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editie Ypenburg

Modderdorpse Tijd TM

Onregelmatig tijdschrift over beschouwlijke en actuele zaken aangaande de minigemeenschap Modderdorp
nu tijdelijk regelmatig!

Ypenburg
 zwangert

In januari, februari, maart, april, juni, juli, augustus, september,
oktober, november , december en mei leggen alle Ypenburgers een ei.
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Paulien Oltheten was een dagje bij ons op visite in Ypenburg en maakte de bijdrage rechts

Gegroet Ypenburger!
Hier is de Modderdorpse Tijd.

U heeft nu de allerlaatste Editie Ypenburg in uw handen, een blad over 
Ypenburg door de ogen van twee vreemdelingen. Drie maanden heeft de 
redactie haar uiterste best gedaan om u nieuws van de vierkante centimeter 
te brengen. Dit was niet altijd eenvoudig. Een cyclus van een week is hard 
werken en jezelf  op gezette tijden flink uitwringen. Wat regelmatig
voorkwam was dat er iemand opgebeld moest worden met de vraag: “Kun je 
ons alsjeblieft helpen?! We hebben nog een lege pagina.” Meestal was Hans 
Aarsman de pineut –onze correspondent te Amsterdam- , gelukkig is hij nog 
nooit boos geworden.
Al met al hebben we een heel aantal bijzondere ontdekkingen gedaan in 
Ypenburg, neem bijvoorbeeld de zelfmaakpaadjes of  de ontembare planten 
die tegen alle regels in tussen spleten en voegen doorgroeien en niet te 
vergeten ‘de haas’. Meer over deze onderwerpen vindt u in onze selectie uit 
eerdere edities, in het midden van dit blad.
Toen we hier net aankwamen met onze opdracht onder de arm, voelden we 
ons net een implantaat. Hoe een begin te maken in een stadsdeel als deze? 
Al gauw kregen we overal contacten met mensen die ons verder wilden hel-
pen, en nu, net nu we weer vertrekken, beginnen we ons hier thuis te voelen.
Nu we dan toch weer naar huis vertrekken zal ik u nog iets vertellen over de 
wortels van de krant en de plek waar we vandaan komen.
Modderdorp ligt in het poldertje achter de Hondsbossche Zeewering en 
is van oorsprong een boerderij. Boer Bram Modder -inmiddels overleden- 
verhuurde al sinds de dood van zijn vader stukken van zijn erf  aan mensen 
die een plekje nodig hadden en zo kwam het dat er een kleine gemeenschap 
ontstond die door de lokale bewoners tot ‘Modderdorp’ werd omgedoopt. Er 
wonen nu zo’n twintig mensen op het erf. 
De Modderdorpse Tijd is ontstaan toen één van ons voor langere tijd een 
verblijf  had in Amsterdam.
Er ontstond een uitgebreide briefwisseling. Na verloop van tijd namen de 
brieven vanuit Modderdorp de vorm aan van een digitale krant, met de 
website www.modderdorp.nl.
Heden (zie www.heden.nl) nodigde ons afgelopen jaar uit voor een tijdelijk 
verblijf  in het Kunsthuis 7x11, gelegen aan het Patrijsplantsoen in de wijk 
Morgenweide, met de vraag of  wij tijdelijk de Modderdorpse Tijd in Ypen-
burg wilden maken. Omdat we van mening zijn dat de krant op elke plek 
ter wereld kan worden uitgebracht, namen we het aanbod aan. Zo is het 
gegaan. 
We wensen u allemaal het beste toe en veel plezier met deze uitgave,

De redactie

 Editie Ypenburg werd ook online geplaatst door www.ypenburg.nu en www.ypenburgschecourant.nl We willen 
de mensen achter die sites hartelijk danken voor de gelegenheid die ze ons bieden om meer Ypenburgers te 
bereiken dan met de 100 gedrukte exemplaren die we iedere week in bepaalde straten uitdeelden. Overigens 
vindt u in elke editie een kaartje met het uitdeelgebied van die week. Ook dank aan Theo Jansen, Loek van der 
Klis, de koffievrienden van de heuvel en Nanet van Braam Houckgeest van de bibliotheek.

We probeerden  samen de honden in een 
kruisvorm te krijgen (zie tekening). 
Niet gelukt, maar wel mooi parallel.

contact op 
het ijs

Nadat ik het haar vroeg ging ze nog een keertje met haar arm naar 
buiten. Haar been kantelt mee, maar dat zie je niet op de  foto.    



Door de eeuwen heen zijn er heel wat uitzichten op steden geschilderd en 

getekend. Daarom vraagt de Modderdorpse Tijd elke week iemand anders 

om een uitzicht op Ypenburg vast te leggen. Deze week maar liefst twee.

Hier de eerste van Wafae. Twee pagina’s verder, Aukje Koks.

Zicht op Ypenburg
door Wafae Ahalouch el Keriasti

Wafae: “De geschiedenis van vliegbasis Ypenburg daar wilde ik wat mee doen. Ik heb een collage gemaakt van verschillende transparante tek-
eningen (scouts) en pin-ups die uit de lucht lijken te vallen op de toendertijd gebruikte dubbeldekkers. Het handje maakt een gebaar van de eed 
die je aflegt bij de scoouts; courage,confidence and character.”

Wie indertijd het eerst op het idee kwam is nooit gedocumenteerd, maar plotseling was het een 
rage in de jaren zeventig van de vorige eeuw: het lichten van trottoirtegels om een bruidssluier 
tegen de gevel te planten. Ik ben nog van die generatie waarbij dat tegels lichten  iets van een geu-
zendaad had. Want het mocht niet. 

