
ander nieuws:   DE PIJP VAN MAARTEN

foto Inge Beeftink

Aan het patrijsplantsoen 23 woont thans een jongeman die met zijn 
pijp rookwolken kan blazen in sierlijke krullen. Deze Ypenburger, Maarten, wil medio 2009 
nederlands kampioen schoonroken worden . Eind 19e eeuw waren schoonrookverkiezingen 
razend populair in de volksbuurten van Den Haag. Toen dongen honderden mannen naar 
de titel van Schoonste Roker.  Degene die de sierlijkste en meest lang hangende krullen kon 
opwekken mocht zich Meester Pijp noemen. Gedurende de vorige eeuw is de kunst van het 
schoonroken welhaast verloren gegaan door de ongeremde opkomst van de voorgedraaide 
sigaret. Maarten nu, voelt de snaar des tijds haarfijn aan en blaast dit ritueel uit beschaafdere 
tijden nieuw leven in. Als sluitstuk van zijn vrije performance tijdens de komende Meester 
Pijp verkiezing zal Maarten in de lucht het Prins Clausplein trachten na te maken met rook-
krullen uit zijn pijp. De redactie wenst hem veel succes. 
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van onze verslaggever

De stedenbouwkundige lag in 
haar bed te woelen. Ze kon de 
slaap niet vatten. Steeds als ze 
bijna in slaap was dacht ze op-
eens weer aan het stratenplan.

Volksdynamische 
infrastructuur

paadje 1, over de tramrails 1

paadje 2, over de geluidswal

paadje 3, over de tramrails 2

Al talloze keren had zij alleen en 
in teamverband de straten van de 
maquette langsgelopen en gecon-
troleerd of  er geen foutjes in zaten. 
Zo had ze al een drietal knooppun-
ten in het eenrichtingssysteem ont-
dekt waar het mogelijk was dat een 
automobilist gevangen kon raken 
en keer op keer op hetzelfde punt 
uit kwam, gevangen in een herme-
tische eenrichtingscirkel. Ontsnap-
ping was alleen mogelijk indien de 
bestuurder een wet overtrad. Dit 
probleem had ze nu opgelost.

Morgen zou ze met haar colle-
ga’s eindelijk het glas heffen op de 
voltooiing van de Ypenburgse in-
frastuctuur. Maar hadden ze aan 
alles gedacht? Kán een mens aan 
alles denken, elk detail snappen?

In Ypenburg ligt een infrastructuur 
van formaat, een meesterwerk van 
hedendaagse stedenbouwkundi-
gen. Maar hoe goed zij ook zijn, 
hoe vaak zij het ook hebben ge-
screend toch zijn er paadjes, kleine 
slimme afsnijdingen die zij niet 
hadden kunnen bedenken.

Voor  deze  paadjes  gaan de 
cred i t s  naar  de  bewoner s  ze l f . 
Deze  paadjes  z i jn  he t  produkt 
van  vo lksdynamische  arch i -
tec tuur.



persoon op straat.

Toch herfst in Ypenburg
foto: Inge Beeftink

Glazenwasser in de mist

Tijdens werkdagen is de glazenwasser de enige



Vorig jaar september werd mijn fiets gestolen. Ik kocht dezelfde dag een 
tweedehandse terug, een Giant, zag er onverwoestbaar uit. Na drie weken brak de 
zadelpin af. En een trapper. Het licht ging kapot. Het zadel scheurde. Ik kreeg een 
lekke band, er bleken zes gaten in te zitten. Toch stond mijn Giant op anti-lek banden. 
Ik kreeg nog een lekke band, en nog een lekke band. Toen kocht ik een zilverkleurig 
pompje. Niet zo’n lange voor op de diagonale stang, die worden dezelfde dag nog 
gestolen. De Giant heeft een bagagedrager waar op de verticale steunen twee pennetjes 
zitten waartussen je een pompje kunt klemmen. Valt minder op.
In mijn tas stopte ik een plakset. Niet lang daarna kreeg ik de zevende lekke band. Het 
was nacht. Ik was er klaar voor. Met het licht van een lantaarnpaal heb ik de band 
geplakt. Daarna geen lekke band meer gehad.
Ruim vier maanden nadat ik het op mijn fiets had gezet verdween het zilveren pompje, 
gestolen waarschijnlijk. Ik ging naar de fietsenmaker voor een nieuwe. Behalve de 
zilverkleurige, die gestolen was, bleek er ook een zwarte te zijn. Ik kocht allebei de 
uitvoeringen, benieuwd welke eerder zou verdwijnen. Je denkt de opvallendste, de 
zilveren, maar soms kan opvallen juist bescherming bieden. Twee keer heb ik met 
mensen op straat fotograferend een aanvaring gehad, beide keren zat er een telelens op 
mijn camera. De keren dat ik met een groothoek van vlakbij fotografeerde, heb ik nooit 
een onvertogen woord gehoord. Ze kunnen zich niet voorstellen dat je zo brutaal bent 
dat je van zo dichtbij fotogreert. Je overtroeft ze.
De zwarte pomp zit er nu twee weken op. 

