
Ze is gek op spelletjes, maar dan
wel graag met een beetje in-
houd. Als historicus brengt
deze duizendpoot uit Bussum

graag kennis uit het verleden over.
Met het nieuwe vertelspel ’De tijd van
je leven’ brengt ze heden en verleden
bij elkaar.
„Een spel bedenk je niet zomaar na-
tuurlijk. Ik denk dat ik er al met al
zo’n anderhalf jaar mee bezig ben
geweest. In elk geval in mijn hoofd.
Tijdens de eerste lockdown door de
coronacrisis kwamen een paar dingen
opeens bij elkaar.”
Verhalen over een eenzame buur-
vrouw en de media-aandacht voor
eenzame ouderen in het algemeen, en
een dochter die op kamers ging. Voor
een buitenstaander een onlogische
combinatie om tot een samenhangend
spel te komen. Voor Christianne juist
het laatste zetje dat ze nodig had.

Telefoontikker
„Ik heb het vertelspel ontwikkeld om
bij te dragen aan het overbruggen van
kloven tussen verschillende generaties
en tussen mensen met diverse culture-
le achtergronden. In een verhaal is
altijd verbinding te vinden, geschiede-
nis en cultuur kun je het beste mon-
deling overdragen. Het idee begon
eigenlijk al toen ik een bijeenkomst in
Rotterdam bijwoonde voor Marok-
kaanse jongeren. Deze was erop ge-
richt om van hun ouders te horen hoe
hun jeugd was geweest. De verhalen
kwamen niet echt lekker op gang.”
„Ik heb daar na afloop nog vaak over
nagedacht. Hoe krijg je generaties of
verschillende culturen bij elkaar en
bedacht me toen dat persoonlijke
verhalen raken. Toen mijn dochter op
kamers ging, begon ik te vertellen
over de telefoontikker in het studen-
tenhuis in mijn tijd. Die telde hoeveel
tikken je ’verbeld’ had, zodat je wist
wat jouw bijdrage aan de telefoonre-
kening moest zijn die maand. ’Wat
voor wereld was dat?’, reageerde mijn
dochter hierop.”
„Ik ben historica, gek op verhalen én
een echt spelletjesmens. Maar ik wilde
geen spel ontwikkelen met alleen

maar vragen als ’Wat is je favoriete
huisdier’. Het ging mij juist om verha-
len uit je eigen geschiedenis. Hier
kunnen anderen ook veel lol aan bele-
ven. Het is mij vooral de laatste tijd
opgevallen dat kinderen steeds min-
der gedeelde realiteit hebben. Wij
zaten vroeger met gekamde haartjes
op de bank naar het achtuurjournaal
te kijken, dat gebeurt tegenwoordig
veel minder. Ik merk dat ook mijn
eigen kinderen niet op de hoogte zijn
van actualiteiten. Misschien dat door
’De tijd van je leven’ de verhalen van
vroeger en de realiteit van nu gedeeld
gaan worden.”

Druk van de ketel
„Ik ben zelf opgevoed met spelletjes.
In de weekenden als we op vakantie
waren, werden er bij ons thuis altijd
spelletjes gespeeld. Ik ben gek geweest
van ’De kolonisten van Catan’, ’Regen-
wormen’ en gewoon een potje kaar-
ten. ’Het vogelspel’ was de laatste hit.”

„In het weekend gaat bij ons thuis de
druk van de ketel. Er liggen geen
enorme to-dolijstjes. Ik ben niet zo
goed in uitslapen, een gezamenlijk
ontbijt is wel een dingetje. Ik breng in
elk geval veel minder uren achter de
pc door en jaag er soms een paar was-
jes doorheen. Soms gebruik ik het
weekend als inhaalslag voor het huis-
houden, maar besteed ook graag aan-
dacht aan lekker eten, sport en ons
gezin. Ik heb ’De tijd van je leven’ een
paar keer met mijn dochters gespeeld.
Bij de oudste merk ik nu interesse op,
de jongste heeft er nog niet zoveel
mee.”

detijdvanjeleven.online

ChristianneVerheugdmaakt spel omheden en verleden bij elkaar te brengen

Een echt spelletjesmens
Het is weekend! Hoe breng jij je tijd door? Die vraag legt
Vrij Weekendmagazine vandaag voor aan
Christianne Verheugd (55) uit Bussum. Met het door
haar bedachte spel heb je ’de tijd van je leven’.
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Wat doe jij met je vrije tijd?
Mail naar vrij@mediahuis.nl
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Christianne

CHRISTIANNE
Bij Christianne Verheugd
(55) gaat in het weekend
de druk van de ketel. „Er
liggen dan geen enorme
to-dolijstjes.” Omdat ze
zelf gek is op verhalen en
spelletjes bedacht en ont-
wierp Christianne het
nieuwe vertelspel ’De tijd
van je leven’.

’Het ging mij om
verhalen uit je eigen

geschiedenis’