Wie een stoeptegel verwijderde werd prompt be-
zocht door een politieagent en gesommeerd om 

de veroorzaakte schade te repareren. Bij in gebreke 
blijven volgde een boete van de kantonrechter. Nu, bijna 
veertig jaar later lees ik met verbazing een brochure 
van de gemeente Amsterdam waarin de burger wordt 
aangeraden om toch vooral subsidie voor de aanleg van 
zijn geveltuintje aan te vragen. Kan het Hollandser: het 
geveltuintje – niet alleen gedoogd, maar nu volkomen 
legaal. Van een stiekem gelichte tegel is het verschijnsel 
uitgegroeid tot een geaccepteerd tuingenre; de rotstuin, 
de moestuin en de geveltuin. In Ypenburg is de gemeente 

kennelijk bevreesd geweest voor ongebreideld en onge-
controleerd gebreek in het plaveisel. Dus is men zo slim 
geweest om de burger met tuinkriebels voor te zijn en 
om de woningen compleet met geveltuintje op te leveren. 
De bewoners krijgen er nog net geen bloembollenpakket 
bij cadeau.
Met zo’n uitgelezen kans om de verbeelding aan de 
macht te krijgen zou je verwachten dat die luttele 
vierkante decimeters geveltuin ten volle benut zouden 
worden; druivenstokken verwacht je tegen de gevels 
en wuivend bananenblad; hennep en opiumpapavers 
voor de jeugd, en lommer voor bejaarden. Maar dat 
valt tegen; hier en daar zie je inderdaad dat iemand van 

zijn geveltuin een fantasierijk beplante minituin heeft 
gemaakt, maar over het algemeen lijkt het motto van 
de Ypenburgse geveltuinier toch te zijn ‘Als het maar 
vol staat’. Nu valt het ook niet mee om op of  aan de 
openbare weg te tuinieren. Om te beginnen zijn daar de 
honden van asociale wijkbewoners die de pasgeplante 
klimroos ‘Duftwolke’ als pispaal gebruiken. En alsof  dat 
nog niet genoeg is, heb je ook nog de stadskat die de 
geveltuin als kattenbak beschouwt. Misschien had de ge-
meente Den Haag bij ieder geveltuintje een elektronische 
huisdierenverjaaginstallatie moeten leveren. Een centraal 
afschriksysteem lijkt mij in dit geval ideaal. Tegen katten 
worden soms fietsspaken rechtop in de grond gestoken, 
of  in chloor gedrenkte lappen ingegraven. Ook de super-
soaker, zo’n buitenmaats waterpistool voor kinderen, wil 
nog wel eens helpen. Maar misschien spreekt het u niet 
aan om voortdurend met een waterpistool in de aanslag 
rond te lopen. Tegen honden wordt vaak een spuitbus 
met eucalyptusolie in stelling gebracht, maar ook came-
rabewaking doet wonderen. Welk baasje ziet zich immers 
graag publiekelijk te schande gezet? En weer ligt hier 
een taak voor het stadsbestuur. Wie dichter bij de burger 
wil opereren moet beginnen met des burgers zorgen te 
delen.

Maar om even terug te komen op die eucalyptusolie: die 
wordt gewonnen uit het blad van de eucalyptusboom. En 
dat is een boom die in het westen van Nederland en in 
het microklimaat van een stadsdeel als Ypenburg volko-
men winterhard is. De tijd lijkt mij rijp om de eucalyptus 
massaal te laten inburgeren. In Australië worden sommi-
ge eucalyptussoorten meer dan veertig meter hoog, maar 

Pimp your geveltuin      door Romke van de Kaa

– net als bijvoorbeeld een plataan of  een linde – laat een 
eucalyptus zich goed snoeien. Je zou hem plat langs de 
gevel kunnen leiden, of  er een paraplumodel in kunnen 
snoeien. En als een eucalyptus te groot wordt kun je hem 
zonder scrupules bij de grond afzagen. Dan loopt hij 
altijd weer uit. Eucalyptusbomen worden op die laag-bij-
de-grondse manier wel in Nederland gekweekt, voor de 
snijbloemenhandel, want veel bloemisten completeren 
hun boeketten met het zeegroene of  zilvergrijze blad 
van de regelmatig tot aan de grond toe terug geknipte 
eucalyptusboom.

Ik zou zeggen: Ypenburgers, grijpt uw kans. Pimp your 
geveltuin. Geef  de stad een kosmopolitisch aanzien. Plant 
Turkse kweeperen, Californische druivenrassen en win-
terharde Japanse bananen. En bescherm dat alles met 
Australische eucalyptus. Eucalyptus Gunii en de Tas-
maanse Eucalyptus Niphophila zijn het meest geschikt.

Ypenburgse fauna
Als u soms het idee heeft dat sinds de vinexwijk Ypenburg is verrezen, het afgelopen is met de fauna, dan heeft u het mis!
Er is in Ypenburg nog nooit eerder zo’n complex ecosysteem geweest als juist nu.
Iedereen leeft met en door elkaar heen!
Het stikt in Ypenburg van de beesten.



zw

Vanaf  de publieke tribune zien we de minister zitten
het topje van de apenrots
Vanuit Ypenburg is het maar een kwartiertje met lijn 15 naar het centrum van de macht. Én, de toegang is gratis.

Aan de linkerkant zie ik twee fotografen die als luie leeuwen om de debatterende 
kamerleden heen lopen. Af  en toe zakt er één tegen een tafel of  een zuiltje, zodat 
hij vanuit een stille stand met zijn enorme lenskoker een scherpe foto kan maken. 
Meestal staan beiden maar een beetje te hangen. Soms wisselen ze iets aan elkaar uit.

Helemaal vooraan op de  publieke tribune zijn tafeltjes voor journalisten van alle grote kranten 
ingedeeld. Voor ons zitten twee heren van middelbare leeftijd van De Volkskrant. Als rechts van hen 
een bevallige dame van het dagblad Trouw gaat zitten zijn de heren even afgeleid. Ze is ook wel heel 
charmant. 

Om de langwerpige desk waar vragen gesteld mogen worden aan de minister staat nu een hele groep 
kamerleden. Eén van hen is aan de beurt om een vraag te stellen, de anderen wachten. Ze hangen tegen 
tafels en peuteren aan hun ledematen. Pechtold friemelt vooral veel aan zijn handen.

De voorzitter krijgt een briefje van een struise blonde vrouw met een enorme boezem. Deze mevrouw 
doorkruist met regelmaat de kamer en brengt boodschappen rond van kamerleden aan andere 
kamerleden of  aan de voorzitter.

Een butler met een jas met lange punten en een gouden kwast op 
zijn borst gespeld loopt een rondje, hij knikt naar iemand verderop 
en kijkt oplettend in het rond.

Er word van voorzitter gewisseld, dit gebeurt geruisloos. De 
voorzitter die vertrekt, draait het kussentje waar hij op zat om, 
voor een fris begin van zijn opvolgster. Camera’s loeren vanuit verschillende gaten in de muren.

Een SP’er verheft zijn stem als hij zijn vragen stelt. Als de minister 
een antwoord geeft maakt de SP’er stille, heftige gebaren

Ik zie Rita Verdonk steeds even door een kier van het balkon. Ze loopt 
heen en weer met papieren in haar hand.
Op de tafels van kamerleden liggen geordende stapels behalve bij Rita. 
Zij heeft een chaos van papieren op meerdere tafels liggen.
Ze overschrijdt de grenzen van haar toebedeelde gebied in de Kamer. 
Eén zetel is maar een klein hoekje. Op haar linker schouderblad heeft 
Rita een vrolijk borduurwerkje.

