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voorwoord
We ontmoetten elkaar voor het eerst 

in 2017, drie dagen voor de dag 
dat we alle twee jarig zijn. Elke had drie 
jaar eerder Omapost mede opgericht en 
Silvie het biografiebureau dat Een boekje 
open zou gaan heten. Twee initiatieven die 
voor meer verbinding tussen jongeren en 
ouderen zouden moeten zorgen. Omapost 
om grootouders te betrekken bij het 
leven van hun kleinkinderen, Een boekje 
open om kinderen en kleinkinderen meer 
te leren over het leven van hun (groot)
ouders. Een samenwerking, in welke 
vorm dan ook, leek direct logisch.

Het idee voor In mijn tijd kwam al die eerste 
middag in 2017 tot stand. Het had echter 
nog twee jaar suddertijd nodig voordat 
Elke in 2019 Uitgeverij Het Spectrum 
benaderde. En niet lang daarna kregen we 
het startsein! Na een brainstormsessie over 
alle mogelijke onderwerpen in een Airbnb 
in het altijd gezellige Bergambacht, gingen 
we aan de slag. Silvie ging op tijdreis in 

boeken en persoonlijke verhalen langs 
alle opmerkelijke gebeurtenissen 

en interessante ontwikkelingen 
tussen de jaren 50 en begin jaren 
90. Elke groef centimeter voor 
centimeter door alle regionale 
beeldbanken op zoek naar 
bijpassende foto’s, waarbij ze nog 
meer onderwerpen ontdekte die 
een plekje in het boek verdienden. 

Met iedere maand die verstreek werden we 
blijer met wat we hadden. Wij hadden al 
zoveel mooie gesprekken gevoerd met mensen 
tijdens het maken van dit boek, hoe zou het 
zijn als het boek straks in de winkels ligt?

Ons testpanel gaf ons nog meer goede 
hoop. Reacties als ‘heel mooi en herkenbaar, 
nodigt uit tot vertellen’ waren precies wat 
we voor ogen hadden. Met de inhoud goed 
op orde was het tijd om het geheel op de 
best mogelijke manier te presenteren en in 
grofweg 1234 conceptversies is Elke dat 
– vinden wij – fantastisch goed gelukt.

SLA HET BOEK OP EEN WILLEKEURIGE PAGINA 
OPEN en je wordt meegenomen in een andere 
wereld vol aanknopingspunten voor mooie 
gesprekken. Over bermtoerisme, of op 
vakantie gaan of over die Volkswagen Kever  
in de achtergrond, die ook toevallig jouw 
eerste auto was. In mijn tijd is een boek 
dat nooit uit is. Je hoeft het niet van 
voor naar achter te lezen en ook niet in 
je eentje. Leg het boek op de koffietafel 
en gebruik het als inspiratie als je zin 
hebt in een goed gesprek. In dit geval 
telt: lezen is zilver, spreken is goud.
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DROEGEN MANNEN NOG EEN 
MAATPAK OP ZONDAG
Tot ver in de jaren 50 kleedde iedere man 
die netjes voor de dag wilde komen zich 
in een conservatief driedelig kostuum 
in sobere kleuren. Ruimte voor een 
beetje creativiteit was er, mede dankzij 
twee wereldoorlogen, nauwelijks. Dit 
veranderde toen de welvaart toenam 
en de Amerikaanse mode steeds meer 
doorsijpelde in ons modebeeld. Er 
ontstond een tweedeling tussen preppies 
en greasers, waarbij de tweede groep de 
pantalon in de kast liet hangen en zich 
in een leren jack en spijkerbroek hees. 
Een decennium later mocht de rem, in 
navolging van iconen als The Beatles en 
The Doors, er volledig af. Wijde broeken, 
bloemige overhemden, cowboylaarzen, 
sjaals. Casual en hip was de nieuwe trend.
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WAREN ER NOG GEEN 
SUPERMARKTEN
‘Ik kende iedereen en alle boodschappen 
werden gewoon opgeschreven.’ Gerda 
heeft goede herinneringen aan de jaren 
70. ‘Zo ging het bij de groenteboer, de 
bakker, de slager, overal! En op vrijdag-
middag ging je langs om alles in één 
keer af te rekenen.’ ‘Je kwam ook niet 
per se alleen voor de groenten bij de 
groenteboer,’ vertelt haar man. ‘Soms had 
de groenteboer een lekker cognacje of 
een illegaal gestookte jenever onder de 
toonbank en soms ging je bij hem langs 

omdat je iemand moest bellen en hij de 
enige in de straat met een telefoon was’. 
Gerda denkt nog vaak terug aan de lieve 
cadeautjes die ze kreeg toen haar oudste 
werd geboren: een pond biefstuk bij 
de slager, een taart bij de bakker, overal 
kreeg ze wel wat. Een hechtere band met 
zijn klanten kon een middenstander 
niet wensen. Toen de eerste supermarkt 
kwam, wilde niemand erheen. ‘Je kocht 
er alleen exotische producten, die je 
niet op je vaste adresjes kon krijgen, 
zoals wonderwit of kokosbrood.’