	 	 	 	 071109	 zilveren	pomp	op	fiets
    070329 zilveren pomp weg  (na 140 dagen)
	 	 	 	 080402	 zwarte	pomp	op	fiets
    080430 zwarte pomp weg (na 28 dagen)
	 	 	 	 080501	 zilveren	pomp	op	fiets
    080614 zilveren pomp weg (na 44 dagen)
	 	 	 	 080620	 zwarte	pomp	op	fiets
    080622 zwarte pomp weg (na 2 dagen)

Het zilveren pompje blijft langer zitten dan het zwarte. Maar over het geheel genomen 
worden beide pompjes steeds sneller gestolen. Zou er een onverlaat in de buurt zijn die 
gezien heeft dat ik steeds een nieuwe pomp op mijn fiets zet? Maar wat moet je met 
zoveel pompjes, is er handel voor? Inmiddels heb ik weer een zilveren pompje gekocht 
maar dat hou ik nog even in mijn tas, bij mijn plakset.

tekst en foto’s van onze correspondent  Hans Aarsman

fietspomp





“Dit zijn stukjes van de tekening die mij bevallen.”

Zicht op Ypenburg Patrijsplantsoen	bij	nacht

Door de eeuwen heen zijn er heel wat uitzichten op steden geschilderd en 
getekend, bijvoorbeeld Vermeers ‘Zicht op Delft’. Zo bleven aanzichten van 
steden bewaard. Ypenburg kan niet achterblijven. Daarom vraagt de Mod-
derdorpse Tijd elke week iemand anders om een uitzicht op Ypenburg vast te 
leggen. Deze week: Inge Beeftink



z\w

Op het toilet van Patrijsplantsoen 23 hangt de wc-rol aan een soort elleboogje van PVC-buis. We-
tende dat in dit huis Theo Jansen heeft gewoond, vermoedde ik meteen dat deze toiletrolhouder door hem 
is vervaardigd. Ik ken Theo van heel veel jaar geleden. Ik hielp hem met de film die hij maakte over zijn 
strandbeesten. Hij maakt ze van PVC-buis en om onderdelen te buigen gebruikte hij een verfafbrander. Zo 
te zien in zijn werkplaats op de geluidswal, heeft hij de verfafbrander-buigtechniek steeds verder verfijnd.  
Zittend op de wc werd ik getroffen door de vorm van het ding. De PVC-buis is door vaardige handen met 
een paar sierlijke doeltreffende bewegingen in de juiste vorm gebogen. Hij functioneert geweldig. De rol 
wikkelt vloeiend af  en stopt ook op tijd. Het hele ontwerp is met één schroef  aan de muur bevestigd.  Het 
lijkt wel een soepele arm die stevig maar galant de rol aanbiedt. Zoals een geoefende kelner een serveer-
doek over zijn arm draagt en het dienblad presenteert.   De strandbeesten van Theo evolueren. Nieuwe 
soorten verdrijven oude, minder goed aangepaste. En net zoals er van dinosaurussen niet veel hele skeletten 
zijn,  zo zijn er van de vorige generaties strandbeesten vaak alleen maar restjes. Poten of  ribben, een spier 
van plastic. Van Theo moest ik die vooral ook goed filmen. “Dat zijn fossielen!”, zei hij. Ik vond dat een 
indrukwekkend idee. Maar de toiletrolhouder, is dat dan zo’n fossiel? Hij is gemaakt van strandbeestenbot, 
zeker. Toch is de volgende vergelijking beter ten aanzien van de toiletrolhouder. Vroeger, lang geleden,  
zaagden mensen de hoorn van een stier af  om er een drinkbeker van te maken, om er wijn uit te drinken. 
Een hoorn werd een gebruiksvoorwerp. Theo zaagde een stuk bot af  van een strandbeest waar hij met zijn 
verafbrander een toiletrolhouder van heeft gemaakt. Een gebruiksvoorwerp van strandbeestenbot. Om zijn 
wc comfortabeler te maken. Ik beschouw de wc-rolhouder als een kunstobject met toegepaste waarde en 
als troffee. Koolstofanalyse zou de leeftijd kunnen vaststellen.