Soms stapt iemand in of  uit de schilderij-coulisse van Rudy 
van de Wint.

De butler pakt met 
een zwierig gebaar een 
papiertje van een tafel. 
Het papiertje flappert 
ervan. Zijn borstkwast 
vliegt naar voren en weer 
naar achteren. Hij lijkt 
heel bewust met zijn 
jaspunten om te gaan. 
Een extra duw met 
zijn heup en de punten 
vliegen door de lucht.

Er komen regelmatig drommen mensen binnen op de publieke 
tribune. Meestal verdwijnen ze weer na enkele minuten.

Er gaat een 
klein aanrecht 
schuil achter een 
schilderpaneel van 
Rudy van de Wint.
De butler blijft er 
in de buurt.

De nu volgende 4 pagina’s bevatten een selectie uit eerdere nummers Editie Ypenburg.

Zicht
op Ypenburg
door Aukje Koks

Aukje: “Ik vond een mooi boek in de bibliotheek over Ypenburg in de Steentijd. Mijn favoriete stukje ging over het aardewerk uit Ypen-
burg, wat tijdens opgravingen gevonden is.. Precies langs het pad van de Maas komt het zelfde aardewerk voor. Hazendonk 3, noemen ze 
het, en het stamt uit ongeveer 3650 voor Christus. Het aardewerk werd gemaakt uit kleistrippen en gemagerd met grove stukken kwarts of  
vergruisd aardewerk. Er zijn ton- en komvormige types bij, soms met hooggeplaatste oren. De versiering bestaat uit indrukken van nagels, 
vingertoppen, veren, stokjes, enz. Het toont overeenkomsten met aardewerk uit Nijmegen, dus men neemt aan dat twee families om een of  
andere reden met elkaar in contact zijn gekomen (bijvoorbeeld een uitgehuwelijkte dochter), en dat de kennis over de traditionele wijze van 
aardewerk maken zo is gedeeld. Het schijnt dat aardewerk niet alleen een gebruiksvoorwerp was, maar ook iets zei over wat voor mens je 
was, uit wat voor familie je kwam. De tekening ‘winter in Ypenburg’ is ook uit het boek.”

zelfmaakpaadjes Voor deze bijdrage aan het Ypenburgse wegennet gaan de credits naar de bewoners zelf.
Ze zijn een produkt van volksdynamische architectuur. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.



Vanaf  de geluidswal, ter hoogte van het atelier van Theo 
Jansen, kijk je neer op werkzaamheden aan de graseilanden 
die de singel doorsnijden om het rechts- en linksrijdende ver-
keer van elkaar te scheiden. Een bewoner vertelde ons wat deze 
werkzaamheden moeten gaan opleveren: “Iedere keer als er een 
koninklijke begrafenis plaatsheeft, rijdt de begrafenisstoet via 

de Singel naar Delft. Wanneer dat gebeurt, moet alles wijken. 
Reclame borden worden weggehaald, Theo Jansen moet zijn 
strandbeesten in de opslag zetten, huizen worden waar nodig 
aangepast en opgeknapt. En nu dan dat gras. Het is namelijk 
binnenkort geen echt gras meer maar gras van kunststof. Dit 
gras heeft geen onderhoud meer nodig en het ziet er altijd net-
jes uit. Je moet er alleen niet per ongeluk een brandende peuk 
op gooien, dan zit er een brandgat in.”

koninklijk nepgras

Maandag in de Delftse Hout

Op een wandeling troffen we dit witte spoor. 
Nader bekeken bleek het vogelpoep te zijn. Of 
het een doelbewuste aanslag op een wandelaar 
is geweest of gewoon hele hoge nood - de hoe-
veelheid en vorm zijn zeer indrukwekkend.

Margreet Oudendijk (links) en Nicollette ten Bosch met Nordic walker-stokken (rechts)  demonstratie:‘schoentje’ voor drassige grond

Het viel de redactie (R.) al een tijdje op; die mensen met die felgekleurde stok-
ken, die plotseling overal opduiken. Nordic walking is een razend populaire 
bezigheid. Op allerlei manieren maakt de Nordic walker zichzelf  kenbaar. Op 
het asfalt kun je Nordic walker-spoorzoeken, ook zie je Nordic walkers in troe-
pen langs de bosrand voort stuiven, heel soms zie je zelfs een Nordic walker 
echtpaar dat gemoedelijk en eensgezind achter elkaar aan sjokt met synchrone 
stokbewegingen.

In het park de Delftse Hout ontmoette de redactie twee nogal sportieve dames: 
Nicolette ten Bosch (N.) en Margreet Oudendijk (M.). Samen staan zij voor 
theeschenkerij “Het Rieten Dak”, op het punt om te vertrekken naar hun 
woonplaats Leidschendam. N. houdt in elke hand een Nordic walker-stok vast. 
“Wij hebben voor het Nordic walking een zes weken durende cursus gevolgd.” 
verteld N. “Je leert van alles over je houding en het is heel goed voor je conditie. 
Omdat we wat ouder worden is het belangrijk om te blijven bewegen en op deze 
manier lopen gaat makkelijk en snel. Het is een beetje zoals langlaufen.”
R: “Het is zeker ook wel fijn om lekker buiten te zijn? 

Op zo’n rolband lopen is maar saai lijkt me.” N: “Dat heb ik vanmorgen 
óók al gedaan, op de rolband!” M. verteld over haar gebroken pols en haar 
ontwrichte schouder. “Ik kan nu niet met mijn stokken lopen. Die schouder is 
te pijnlijk. Als ik hersteld ben, ja, dan ga ik meteen weer beginnen.” R: “Loopt 
N. nu dan niet veel sneller met haar stokken? en moet je dan niet joggen om 
haar bij te houden? M: “Nee, het is eerder andersom. Soms zegt Nicolette 
tegen mij: niet zo hard Margreet, ik kan je niet bijhouden.”
R: “Goh!, hoe kan dat? M: Nicolette is zo met haar techniek bezig dat haar 
snelheid daar onder lijdt. R: “Waar walken jullie het allerliefst?” N: “Hier, 
want In Delftse Hout is veel ruimte.” R: Wat vinden jullie in dit park de mooi-
ste plek?” “De waterpartij” zegt Margreet.
R: “In het wegdek zie je vaak krassen, komt dat omdat er hele scherpe punten 
aan de onderkant van de Nordic walkers zitten?” “Ja,” zegt Nicolette, “De 
punten zijn voor harde ondergronden en voor drassige gebieden is een speci-
ale brede dop ontwikkelt.” De Redactie is het eens: de Nordic walking-stokken 
zijn één van de beste uitvindingen van de vorige eeuw. Hermans poldertje

 
 1) Hermans huis
 2) gemaal
 3) ringvaart
 4) dijk en damwand
 5) ingang met waterkering
 6) Heras hekwerk
 7) zwembad
 8) sauna
 9) volleybalveld
 10) vijver
 11) huizen van zijn
       kinderen in aanbouw
 
Het grijze gedeelte is om Herman 
heen gebouwd. In dit gedeelte 
van Ypenburg mogen mensen nu 
zonder kleren in hun tuin vertoeven 
dankzij  Hermans strijdlust.

