bomans-jaar in Bloemendaal
7. Godfried Bomans Schaaktoernooi
8. 4 mei herdenking en wandeling
9. Toneelstukken en verhalen van Bomans inspireren
10. Inspectenspeurtocht in Thijsse’s Hof
11. PKN kerken in Bloemendaal met een lekenpreek over Bomans
1. Het interviewen van ouderen door middelbare scholieren
Via een advertentie in het blad Ons Bloemendaal (mei 2020) en een artikel in het Haarlems
Dagblad (september 2020) hebben we op dit moment al contact kunnen leggen met 7
mensen, vooral ouderen, die direct of indirect Godfried Bomans hebben gekend. Deze
ouderen zijn bereid om mee te werken aan de interviews. Uiteindelijk willen we meer
ouderen interviewen, om hun persoonlijke verhalen op te tekenen. Omdat GB al 50 jaar
geleden is overleden, en de ouderen dus al op leeftijd zijn, is het belangrijk hier niet te lang
mee te wachten.
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Voor het vinden van middelbare scholieren zetten wij ons eigen netwerk in. Daarnaast
benaderen we middelbare scholen in Bloemendaal en omgeving. Het gaat met name om
docenten Nederlands die dit GB project in hun jaarplanning opnemen. Een andere
mogelijkheid is dat scholieren een profielwerkstuk over GB maken. De interviews worden, na
goedkeuring van de interviewers en geïnterviewden op de website van TijdSparen
(www.tijdsparen.org) geplaatst. Door Corona worden de interviews voorlopig tot na de
zomer 2021 uitgesteld.
2.

Bomans webinars en lezingen

De voorzitter van het Godfried Bomans Genootschap was in november 2020 tijdens het 1e
GB webinar onze gastspreker. In deze webinar serie verwelkomen we Bloemendalers, zowel
ouderen die geïnteresseerd zijn als scholieren die dat voor school of uit interesse doen. De
dialoog tussen jong en oud over de boeken en het leven van GB is hierbij van belang.
Gedurende het jaar 2021 zullen meerdere webinars worden georganiseerd, met
verschillende sprekers. Zodra Corona het weer toelaat, zal gastspreker Sabine Lichtenstein
een lezing geven op een fysieke locatie in Bloemendaal. Haar vader heeft in de Tweede
Wereldoorlog ondergedoken gezeten bij de familie Bomans.
3.

Filmavonden met film van Erik, of het kleine insectenboek

Stichting Welzijn Bloemendaal zal filmavonden/middagen organiseren in hun
jongerenruimtes en de film van Erik vertonen. Ter introductie zullen een of twee
Bloemendaalse ouderen hun persoonlijke ervaring met Bomans en zijn boeken met jongeren
delen. Ter afsluiting wordt nog een korte gezamenlijke activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld
een wedstrijd pannenkoeken bakken. Gestart wordt met een avond of middag in de
dorpskernen Vogelenzang en in Bennebroek. Ook wordt gedacht aan bijeenkomsten in de
dorpskernen Bloemendaal en Aerdenhout, waar ouderen met hun kleinkinderen worden
verwelkomd om de Erik-film te bekijken.
4.

Verhalenverteller en expositie in de Bloemendaalse bibliotheek

In de Bloemendaalse bibliotheek is het de bedoeling om maandelijkse bijeenkomsten met
ouderen en basisscholieren te organiseren, waar de oudere(n) voorlezen uit de GBkinderboeken, zoals uit de serie 'Pim, Frits en Ida'. De bibliotheek heeft goede ervaring met
zo’n format. Zo worden de GB sprookjes en verhalen heel beeldend verteld. Bij de start van
deze maandelijkse bijeenkomsten zal een expositie worden geopend met 16 fotopanelen.
Hiertoe zijn inmiddels al veel foto's door het Frans Hals Museum ter beschikking gesteld.
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5.

Clipphanger over het werk van Godfried Bomans

Middelbare scholieren gaan een clipphanger over het werk van Godfried Bomans maken.
Een clipphanger is een kort filmpje van ongeveer 1 minuut waarin een onderwerp zo
beeldend en kort mogelijk wordt duidelijk gemaakt. Het is een vorm van informatie tot zich
nemen, die jongeren aanspreekt. Ouderen zullen de input-informatie geven op basis
waarvan de kinderen het filmpje maken. Dit filmpje wordt vervolgens gebruikt door de
Bloemendaalse ouderen om kinderen op andere (basis)scholen over GB te vertellen.
Voorbeeld cliphanger dr. Martin Luther King jr.: https://schooltv.nl/video/clipphanger-wiewas-martin-luther-king/
6.