Theo Jansen een reflectie van uw verslaggever Jouke Mellema



Na een haperende start, medio maart 2007, 
blijkt het experiment  een anderhalf jaar na 
dato te slagen. Van de 2300 uitgezette Duo-
eenden haalden slechts 87 het jaar 2008. Na 
een jaar met volop aanpassingsproblemen 
lijkt  de soort zich te revancheren.

Waar in het begin geen enkele vorm van 
samenwerking bestond tussen de twee koppen, 
wat gedeeltelijk verklaart waarom slechts zo weinig 
de eerste winter overleefd hebben, ontstaat nu 
eendrachtig samenwerken. 

De Combo-eend, in de volksmond de ‘Duppy’ 
(Duplex-eend), blijkt veel voordeel te hebben van de 
twee koppen, die afwisselend foerageren en waken 
tijdens het eten, slapen en de voortplanting. Dat 
impliceert meer voedsel, minder stress en grotere 
kans op nakomelingen. >

Net buiten Ypenburg. 

Duppy blijkt geen 
lieverdje

foto links: Appie met Marian Varkenvisser



Een omwonende: “Ik was de eendjes aan het 
voeren met mijn kindjes. Ik werd geroepen door 
m’n buurman, die met z’n fiets op de stoep 
stond. Ik kus hem hallo, enfin. Op dat moment 
hoor ik geschreeuw. Ik draai me om, en zie dat 
die eenden m’n kinderen omsingeld hebben. 
Mijn buurman smijt zijn fiets tegen de grond en 
rent er op af. De vogels vluchten het water in. 
Gelukkig zijn m’n kinderen ongedeerd. Maar 
die beesten zijn niet te vertrouwen. Schrijf dat 
maar op!”  

Ecosysteem-managers zijn eveneens bezorgd. 
Het evenwicht staat onder druk. Passende 
maatregelen zijn niet voorhanden. En ja, er 
is dreiging, maar daadwerkelijk fysiek geweld 
heeft nog niet plaats gevonden. Althans niet 
tegen de mens. Maar voor de kindvriendelijke 
eend lijken de dagen geteld.

> Deze eenden hebben nog een zeldzame 
eigenschap. Ze zijn tweeslachtig - zij kunnen 
zowel bevruchten als bevrucht worden, wat hun 
kans op overleven nog groter maakt.   

Wetenschappers zijn verontrust. “Als deze 
ontwikkeling doorzet zal de eend, zoals wij die 
kennen, binnen 10 jaar uitgestorven zijn”. Want 
naast de boven genoemde eigenschappen is 
de Duo-eend ook significant agressiever dan 
zijn voorganger. Waar dit dier gedijt, verdwijnt 
niet alleen de tamme eend, maar ook de 
rat. Dit maakt hen populair bij veel mensen - 
landbouwers, dijkmeesters, zwervers etc.  

Tientallen meldingen zijn inmiddels binnen 
gekomen over de toenemende agressie. 
Kinderen wordt afgeraden zich zonder 
begeleiding bij die kwakende veelvraten te 
begeven. 

foto’s en tekst van onze buitenlandcorrespondent  Appie Bood



  Afgelopen week betrok de redactie het huis waar zij drie maanden zal gaan 
wonen en werken. Er bleken een aantal mankementen aan het huis te zijn. Namelijk, de 
verwarming wilde maar niet warm worden en de hete kraan werd maar niet heet. Verder 
waren er problemen met de internetaansluiting en ook ging het brandalarm bij het minste 
of  geringste af. Het meest onaangename was wel dat het niet warm wilde worden in het huis.
Na een zoektocht op internet,  vonden we  het spoednummer van elektriciteitsbedrijf  Eneco voor 
kapotte verwarmingsinstallaties. Weldra kwam er een installateur, een echte redder mag ik wel zeggen 
want binnen een mum van tijd had hij het probleem gevonden en opgelost. De filter zat verstopt. Hij 
maakte het ding schoon en waste daarna zijn zwarte vinger. Het werd al gauw weer lekker warm in 
huis. Vlak voordat hij weer naar het volgende noodlijdende adres  ging, vertelde hij dat hij net bij

advertentie

Gezocht: Breileraar
De	redactie	is	met	spoed	op	zoek
naar	een	Ypenburger	die	de	redac-
tie	kan	leren	hoe	zelf	babykleren	te	
breien.	 >redactie@modderdorp.nl

het Paleis Huis  ten  Bosch  vandaan kwam waar 
precies hetzelfde aan de hand was geweest: “ in de 
kelder heeft de koningin”, zo vertelde hij, “een enorme 
verwarmingsinstallatie.