“Ik voel me nu nog net zo vrij als 
vroeger zelfs nu we hier helemaal 
ingebouwd zijn,” aldus Herman.
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de onderstaande tekst, is een gedeelte uit een artikel over Herman van der 

Helm uit MT. nummer 32, geschreven door Jouke Mellema

De kleinste polder van Nederland 

“Ik zit hier 70 centimeter lager dan de rest van de wijk.” 
redactie: “ Ja, nou je het zegt, daar bij de inrit zie je het verschil.”  
Herman: “Het kavel waar ons huis op staat is nog op het 
oorspronkelijke polderniveau. Toen de wijk hier kwam, wilden ze 
de bodem 1,20 meter ophogen om de waterhuishouding te regelen. 
Zonder extra maatregelen zou mijn erf  daardoor helemaal onder 
water komen te staan. Dus ik heb daar bezwaar tegen gemaakt. Ik 
wilde dat ze een voorziening zouden treffen. Eerst ontkenden de 
gemeente en de projectontwikkelaars het probleem, dus heb ik weer 
allerlei procedures moeten voeren tegen alle partijen. Uiteindelijk 
ben ik bij de Raad van State terecht gekomen en die hebben me in 
het gelijk gesteld.” 

Nu staan voor de oprijlaan naar het huis aan weerszijden twee stalen 
beuken waar balken in kunnen worden geplaatst om het water tegen te 
houden dat tijdens wolkbreuken en ander wateroverlast, van overal uit 
de wijk naar zijn erf  stroomt. “Ze hebben damwanden rond mijn erf  
gemaakt met waterpompen en niveauregelaars, het heeft de gemeente 
een smak geld gekost.”
Redactie: “Dat is grappig, je huis staat dus in je eigen polder.” Her-
man: “Ja, ik ben nog de oorspronkelijke polder. Ik heb dan ook een 
eigen peilbesluit. Over mijn erf  is net als bij andere polders met het 
waterschap een afspraak gemaakt over het waterpeil in de zomer en de 
winter.
Redactie: “Waar is het gemaal dan?” 
Herman: “Dat staat daar, daar waar mijn hond loopt, bij het hek links, 
daar staat een groene kast met een pomp-in en een pomp-uit.”
Redactie: “Zijn we hier dan misschien in de kleinste polder van Ne-
derland?” Herman: “Die kans heb je, ja. In Delft noemen ze me De 
Dijkgraaf.”

Roll on Roll off gefotografeerde mevrouw: “Waarom wilt u deze foto maken?” fotograaf: “Ik 
vind het grappig: Een boodschappenkar in een boodschappenkar.”



Als je Ypenburg binnenrijdt vanuit Den Haag-Zuid 
kom je er langs, het is het eerste gebouw aan de 
rechterkant, schuin tegenover het lyceum. Het lijkt 
van buiten een beetje op een ‘grote spekkoek’
aldus vriend Hans. Ook vanaf de drukke A4 valt
het gebouw gemakkelijk op.

Het Nederlands Forensisch Instituut:
wat doen ze daar toch?

Je komt er echt niet zomaar binnen.
Het gebouw is zwaar beveiligd. Het NFI is heel terughoudend 
met het toelaten van niet-medewerkers. Dat is ook wel logisch, 
want hier wordt gewerkt aan ernstige en moeilijke strafzaken. 
Voor ons werd een uitzondering gemaakt, opdat u kunt kennis-
maken met het NFI. Tenslotte bent u buren van dit instituut. 
Dit is een buitenkansje, want binnen gebeuren spannende 
dingen in de frontlinie van technologie en wetenschap, waarop 
Ypenburg net zo trots kan zijn als op het voormalige vliegveld.

Sherlock Holmes in het jaar 2009.
Er werken bijzonder slimme mensen, velen studeren hun hele leven 
en ze hebben zeer specialistische kennis. Ze speuren naar sporen die 
stukje bij beetje het verhaal achter een noodlottige gebeurtenis vertel-
len. Het is alsof  ze heel langzaam, in slow-motion teruggaan in de 
tijd en dat verhaal bloot leggen. Stapje voor stapje ontvouwt zich een 
ketting van oorzaken en gevolgen. Wat er voor, tijdens en na een mis-
daad precies is gebeurd en hoe, met wat én door wie... Spannend? Ja!

Forensisch betekent gerechtelijk. Het NFI onderzoekt alleen vermeen-
de misdaad. Recente misdaad, maar ook oude onopgeloste zaken 
worden soms met hulp van het NFI opgelost, waardoor families van 
slachtoffers rust krijgen. Het instituut helpt steeds vaker het Inter-
nationale Strafhof  met bijvoorbeeld onderzoek en identificatie van 
lichamen uit massagraven in voormalig Joegoslavië, maar ook met de 
recentere moord op de Libanese premier Hariri.

Mensen denken bij het NFI al snel aan snijden in lijken.
Dat is inderdaad wat ze daar doen, maar dat is niet het enige, er zijn 
nog veel meer interessante dingen. Het NFI heeft het heel erg druk.
Er werken nu meer dan 500 mensen in 30 verschillende onder-
zoeksgebieden, zoals DNA-onderzoek en de snel groeiende afdeling 
Digitale Technologie, het onderzoeken van software, chips en harde 
schijven, computers kraken. Er werken mensen die alles weten van 
handtekeningen, inktsoorten, printers, kogels, vezels, bloed- en kras-
sporen, vormindrukken, vergif, autowrakken en nog veel meer. Al die 
experts van al die afdelingen proberen aanwijzingen te vinden voor 
de oplossing van een misdrijf, die kunnen leiden tot veroordeling of  
juist vrijspraak van een verdachte. Het is trouwens niet zo dat het NFI 
een zaak zelf  oplost, dat doet Justitie. Het NFI behoort enkel feiten te 
leveren.

