
WOERDEN • Put the X in X-Mas is
de titel van de single, die de natio-
nale hitlijsten op dit moment in ra-
zend tempo bestormt. De Woer-
dense zanger Marcel Fokker van de
Tiny Little Bigband is er beduusd
van, want hij laat hiermee zelfs
grote internationale artiesten mij-
lenver achter zich.
,,Vorig jaar hebben we het num-

mer al gespeeld in het glazen huis
van 3FM Serious Request,’’ zegt Fok-
ker. ,,Dat sloeg enorm aan en dus
hebben we het nummer dit jaar op
sing-le uitgebracht.’’
Dj Gerard Ekdom is al jaren groot

fan van de Tiny Little Bigband. Hij
draaide het nummer een aantal
keren op 3FM. ,,En blijkbaar valt de
plaat in de smaak, want daarna
werd het nummer massaal aange-
kocht via iTunes. We zijn zelfs de
hoogste nieuwe binnenkomer deze
week.’’
Op de hitlijsten van radio 1, 2, 3

en 6 pronkt Put the X in X-Mas in-
middels ook tussen nummers van
internationale artiesten. Maar de
iTunes-notering, deze week van
nummer 76 naar nummer vijf, is
toch wel de belangrijkste graadme-

ter. En daarmee laten Fokker en zijn
band klassieke kerstkrakers als Last
Christmas van Wham en All I want
for Christmas is you van Mariah
Carey ver achter zich.
,,Het is zo bijzonder dat dit num-

mer opeens een serieuze doorbraak
betektn voor onze band. Veel be-

kende Nederlandse artiesten nemen
kerstnummers op en ook die zijn we
in een paar dagen voorbij gegaan.
Heel onwerkelijk.’’
Het nummer is vrolijk en heeft

alle ingrediënten voor een grote
kersthit. ,,Het refrein heeft een re-
peterend ‘ho ho ho’, dus dat zing je

makkelijk mee. Ook de belletjes die
tussendoor klinken horen natuurlijk
bij kerst,’’ zegt Fokker. ,,Het is echt
een heel feestelijk lied, iedereen
wordt er blij van.’’

GLAZENHUIS
Wie besluit het nummer te downlo-
aden, steunt passend bij de kerstge-
dachte het goede doel. Het glazen
huis zamelt geld in voor het Rode
Kruis en de bandleden sluiten zich
hierbij aan. ,,Op 23 december staan
we ook zelf weer in het glazen huis
en laten we het hele plein in Leiden
‘ho ho ho’ meezingen.’’
Het herkenbare refrein wordt

door de dj’s ook onder alle commen-
taren als achtergrondtune gebruikt.
,,Dat heeft ook wel de nodige im-
pact. Als je het nummer steeds
hoort blijft het helemáál in je hoofd
zitten.’’ De dj’s verwachten zelf dat
het nummer dé hit van het glazen
huis wordt. Wat de plotselinge hit
allemaal gaat brengen is voor Fok-
ker en de andere leden van de Tiny
Little Bigband nog niet helemaal
duidelijk. ,,Het gaat zo snel, opeens
sta je in de hitlijsten, een droom
voor iedere artiest,’’ besluit Fokker.
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Wat sjouwen vrouwen toch allemaal
mee in hun handtassen? Het zijn
soms net hutkoffers, ongetwijfeld
gevuld met nuttige spulletjes. On-
derzocht is dat een vrouw gemid-
deld 34 attributen met zich mee-
draagt, waarvan ze er hoogstens
acht gebruikt. De handtas van een
vrouw, waarvan de inhoud uiterst
privé is, zou bovendien de ware aard
van de eigenares tonen. ,,U wilt in
mijn handtas kijken?’’ roept Tine
Vertegaal in winkelcentrum de He-
renhof verbaasd. ,,Daar zit helemaal
niks bijzonders in. Ik heb niks te
verbergen, maar je mag er ook niet
in kijken,’’ zegt ze lachend. ,,Ik geloof
niet dat mijn tas iets over mijzelf
zegt. Ik heb thuis wel meer tassen
hoor.’’
Een andere vrouw kijkt besmuikt

naar haar eigen tas en zegt dat het
een ongepaste vraag is. ,,Dat is het
eigenlijk ook,’’ zegt damestassoloog
Yoeke Nagel. ,,De inhoud van een tas
is langzaam ontstaan. In een fractie
van een seconde besluit iemand om
bijvoorbeeld een lippenstift mee te
nemen en een half pakje kauwgom
of een paar aspirientjes. Er is ooit
over nagedacht. Vrouwen nemen
veel meer spullen mee voor het
geval anderen iets nodig hebben.
Zelf gebruiken zij hooguit acht din-
getjes uit de handtas. Vaak dezelfde
spullen die mannen in hun broek-
of jaszakken meedragen.’’
Het handtaslezen is niet anders

dan tarot, handlezen of tenenlezen,
legt Marian van Noort van het Al-
phense bureau Spiritainment uit.
Dat bureau verzorgt magisch enter-
tainment als handlezen, koffiedik
kijken, numerologie of astrologie
voor instellingen, bedrijven en par-
ticulieren.
Hoe gaat dat handtaslezen eigen-

lijk in z’n werk? Men neme een
handtas. De eigenares kiepert de in-

houd voorzichtig op een tafel. Alleen
al uit de ligging van de spulletjes
kan Yoeke Nagel vervolgens veel op-
maken. Zo wijst een pen die niet
aan de buitenkant van het hoopje
ligt erop, dat de betreffende vrouw
introvert is. En een leeg doosje
kauwgom betekent dat de eigenares
moeite heeft met afscheid nemen.
Als uit zo’n tas ook het nodige