Het jaar 2021 uitgeroepen tot Godfried Bomans-jaar in Bloemendaal

Om Godfried Bomans meer bekendheid te geven en daardoor ook ons project ‘Godfried
Bomans herleeft in Bloemendaal’ extra pr te geven, is er regelmatig contact met de
Gemeente Bloemendaal. De gemeente is intussen akkoord met ons voorstel om het jaar
2021 in Bloemendaal uit te roepen tot het Godfried Bomans-jaar. In februari 2021 volgt een
persbericht op de gemeentelijke website en de TijdSparen website.
7.

Godfried Bomans Schaaktoernooi

In 2021 wordt het Godfried Bomans Schaaktoernooi georganiseerd, in samenwerking met de
Kennemer Combinatie, de schaakvereniging van Zuid-Kennemerland. De gedachte is om
tijdens het toernooi jong en oud tegen elkaar te laten spelen. De Kennemer Combinatie
heeft veel ervaring met zowel fysieke als online schaaktoernooien, en ondersteunt ons
initiatief. De Gemeente Bloemendaal heeft een ruimte in het gemeentehuis aangeboden.
Ook Ons Dorpshuys in Bloemendaal heeft haar locatie aangeboden.
8.

4 mei herdenking en wandeling

In het verhaal '2 minuten' van Godfried Bomans beschrijft hij een wandeling van zijn huis in
Bloemendaal naar de Eerebegraafplaats in Overveen. Zijn bezinning tijdens deze wandeling
en herdenking raken jong en oud. Op 4 mei 2021 organiseren we eenzelfde wandelroute.
Vanwege Corona zijn er minder mensen dan afgelopen jaren hierbij aanwezig. Daarom
maken we gebruik van beeldbellen. Dit betekent dat een jongere met beeldtelefoon belt
met een oudere, zodat deze oudere de wandeling toch op afstand kan meemaken.
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9.

Toneelstukken en verhalen van Bomans inspireren

'De Schat van Brederode' is een boekje van Bomans uit de serie ‘Pim, Frits en Ida’ dat zich
afspeelt bij de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid. Geïnspireerd hierop wordt deze
zomer 2021 een kinderactiviteit georganiseerd in de Ruïne van Brederode. Een andere
inspiratiebron: Bomans schreef als middelbare scholier aan het Triniteitslyceum in Haarlem
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Triniteitslyceum) het toneelstuk ‘Bloed en Liefde’
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed_en_Liefde). We gaan op zoek naar een middelbare
school die dit toneelstuk wil vertolken.
10.

Insectenspeurtocht in Thijsse’s Hof

Samenwerking met Thijsse’s Hof is middels het Godfried Bomans Genootschap aanstaande.
In Thijsse’s Hof staat het bronzen beeld van Erik. Het idee van een insectenspeurtocht wordt
uitgewerkt.
11.

PKN kerken in Bloemendaal met een lekenpreek over Bomans

We willen ook de kerken in Bloemendaal erbij betrekken, met name de Protestantse
dorpskerk in Bloemendaal. Bomans was praktiserend katholiek en voorganger in oecumene.
Er zijn contacten met kerkelijke vertegenwoordigers van verschillende geloofsrichtingen;
samen op de kansel in de RK kerk is het idee. Dan breng je Bomans tot leven, en mensen
opnieuw bij elkaar, zoals Bomans ook destijds verbindend was.

PR
Voor pr-doeleinden hebben wij contact met de Gemeente Bloemendaal. TijdSparen maakt
dankbaar gebruik van de door de Gemeente aangeboden ondersteuning. Hieraan
gerelateerde acties:
-

Flyer met informatie over het TijdSparen-Bomans project
Jaarkalender 2021 met activiteiten
Persbericht met bekendmaking 2021 als het jaar van Godfried Bomans
Blogs schrijven over verschillende activiteiten

Contact:
Annette Molkenboer,initiatiefnemer TijdSparen www.tijdsparen.org,
annette@tijdsparen.org
Sylvia van de Bunt, lid TijdSparen Bloemendaal, en initiatiefnemer TijdSparen-GodFried
Bomans project, s.vande.bunt@vu.nl
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