We gaan binnen en staan in een strakke hal van zacht glanzend grijs-
blauw marmer. Rechts in de muur zijn twee loketten. Het is duidelijk 
dat we ons daar moeten melden, alvorens we überhaupt het gebouw 
mogen betreden. Op een bord staan allemaal regels. We wachten…

Wij zijn door de gewone ingang binnengekomen, maar er is nog 
een ingang, daar komt het bewijsmateriaal binnen. U zult misschien 
wel eens gezien hebben dat er lijkwagens naar binnen rijden. Alle 
doden van vermeende misdrijven uit heel Nederland worden hier 
onderzocht, bekende doden zoals de doodgeschoten Pim Fortuyn, 
Miloševic toen hij overleed in zijn Scheveningse cel maar ongetwijfeld toen hij overleed in zijn Scheveningse cel maar ongetwijfeldtoen hij overleed in zijn Scheveningse cel maar ongetwijfeld 
ook Theo van Gogh en anonieme slachtoffers van even anonieme 
misdrijven. Doden van een misdrijf  komen door die zwaar bewaakte 
ingang. Ze worden door het NFI met het grootst mogelijke respect 
behandeld.

het NFI enclaves van Ypenburg

De Forensische Lichtbron of Crimescope: Met licht in verstelbare frequenties, 
bijvoorbeeld ultraviolet, kunnen voor het blote oog onzichtbare sporen zoals 
vezeltjes, haartjes, sperma en huidschilfertjes, zichtbaar worden gemaakt.

zw

 

van onze verslaggever:

 Trots kijken de Ypenburgers naar de aan-
komst van de Queen Mary 2 van de Holland-Amerika Lijn 
in de gloednieuwe passagsiersterminal ‘Van Twiskwater’. 
De Van Twiskwater-straat hoopt zich hiermee op de kaart 
te zetten van de internationale pleziervaart. Binnenkort 
opent tevens de terminal ‘Olieslagerslaan’. 

tijdstip foto: 11 november 2008 om 16:04:20 uur, lokatie: Patrijsplantsoen Ypenburg, Den Haag, fotograaf: J.Mellema

Queen Marie 2 in Ypenburg

Haasdé

E e n  v r i j z i n n i g e  s c h u t t i n g

In de achtertuin van Patrijsplantsoen 23 
bevindt zich aan de linkerkant een afschei-
ding die op zichzelf niet opmerkelijk is. Het 
is een schutting die waarschijnlijk bij elk 
tuincentrum en elke bouwmarkt te koop is 
en als erfafscheiding in vele tuinen te vinden 
is. Bovenin de schutting bevindt zich een 
met houten latjes betralied raam. Het is 
een leuk gebaar voor de beide buren. Nu 
trof de redactie wel een heel opmerkelijke 
variant in de achterbuurten van Amsterdam 
aan. Meneer I., de mede eigenaar van deze 
scheiding, vertelde dat hij alles had afge-
zocht naar een voor hem en zijn buurvrouw 
passende schutting, maar hij kon op geen 
enkele wijze slagen.
Uiteindelijk besloot hij zijn idee over het 
afscheiden van beide tuinen op papier te 
zetten. De buurvrouw van meneer I. was 
zo enthousiast, dat zij onmiddellijk opbelde 
naar een vriend die in staat was om het 
idee uit te voeren. Meneer I. legt uit: “Door 
de trapvorm bereikt de schutting een laagte 
waar wij beiden gemakkelijk overheen kun-
nen stappen. Zo kunnen we elke dag op een 
eenvoudige manier bij elkaar op de koffie.”

ontembare planten steken door kunststof  plankenvloer



Na een uitgebreide check van wie we zijn en wat we komen doen, 
schuift de bewakingsambtenaar twee digitale plastic pasjes door het 
loket waarmee we door een draaideur kunnen. Daarachter staat Inge 
Oevering, persvoorlichter en juriste op ons te wachten om ons rond 
te leiden, ze houdt van Engelse crimi’s. Ze had direct enthousiast ‘ja’ 
gezegd op onze vraag of  we langs mochten komen om het instituut 
aan u, Ypenburgers, voor te stellen.

Meteen valt op hoe mooi het gebouw van binnen is en hoeveel zorg 
eraan besteed is door architect Kees Kaan. Het is gebouwd rond zes 
binnenplaatsen. U kunt die van buiten niet zien want ze zitten in het 
gebouw. Het is een no-nonsense-gebouw maar elegant en vindingrijk 
en het heeft mooie maten, kleuren en ritmes. De buitenkant probeert 
iets te zeggen over de aard van zijn binnenste. Wat u ziet als u met de 
auto langsrijdt of  op de fiets, zijn de laboratoria. Misschien kent u de 
dramaserie CSI, over forensische avonturen? In CSI is alles vaak heel 
donker en eng, maar in het echt is het toch wat anders. Er is juist veel 
daglicht nodig bij het laboratoriumonderzoek, vandaar dat de labora-
toria aan de buitenkant zijn en grote ramen hebben.

De binnenplaatsen worden bevolkt door groepen grote konijnen, 
kunstkonijnen in steeds een ander landschap die opgloeien in verschil-
lende kleuren om de werknemers een verzetje te bieden in een pauze 
tijdens hun geconcentreerde werkzaamheden, ze kijken streng (maar 
dat doen echte konijnen ook). Het is een werk van Femke Schaap. In 
het midden van het gebouw is een lange hoge galerij over de volle 
lengte van het gebouw, met een glanzende vloer en strakke hoge 
smalle ramen, heel chic en royaal.

De mevrouw achter de receptiebalie groet ons vriendelijk, ze lijkt 
verbaasd, zo vaak zie je dan ook niet twee Modderdorpers. 
Inge opent met haar chipkaart de eerste van de vele gangdeuren, de 
beveiligingssluizen die het gebouw verdelen in compartimenten. Op 
de gang komen tientallen deuren uit, allemaal kantoren en laborato-
ria. Inge vertelt hoe complex dit gebouw is. Je kan je niet voorstellen 
wat er allemaal achter de wanden zit aan leidingen voor speciale stof-
jes en dataverkeer. Het gebouw zelf  is even high-tech als de inventaris. 
Tenslotte hebben 30 onderzoeksgebieden allemaal hun eigen hoge 
technische eisen. We gaan nog een sluis door.
We zien de andere ingang van de binnenkant, een hele grote garage-
deur met een sluis. De wanden zijn rood geschilderd. Hier komen de 
eerder genoemde lijkwagens binnen, maar ook ander bewijsmateriaal: 
moordwapens, 9mm Magnums, auto’s met kogelgaten of  wrakken 
van verkeersongelukken, giftige bodemmonsters, noem maar op. Voor 
de onderzoekers kan een huidschilfertje soms interessanter zijn dan 
een bloederig keukenmes. In de sluis vindt de overdracht plaats van 
politie naar NFI. Een rode vloer leidt van de sluis naar een hele grote 
garage in het binnenste van het gebouw waarin het bewijsmateriaal 
kan worden bewaard. Bewijsmateriaal mag niet vervuild raken. 