‘leefgruis’ valt, zoals stof, kleine
stukjes papier of andere ondefini-
eerbare dingetjes, dan betekent dat
dat de eigenares een actieve vrouw
is, die veel voor anderen doet. Vaak
heeft zij ook veel in haar handtas, al-
lemaal voor het geval iemand het
ooit nodig mocht hebben.
,,Ook de tas zelf geeft mij al ge-

noeg informatie over de vrouw,’’
stelt Nagel. ,,Zo wil een tas met een
flapje zeggen dat zij veel voor zich-

zelf wil houden.’’ Ze legt uit dat een
vrouwmet een rugzak als tas onder-
nemend is, uitdagingen zoekt en ac-
tief is. De schoudertasdraagster is
geslotener en de vrouw met het en-
veloppetasje heeft het goed. Er zijn
immers anderen die haar spulletjes
dragen.
Mannen met handtasjes zijn er

niet veel. Toch kan Yoeke Nagel wel
het een en ander opmaken uit de
spullen die mannen dagelijks mee-
nemen. Vaak dus in broek- en jas-
zakken of in het dashboardkastje.
,,Mannen dragen de dingen nooit bij
elkaar, maar altijd verspreid. En ze
nemen uitsluitend spullen mee die
ze voor zichzelf nodig hebben. Een
man die alleen een portemonnee bij
zich heeft, is vooral met zichzelf
bezig en laat zijn partners vaak
extra spullen meetorsen.’’

Handtaslezeres verzorgt een workshop

Tasalsspiegelvanziel
ALPHEN • Toon mij uw tas
en ik zeg wie u bent. Het
klinkt gek, maar het kan.
‘s Lands enige handtasle-
zeres Yoeke Nagel ver-
zorgt voor het Alphense
spirituele entertainment-
bureau Spiritainment een
workshop tasjeslezen.
Voor de lol, maar het is
ook een stukje therapie.
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Handtaslezeres Yoeke Nagel (rechts) kijkt aandachtig naar de inhoud van de tas vanMarian van Noort.
FOTOMARNIX SCHMIDT

YoekeNagel

‘Ook de tas zelf
geeft mij
genoeg info
over de vrouw’

De Tiny Little Bigbandmet middenvoor zanger Marcel Fokker.
FOTO ANNEMIEKE VAN VELSEN

Kerstnummer nationale doorbraak Tiny Little Bigband

GOUDA

Ongelukdoor
zwaanopweg
Een personenauto belandde gis-
termiddag op z’n kant in de
berm bij knooppunt Gouwe op
de A20. De bestuurder zou heb-
ben geprobeerd een zwaan te
ontwijken en verloor bij deze
manoeuvre de macht over het
stuur. Om de hulpdiensten en
de bergers de ruimte te geven,
werd besloten om tussen Moor-
drecht en het knooppunt Gouwe
de rechterrijstrook af te sluiten.
Daardoor onstond een file van
vijf kilometer.

GOUDA

Straf na stalking
huisarts
Een vrouw (51) uit Gouda is gis-
teren door de Haagse rechtbank
veroordeeld tot een voorwaarde-
lijke gevangenisstraf van drie
maanden wegens stalking van
haar huisarts. Ook moet de
vrouw een verplichte behande-
ling ondergaan en de huisarts
smartengeld betalen. De zwak-
begaafde vrouw heeft bekend
dat zij vorig jaar met grote re-
gelmaat naar de arts heeft ge-
maild en gebeld. Daarbij is en-
kele keren de receptenlijn van
de dokterspraktijk vol gespro-
ken. Ook plaatste de vrouw op
naam van de huisarts een adver-
tentie op marktplaats en
stuurde zij berichten naar de
hyves-accounts van diens kinde-
ren. De vrouw handelde uit on-
genoegen over het gebrek aan
aandacht van de huisarts.

OUDERKERK

Inbrekers
aangehouden
Drie mannen zijn donderdag-
avond aangehouden op verden-
king van inbraak. Een bewoner
van een woning aan de Burge-
meester Neetstraat zag dat de
achterdeur van zijn woning
openstond en dat er een onbe-
kende man binnen was. Deze
man sloeg op de vlucht toen hij
opgemerkt werd. Hij stapte in
een auto, waarvan de bewoner
het kenteken wist door te geven
aan de politie. De drie (twee
Rotterdammers van 19 en 25 en
een 21-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats) konden
even later worden aangehou-
den.

IJSSELSTEIN

Aangereden
Een 38-jarige automobilist uit
Waarder heeft donderdagoch-
tend een fietser aangereden in
IJsselstein. Hij zag een 19-jarige
man uit Nieuwegein over het
hoofd op een rotonde. Het onge-
luk gebeurde rond acht uur op
de Parallelweg. De fietser is met
rug -en nekletsel overgebracht
naar het ziekenhuis.

GOUDA

ID-collegehelpt
SeriousRequest
Leerlingen van het ID-college in
Gouda helpen mee met 3FM Se-
rious Request, de jaarlijkse gel-
dinzamelingsactie van 3FM en
het Nederlandse Rode Kruis.
Komende woensdag en donder-
dag verzorgen studenten
schoonheidsbehandelingen en
knipbeurten. Het geld gaat naar
hulp voor oorlogsmoeders.
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