Hoe deed u vroeger uw boodschappen?



WAREN VROUWEN HET  
ZAT OM THUIS TE ZITTEN
Van het ene op het andere moment 
leek ze er in 1970 opeens te zijn. Dolle 
Mina, een feministische actiegroep, 
met vrouwen die het zat waren om 
hoogopgeleid thuis bij de kinderen te 
zitten. Ze bestormden kasteel Nijenrode, 
dat bekendstond als mannenbastion, 
verbrandden een korset bij het 
standbeeld van Wilhelmina Drucker 
en bonden openbare urinoirs dicht met 
roze linten. Binnen een mum van tijd 
sloten duizenden vrouwen zich aan bij de 
groep en organiseerden zich in praktische 
werkgroepen. Eén voor abortus, één 
voor crèches, één voor gelijke betaling 
voor gelijk werk, en nog vele meer.

Dolle Mina heeft niet erg lang bestaan, 
maar zette wel veel in beweging in de 
maatschappij. Vrouwen eisten hun plek 
op in de politiek en zorgden voor betere 
anticonceptie, het recht op abortus, 
vrouwencursussen, blijf-van-mijn-
lijfhuizen, crèches en nog veel meer. 

Heeft deze feministische golf ook uw 
leven beïnvloed?
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dRONKEN WE SHERRY  
OM AF TE VALLEN
De welvaart werd steeds zichtbaarder 
in de jaren 60 en de Nederlander 
zocht naar manieren om de kilootjes 
binnen de perken te houden. Het 
gerucht dat alcohol eiwitten afbreekt, 
klonk dan ook bijzonder aantrekkelijk 
en de Nederlandse huisvrouw 

greep massaal naar de sherry. ‘Drink 
sherry en vermager’, had de Volkskrant 
al in 1959 gekopt. Zelfs koningin 
Juliana zou groot succes met het dieet 
geboekt hebben. Het was de eerste van 
vele diëten, want met modellen als de 
graatmagere Twiggy was het verschil 
tussen realiteit en rolmodel aanzienlijk.
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WAS ER NOG GEEN TELEVISIE  
OP ZATERDAGAVOND
Nederland heeft lang moeten wachten op de 
komst van de televisie. We waren maar liefst 
vijftien jaar later dan Engeland, Duitsland 
en Amerika. De Nederlandse regering was 
geen voorstander van het apparaat. Men was 
bang dat mensen er te veel geld aan zouden 
uitgeven en dat het ze op een verkeerd spoor 
zou zetten. Op 2 oktober 1951 werd de 
eerste echte nationale televisieuitzending 
uitgezonden. Nederland telde op dat moment 
slechts 500 televisietoestellen, maar per 
toestel keken in sommige gevallen meer 
dan honderd mensen naar die allereerste 
uitzending. Vanaf dat moment was er af en toe 
een televisieuitzending en steeds meer mensen 
kochten een toestel. ‘Mijn opa begreep er 
niets van,’ vertelt Gerrit uit Vaassen. 
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‘Voor de zekerheid ging hij in zijn beste 
pak voor de televisie zitten, voor het geval 
de man op televisie hem ook zou zien.’ 
Mensen die geen toestel hadden gingen 
gezellig bij buren of vrienden op bezoek 
die er wel een bezaten. Tien jaar later 
waren er al een miljoen televisietoestellen 
en op alle avonden werd tussen 20.00 en 
22.00 uur uitgezonden. De bestaande 
verzuilde omroepen in Nederland (vara, 
ncrv, kro, vpro, avro) gingen nu naast 
radio- ook televisieprogramma’s maken. 
Zette je op een ander tijdstip de televisie 
aan dan zag je slechts een testbeeld. De 
zorgen van de regering bleken niet geheel 
ongegrond, want het aantal uur dat kijkers 
voor de televisie doorbrachten nam fors 
toe. Het televisietoestel werd het stralende 
middelpunt van de woonkamer.

Had de televisie invloed op uw tijdsbesteding?