Weer een sluis door. Deze gang is vol licht. Onze gids raakt soms de 
weg nog kwijt omdat het gebouw van binnen overal dezelfde vorm 
heeft. Tussen alle moderne steriele ruimtes door komen we langs 
een kamer waar een oude houten wandkast met houtsnijwerk staat. 
Erin staan ingelijste röntgenfoto’s. We zijn op de afdeling pathologie.
In de kantoren, met uitzicht op de binnenplaats staan veelal alleen 

een bureau en microscoop. Mensen denken vaak dat pathologen hele 
stukken mens ontleden, maar vaker zitten ze door een microscoop te 
kijken. Dan kijken ze naar een heel klein stukje, een flinterdun plakje 
weefsel, orgaan of  bot dat door een machine afgeschaafd, netjes 
tussen twee glaasjes in paraffine is gelegd, soms voorzien van een 
contrastvloeistof, op zoek naar sporen van bijvoorbeeld vergiftiging of  
verstikking, op zoek naar het medische verhaal achter een verdacht 
sterfgeval. Soms ligt er een plakje mensenbot tussen de glaasjes van 
iemand die al heel lang dood is, bot kan vaak na vele jaren nog vertel-
len wat er gebeurd is.

De sectiekamers zijn vanaf  de straat niet te zien. Dat is maar goed 
ook. Het zijn operatiekamers met een grote tafel in het midden met 
een bak eronder voor bloed en gereedschappen als zagen en boren tot 
en met een soeplepel om de maaginhoud uit te scheppen. Fijn dat de 
architect dit wat heeft verstopt voor de argeloze voorbijganger.

We komen in een zonnige gang met uitzicht op het centrum van 
Ypenburg. Er  staan enkele vitrinekasten met daarin bewijsstukken 
en foto’s uit de begintijd van het instituut. We zien twee ‘jaren vijftig’ 
plastic vrachtautootjes en een zwartwitfoto waarop vier heren in 
witte jassen er een ongelukkige verkeerssituatie mee naspelen, verder 
een gipsafdruk van een enorme voet vergezeld door een foto waarop 
mannen zich buigen over een lijk in een bos. Onderin staat een oud 
houten veldkoffertje met glazen flessen waarin de benodigdheden zit-
ten om zo’n gipsafdruk te maken. 
Op een klein houten sokkeltje ligt een langwerpige kogel met een 

kromme punt, een bewijsstuk uit de allereerste zaak van het Gerech-
telijk Laboratorium, het huidige NFI. Het bijschrift: ‘Eerste zaak van 
het Gerechtelijk Laboratorium, 1945. Een kogel uit het hoofd van een 
dodelijk getroffen man. De kogel was afkomstig uit het geweer van 
een Engelse militair die na een schietoefening in de duinen bij Den 
Haag, zijn geweer in de lucht leeg schoot. Het slachtoffer kreeg de 
kogel boven op zijn hoofd terwijl hij in de Goudenregenstraat liep.’ 
Wat een pechvogel.

Een hele gang aan de straatkant is ingericht voor DNA-onderzoek. 
Bewijsmateriaal doorloopt stapsgewijs deze ‘DNA-straat’. Dit is één 
van de snelst groeiende afdelingen van het NFI. Het DNA-profiel 
van iedereen die is veroordeeld voor een vergrijp waar 4 jaar of  meer 
gevangenisstraf  op staat, moet worden opgeslagen in de databank. Er 
zijn veel handelingen nodig om DNA te onttrekken aan spuug, bloed, 
sperma of  huidschilfers. Het vullen van de databank is massawerk. 
Inge: “Het zal voor Ypenburgers wel gek zijn, ze zien soms helemaal 
geen mensen werken. Dan zijn onze robots aan het werk.” Maar 
vaak  kun je toch mensen zien in witte jassen die met een pipet in een 
paarse handschoen kleine buisjes vullen met DNA-preparaten. Er zijn 
complexe moordzaken waarvoor het onderzoek soms wel een jaar 
duurt, dat is wetenschappelijk handwerk. Inge: “Je krijgt bijvoorbeeld 
een verdachte bivakmuts van de politie. Dan kan je proberen uit te 
vinden van wie die is geweest. Daarvoor moet je biologische sporen 
zoeken in de muts.” Minutieus zoeken medewerkers naar dat ene 
huidcelletje in een hooiberg, eh, muts. Daaruit kan je DNA onttrek-
ken en er een DNA-profiel van maken. Dat profiel kan je vergelijken 
met de profielen in de databank of  met dat van een verdachte of  
slachtoffer. Iemands DNA-profiel is zo goed als uniek, net als een vin-
gerafdruk. We mogen deze ruimte niet betreden, want stel je voor dat 
ons huidschilfertje per ongeluk in het proces terecht komt, dan krijgen 
wij een moord in de schoenen geschoven.

De ontwikkeling van forensische technieken is in een stroom-versnel-
ling geraakt. Het NFI groeit nu alweer uit haar jasje. Een aantal 
maanden geleden is het Thales-gebouw, achter DHL gehuurd. Daar 
komt in de grote hoge hal de mogelijkheid om misdaadsituaties 
levensecht na te bouwen, een oefenruimte. Het wordt de grootste in-
door-plek van Europa. De hal is zó groot dat er wel een heel metrostel 
naar binnen gereden kan worden, mocht dat nodig zijn.

Inge is nogal terughoudend met het noemen van opgeloste strafzaken 
waar het instituut trots op is. Het NFI is onderdeel van het juridisch 
proces. Vrouwe Justitia weegt tenslotte zaken geblinddoekt af, onpar-
tijdigheid en discretie staan voorop.  Ze moet lang nadenken over de 
vraag op welke techniek ze nu het trotst zijn: “Moeilijk hoor, er zijn 
zoveel onderwerpen die allemaal van vooraanstaande kwaliteit zijn 
en uniek.” Toch noemt ze er één: de techniek om een gezicht van een 
bewakingscamera digitaal op te tillen. Zo’n camera hangt meestal 
hoog en een dader houdt zijn gelaat naar beneden. Een computer-
programma kan dat gezicht als het ware optillen en zo maken dat de 
afdeling beeldonderzoek er mee tot identificatie kan komen.