In het binnenste van die installatie bevindt zich een 
manshoge filter. Deze filter zat potdicht. Ik maakte het 
ding schoon met een lange brede bezem, die daarna,  
zo goed als onbruikbaar,  in de container achter het 
koninklijk huis moest worden weggegooid. In plaats 
van dat ik één  zwarte vinger had na het schoonmaken, 
was mijn hele lichaam pikzwart,  vanaf  mijn voeten tot 
boven in mijn neus. Van de koningin mocht ik daarom 
even onder de koninklijke douche`’. De man zag er 
dan ook brand schoon uit. “Zo’n warme douche kon 
ik wel gebruiken, want”, vertelde hij, “ik ben al vanaf  
vanmorgen half  acht aan het werk en moet nu (20:30 
uur) nog naar drie andere adressen”.

de Installateur
van uw verslaggever

tekeningen: Jouke Mellema

hoofdredactie:	 	 Inge	Beeftink
   Jouke Mellema
correspondenten:	 Hans	Aarsman
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tekstcorrectie:	 	 Lenie	Weers
	 	 	 Andre	Pielage
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of	een	briefje	in	de	bus	op	Patrijsplantsoen	23

colofon Waar wordt de krant deze week uitgedeeld?

redactie

uitdeelgebied
Patrijsplantsoen
Landingsbaan



 Het tijdschrift is ontstaan toen 
één van ons voor langere tijd een ver-
blijf  had in Amsterdam. Er ontstond 
een uitgebreide briefwisseling. Na ver-
loop van tijd namen de brieven vanuit 
Modderdorp de vorm aan van een krant:

“de Modderdorpse Tijd”.

Modderdorp is een langzaam gegroeide gemeen-
schap, een dorpje met 20 inwoners, Ypenburg een 
ontwikkeld concept met maar liefst 20.000 bewoners  
Dat schaalverschil is een zeer interessante uitdaging.

Onze krant is een onregelmatig tijdschrift maar voor 
de gelegenheid, zal de krant, editie Ypenburg,  tij-
delijk regelmatig zijn. Iedere Zaterdag zal er een ge-
drukte krant verschijnen, steeds voor een deel-buurt 
van Ypenburg. Zo kunnen we ons concentreren op 
een beperkt gebied, nieuws vanaf  de vierkante centi-
meter leveren en tevens een spiegel vormen voor de 
mensen binnen dat gebied. Deze krant zal vervolgens 
ook alleen bezorgd worden bij de mensen die in dat 
gebied wonen (met een lichte overlap om uitruil van 
exemplaren mogelijk te maken).

We willen een brug slaan tussen natuur en cultuur 
in Ypenburg. Dit kan gaan over bv. de groenten van 
het seizoen die op dat moment in de winkels te koop 
aangeboden worden, mensen die schuilen onder 
afdakjes voor de regen en over een vogel die besloten 
heeft in Ypenburg te blijven in plaats van naar Afrika 
te vliegen voor de winter. Verder hebben en willen 
we geen kant en klaar concept maar vooral kijken 
naar wat er in die drie maanden op ons pad zal 
komen, een vorm van ‘professioneel opportunisme’. 
Dat is ook de manier waarop wij dat in Modderdorp 
gewend zijn. 

Nieuws waarover je struikelt.!

Wat the F  *...
 

‘c K  is de    Modderdorpse Tijd  ? ! 
!

De Modderdorpse Tijd is een onregelmatig tijdschrift aangaande de minigemeenschap Modderdorp.

Met deze krant proberen wij een tegenwicht te bie-
den aan “de nieuws media” die de menselijke maat 
uit het oog lijken te zijn verloren. Journalistieke be-
langen zijn in conflict met economische belangen. 
De nieuws industrie is een machine geworden.