De algemeen directeur, De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi:De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi:
“Het NFI is een van de meest vooraanstaande organisaties ter wereld op het gebied 
van forensisch onderzoek. Topwetenschappers komen uit heel Nederland iedere 
ochtend naar Ypenburg om daar hun werk te doen. In meer dan 40.000 zaken per 
jaar, deels spraakmakend, nationaal en internationaal, vindt er onderzoek plaats, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van soms zeer futuristisch aandoende apparatuur. 
In Nederland is het NFI dus uniek en speelt het een belangrijke rol in het oplossen 
van misdaden.”

Lees meer, de NFI-website is heel compleet en met video: www.foren-
sischinstituut.nl

In de DNA-gang is een archiefruimte waarin al het bronmate-
riaal wordt opgeslagen. Het ziet er prettig ouderwets uit tus-
sen alle steriele ruimtes. Schappen met kartonnen dozen en 
bultige kartonkleurige enveloppen waarop met stift dingen 
staan geschreven. Er zitten heel alledaagse dingen in die 
door een misdrijf bijzonder zijn geworden. Van de buitenkant 
zou u het moeten kunnen zien.

Het is spannend om bij het NFI te werken, vertelt Inge. Bij haar op 
de gang zit iemand die schrijf- en documentonderzoek doet. Hij 
laat schrijfproeven doen onder verdachten en vergelijkt die met 
belastende documenten. Inge heeft wel eens een dreigbrief in het 
kopieerapparaat gevonden. “Dat vindt de gemiddelde kantoorbe-
ambte niet”, we lachen.

Het gebouw heeft een indoor-schietbaan van zo’n 40 meter. 
Hier worden schietwapens onderzocht door ermee te schieten. 
Zo wordt onderzocht wat er bij een misdaad is gebeurd met het 
wapen en het projectiel, of met welk wapen is geschoten.  Inge 
vertelt dat ze op het gordijn aan het einde van de baan wel eens 
rare vlekken zag. De onderzoeker die ze ernaar vroeg antwoordde 
dat het aardappelvlekken waren. Er waren dus kennelijk men-
sen geweest die een schietwapen hadden bedacht waarmee je 
aardappels kon afvuren. Mensen bedenken de gekste dingen, 
medewerkers moeten minstens zo vindingrijk zijn als daders.

De lap grond voor het gebouw waarover de 
oprijlaan loopt, is een kunstwerk van Jeroen van 
Westen, vanuit de lucht kan je het zien, het is 
een vingerafdruk die zichtbaar wordt gemaakt 
door verschillende soorten beplanting. Op het 
terrein staan her en der paaltjes die aange-
ven wat de markante punten zijn waaraan een 
vingerafdruk kan worden herkend, een klassieke 
forensische techniek.
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Wat is de Modderdorpse Tijd?  bekijk alle edities op: www.modderdorp.nl

Deze uitgave wordt mogelijk gemaakt 
door:

van onze correspondent te Amsterdam, Hans Aarsman 

‘Wat moet je hier nou mee?’ vroeg ik toen 
ik deze week dit fotobusje bij een vriend 
op tafel zag staan. ‘Wat moet ík ermee?’ 
zei de vriend. ‘Wat moest jíj ermee?’
Volgens hem was dit vreemde object 
door mij gefabriceerd -toen ik een jaar 
geleden bij hem was. Hij vond het een 
grappig geval, daarom had hij het be-
waard. Ik had zitten praten over iets dat 
me dwarszat.
Het klopte dat een jaar geleden iets me 
dwarszat. Dat ik met hem erover gespro-
ken had, klopte ook. Maar dat ik al pra-
tend een fotobusje zo had toegetakeld, 
nee, daar stond me niets van bij.
Inmiddels wel. Ergens vaag en ver weg 
herinner ik me dat ik het fotobusje zo 
gemarteld heb. Hoewel, werkt het ge-
heugen niet als een magneet? Eerst her-
inner je het ene -dat iets je dwarszit- en 
dan trekt het andere -de marteling van 
het fotobusje- er vanzelf naartoe.HET MAGNETISCHE FOTOBUSJE

Wij bedanken deze mensen voor hun 
kopijbijdrages aan de Editie Ypenburg:

Els van ’t  K looster
Hans Aarsman
Appie Bood
Igor  Kramer
Nuunheert je
Paul ien Ol theten
Liesbeth Beef t ink
Bram Esser
Mar jet  van Hartskamp
Tim Eshuis
Bart  Jansen
Semâ Beki rov ic
Si r i  Dr iessen
Jul ie  van der  Scheer
André Pie lage
Awik Bala ian
Wafae Ahalouch e l  Ker iast i
Aukje  Koks
Romke van de Kaa

Michiel Morel, Marten Hendriks, Miranda Timmers, 
Erik-Jan Ligtvoet, Dorith van Roosmalen
van Heden en Kunsthuis 7X11: Bedankt! 

‘De Laatste Ronde’: een fietsexpeditie langs betekenisvolle 
plekken aan de randen van Ypenburg. Medewerking verleent 
onder meer kookkunstenaar René Jansen die nader zal in-
gaan op controversiële gerechten en het fenomeen ‘koken op 
het randje’.

Voorafgaande aan ‘De Week van de Rand’ zal er een speci-
ale editie van de Modderdorpse Tijd verschijnen met daarin 
opgenomen het uitgebreide programma.

Voor vragen of  meer informatie, mail randarchief@7x11.nl 

Modderdorpse wijsheid

tekening Liesbeth Beeftink

Twee kritische kunstenaars in gesprek met elkaar.

-Heb jij gezien wat die mensen daar doen?
*Nee, niet echt. Je bedoelt in dat kunsthuis?
-Ja –(denkt na) ... ik vind dat die krant het nèt niet heeft, ze 
proberen wel wat, en je snapt welke richting ze ongeveer op 
willen gaan, maar het is het gewoon nèt niet. Vlees noch vis. 
Het pakt niet, zogezegd.
*Hoe bedoel je dan?
-Nou het hele gevoel dat het blad uitstraalt! Ze proberen een 
positie in te nemen, zoveel is duidelijk, maar het komt niet 
uit de verf. Waar het ‘m nou precies in zit?.....Het is alsof  het 
hele idee klem is komen te zitten tussen iets. Het heeft geen 
lucht. Het is als een ventilatierooster dat niet werkt. Het komt 
allemaal niet over en het lijkt alsof  ze de suggestie hoog in het 
vaandel hebben, dat blijkt uit alles, maar ze draven daarmee te 
ver door. De lezer volgt het niet. Over het algemeen wil ik niet 
zomaar mijn mening ventileren maar in dit geval... Ik voel dat 
ik er echt iets op tegen heb, iets fundamenteels.
*Vertel daar eens iets meer over.

Ruisvenster, grondoorlog, rampbewoner, schaam-
groen; met een lijst van 7x11  (=77) elfletterige 
woorden als leidraad verkent Randwachter PJ 
Roggeband al sinds 2005 de randen van Ypen-
burg. Het digitale Randarchief  (over randen en 
grenzen in het algemeen en die van Ypenburg 
in het bijzonder) is de neerslag van dit project 
en bevat impressies, verhalen en geluidsfrag-
menten, soms met foto’s of  tekeningen scherper 
gesteld en is te bewonderen via www.7x11.nl   
 
Van 13 tot en met 19 april 2009 zal PJ Roggeband 
met ‘De Week van de Rand’ zijn project afsluiten. 
Tijdens deze dagen staan er verrassende onderde-
len op het programma zoals een wandeling met 
fotograaf  /schrijver Henk Ganzeboom (auteur 
van het standaardwerk ‘Spirituele Plekken in Ne-
derland’) naar krachtlijnen en plaatsen in Ypen-
burg waar de mystiek voelbaar is.   
 
Deze bijzondere week zal worden afgesloten met 

Week van de Rand

-Ja... (kijkt zuinig en legt de vinger bedenkelijk op de lippen) ... 
Het enige dat ik weet is dat die mensen te klef  met de dingen 
omgaan. Het plakt.
Ze kiezen niet. Wat voor een standpunt willen ze innemen? Ik 
kan het niet ontdekken.
*ja ja, ik snap wat je bedoelt. Er is geen kern. Het is los zand. 
Ze graaien.... maar niet gericht.
-Ja, je krijgt nooit een idee van een samengebald onderwerp. 
Iets met grip, iets met houvast.
*Hoe sta jij daar zelf  in dan? 
-Nou, ik probeer mezelf  wel een plek te geven ten opzichte 
van anderen. Zo scherp je jezelf  aan. Zo zie ik dat. Door je te 
meten aan anderen, versterk je je eigen identiteit. 
*Ja, dat heb ik precies zo. Daarin voel ik ook grote geestelijke 
verwantschap met jou. Wij zijn wel aan elkaar gewaagd, als je 
het mij vraagt. (Glimlacht met toegeknepen lippen.)
-Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel veel aan een gesprek zoals dit. Ik 
heb weer helemaal zin om mijn atelier in te duiken (maakt een 
enthousiaste, wuivende beweging met de armen.)

http://modderdorp.nl


DE KEERZIJDE,

Iedere Ypenburger heeft een kans om een Goudse pijp of een deel van een 
Goudse pijp in zijn of haar achtertuin te vinden.

Rond 1640 dienden de Goudse pijpenmakers een verzoek in voor het oprichten 
van een gilde. Dit pijpenmakersgilde telde in 1665 180 leden en in 1666 werd de 
eerste Goudse pijpenmarkt gehouden. Daarna nam de fabricage van pijpen in 
Gouda een grote vlucht: in 1749  telde Gouda 349 pijpenfabrieken en de helft van 
de inwoners van Gouda was daarin werkzaam.
Heel Nederland werd voorzien van pijpen. Omdat de pijpen kwetsbaar zijn braken 
ze nogal eens. Rokers gooiden de pijpen weg en daarom zijn de pijpen overal 
verspreid geraakt. Pak dus een schep en graaf!

Pijpje 1
Redactielid J.* heeft zelf een pijpje geprobeerd te maken. Het pijpje mislukte. Iets 
te ver doorgeschoten met het Noorse mes. Ik (redactielid I.*) kon het pijpje niet 
weggooien. Het staat nu al bijna twee jaar op een schap. Het pijpje is net een 
beeldje, omdat het zo fijn kan staan. De onderkant was nog niet gevormd toen J.* 
doorschoot met zijn mes en het fungeert daarom als een platte drager.

Pijpje 2
Het pijpje van Bart. Een ingenieuze vondst. Hoe kom je op zoiets?
Bart draait een stukje aluminiumfolie van ± 30 cm. om een potlood of pen. 
Wat hij vervolgens overhoudt aan het uiteinde gebruikt hij voor de pijpenkop. Hij 
boetseert het tot een goede uitgang en prikt vervolgens in het kopje, wat hij afsluit, 
gaatjes met een speld. Het pijpje gaat volgens hem ongeveer 3 maanden mee als 
je het 4 dagen per week gebruikt.

pijpje 3
De pijp van Ed is een ‘echte’ pijp, een tabakspijp.
De pijpen van Ed worden altijd goed gebruikt, je ziet het aan de breuklijnen op 
de kop. Ed rookt zijn pijp naar eigen zeggen gemiddeld 15 keer per dag. Ed heeft 
twee pijpen, hij heeft geen voorkeur voor één van beide, hij wisselt ze af. Als hij 
de ene pijp heeft opgerookt steekt hij de koel geworden andere pijp weer aan, dat 
vindt Ed het lekkerst. 

Colbert in de fik

Ed bergt zijn pijp altijd op in de binnenzak van zijn 
colbert als hij onderweg is. Op een dag loopt hij van zijn 
huis in de Veerpoortstraat naar het huis van mijn moeder 
in de Waterstraat. Mijn moeder opent de deur en ziet 
tot haar grote schrik dat er rookwolken opstijgen uit zijn 
jasje. Ed staat in brand. Hij klopt op zijn borst en slaat 
het brandje uit. Er is brandschade, binnenin het colbert 
zit een brandgat en Ed ruikt rokeriger dan anders. Ed 
stapt de voordeur binnen nadat hij mijn moeder een 
zoen heeft gegeven. Bij het haastige vertrek, was de pijp 
nog niet helemaal gedoofd. Ed zegt achteraf: “Ik denk 
dat andere pijprokers dit ook wel hebben. De pijp smeult 
nog wat na in de binnenzak en dan gebeuren zulke 
dingen. Wat ik er vervelend aan vindt is de schade aan 
het jasje.” Ik vraag of hij zijn jasje dan naar de kleerma-
ker brengt. “Nee,” zegt Ed, “zo’n gat probeer ik dicht te 
maken met een veiligheidsspeld of met nietjes.”
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