Begin jaren negentig heeft mede- hoofdredacteur 
Jouke Mellema “BunkerTV” gemaakt op het 
eiland Terschelling, een ultralokaal TV-station over 
beschouwelijke en actuele zaken over het eiland en 
haar bewoners. Het werd illegaal uitgezonden en 
bestond twee jaar.  Het bleek dat het overgrote deel 
van de eilanders voor de buis zat als er een nieuwe 
editie werd vertoond via het kabelnetwerk. De 
Modderdorpse Tijd is een voortzetting van dat idee 
in krantvorm.

We denken dat de krant in elke gemeenschap ter 
wereld gemaakt kan worden maar dat is behalve 
in Modderdorp en het gelijkende initiatief  op 
Terschelling, nog niet verder in praktijk gebracht. 
Voorwaarde voor een dergelijke plek of  gemeen-
schap is dat zij fysieke lokale fundamenten en 
kenmerken moet hebben: Een dorp, een stadsdeel, 
een eiland, een schip of  flatgebouw etc. De bij-
zondere en universele waarden van een dergelijke 
plek en haar bewoners worden in de eerste plaats 
gedeeld door de bewoners van de plek zelf, maar 
mensen van overal ter wereld in soortgelijke plek-
ken, zouden zich wel eens kunnen herkennen in 
de verslagen. Het stadsdeel Ypenburg is een mooie 
kans voor ons. 

uit onze correspondentie met Michiel Morel, directeur Heden

Waar wordt de krant deze week uitgedeeld?



faraonische bunkers
De redactie van de Modderdorpse Tijd is in de maand oktober op studiereis naar Egypte geweest en 
wat zij daar hebben gezien is hen niet in de kouwe kleren gaan zitten. Nog iedere nacht dromen zij over 
tempels en koningsgraven.

Geachte primaat, weet u hoe u vuur maakt met een stokje?

Drawn by Faucher-Gudin, from a chromolithograph in Flinders Petrie’s Medûm, pl. xxiv.

afbeelding boven:	Muurschildering	uit	2000	voor	Christus	in	een	egyptisch	graf	van	een	jongen	die	speelt	met	twee	apen	en	een	
ibis.	afbeelding rechts:	de	‘Was’,	Egyptisch	geluksteken,	kop	van	een	jakhals/hazewindhond.	afbeelding onder:	computerschilderij	
Duitse	Bunker	op	Terschelling	door	Jouke	Mellema	2005

Eén van de redactieleden,J, bracht zijn jeugd door op het eiland Terschelling. Aan deze tijd heeft hij veel dierbare herinneringen. Van één van deze 
herinneringen maakte J. een computerschilderij (zie hieronder).
Als jongen bracht J. vele uren door in de bunkers op Terschelling. Toen hij nog heel jong was bouwde hij er hutten en stookte hij er vuurtjes, toen 
hij wat ouder was bracht hij er zelf gemaakte bommen tot ontploffing, vrijde hij met de meisjes die dat wilden en hield hij er messen-werp wedstri-
jden. De bunkers hadden voor J veel dimensies. Na het Bezoek aan Egypte krijgen de bunkers er nog een extra dimensie bij. In de woestijn waar 
de redactieleden I en J honderden mastaba’s bezochten, dat zijn graven in de vorm van lange broden, soms ouder dan 5000 jaar, dacht J weer 
aan de bunkers waar hij heel wat uurtjes heeft versleten. Deze bunkers staan er nu zo’n zestig jaar maar na de Egypte-reis, waar de overblijfselen 
uit de oude tijd als tijdsmachines functioneren kan J geloven dat de bunkers hetzelfde lot zullen ondergaan. Over duizenden jaren worden her en 
der bunkers opgegraven om vervolgens onderzocht te worden door archeologen en historici, zij proberen te achterhalen in welke context deze 
bunkers gebruikt werden. Vervolgens komt er een ware toeristenindustrie op gang, het zweet van de honderden toeristen zorgt ervoor dat de 
bunkers binnen en tijdsbestek van enkele tientallen jaren, verpulveren tot een hoopje klei

DE KEERZIJDE. DE KRANT IS BIJNA UIT. ACHTEKANTEN MIJDEN WE OMDAT WE DAARIN 

ZIEN WIE WE WERKELIJK ZIJN :
APEN, BANG VOOR HET DONKER MAAR OH ZO INTELLIGENT.
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bekijk	eerdere	edities	op	:	http://modderdorp.nl

http://modderdorp.nl

