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Wanneer gaan we vissen?

dhr. Sybrand van Haersma Buma

van een verontruste burger:
Beste Sybrand,
Ik ben me lam geschrokken. Was ik lekker in Ypenburg komen wonen, in de veronderstelling naar een prachtwijk te verhuizen, blijkt dat u de buurt onveilig acht. Ik weet dat
u woordvoerder veiligheid van het CDA in de Tweede Kamer bent dus u zal het wel
weten dan, toch? Vertel ons alstublieft: Waar komt de dreiging vandaan? Waarop moeten wij ons voorbereiden? Ikzelf, misschien naïef hoor, heb het nog niet ontdekt maar
ik word nu wel vreselijk bang. Ik hoorde dat u onze wijk zelfs heeft geadopteerd. Over
de noodzaak zegt u het volgende: “In de nieuwe wijken is het van belang dat de mensen
een gevoel van veiligheid hebben. Gebeurtenissen in de afgelopen tijd hebben laten zien
dat dit geen vanzelfsprekendheid is.” Welke gebeurtenissen? Waartegen moeten wij ons
beveiligen? Én wat is uw reddingsplan?
Een geschrokken Ypenburger.
De redactie van de Modderdorpse Tijd nodigt mijnheer Van Haersma Buma van harte uit voor een
middagje vissen in ‘het Meertje’ achter het winkelcentrum om met enkele geschrokken burgers zijn
toekomstbeeld te delen. De schrijver is bekend bij de redactie. Uw reactie is welkom. Stuur deze naar:
redactie@modderdorp.nl

Interessant nieuws
Aan verschillende mensen op straat stelden we de volgende vragen:
In de BRUNA ondervragen wij eigenaar Erik van Vliet, eigenlijk
heeft hij het heel druk maar tussendoor wil hij wel een paar vragen
beantwoorden.
#Wat is volgens jou een krant?
- Gezelligheid met koffie.
#Waar denk je aan als je aan nieuws denkt?
-teletekst.
#Wat is voor jou de meest ideale krant?
-Een mix van het NRC en de Telegraaf.
Op een normale manier de actualiteiten verslaan, niet zo hoogdravend.
Vervolgens stonden voor de BRUNA een drietal meisjes: 2 Michelles
en Amber
#Wat is volgens jullie een krant?
-Michelle 1: saai!!!
-Michelle 2: Ik hou niet van lezen, ja saai
#Wat vinden jullie dan interessant?
(iedereen roept door elkaar)
-Als er iemand vermoord is, dan is het wel interessant.
-PVDA sla ik over.
-Als er iets in Arnhem gebeurt ofzo, dan is er niks aan.
-Als er iets gebeurt, dat is interessant.
-Als de Dagoberts failliet gaat, dat hoef ik niet te weten.(winkel tegenover de Bruna)
#Wat zou volgens jullie de ideale krant zijn?
- Dat zou over Ypenburg en Den Haag moeten gaan.
Over dingen uit de buurt, ruzies tussen hangjongeren of over de
politie.
#Waarom over de politie?
- Dat zijn gewoon zeikerds. Niks mag.
Als je met een groep van vijftig bent, dan maak je gewoon wat meer
geluid.
De buurt gaat dan klagen.
Ons leven is buiten, je kunt moeilijk met vijftig mensen in een kamer
bij iemand thuis gaan zitten.
We mochten wel in de tuinen maar als het koud is buiten en het
regent, wil je graag ergens binnen kunnen zitten. Soms gaan we dan
bij de tramhalte zitten.
Meestal zitten we bij ‘het meertje’.
We lopen een stukje verder en daar treffen we drie meisjes op een
bankje (alledrie 15 jaar), ze willen anoniem blijven, maar willen wel
naar hun sterrenbeeld vernoemd worden.
#Wat is volgens jullie een krant?
- Ram: Ik lees de krant niet.
- Waterman: ik wel soms, alleen de horoscoop.
- Ram: Ik lees ook alleen de horoscoop
#Waarom zou je een krant lezen?
- Weegschaal: Het is goed voor je ontwikkeling, wat er gebeurt in
andere landen. Ik wil de wereld wel kennen.
- Ram: Ik wil alleen de horoscoop lezen, maakt niet uit of het niet
klopt, je leest het toch steeds weer.
#Wat is voor jullie de meest ideale krant? Wat zou erin moeten staan?
- Ram: Veel over mode, dingen voor onze leeftijd.
#Koop je wel eens magazines? over mode ofzo?
- Ram: nee, alleen als ze ergens liggen, dan kijk ik erin.
- Waterman: Ik kijk wel het nieuws.
#Wat voor een nieuws dan?

- Waterman: op RTL 4, hart van Nederland....
- Weegschaal: over politieke dingen. Hoe heet het ook al weer: Paul
en Witteman.
- Waterman: nee, Pauw!
Soms lees ik de krant, zegt één van de meisjes (weegschaal).
#Wat lees je dan?
- Weegschaal: Eerst de horoscoop. Nieuws wat interessant is. Ik kijk
dan naar de krantenkoppen.
#Hoe lang geleden heb je in een krant gelezen?
- Weegschaal: uh...
#Een week geleden, een maand...?
- Een week geleden moest ik nog een krant voor jou in de vuilnibak
gooien roept waterman.
- Weegschaal: Jaah, toen had ik de horoscoop gelezen. Ik volg wel een
beetje over de economische crisis bijvoorbeeld.
#Geloven jullie wat de krant schrijft?
- Waterman: Meestal geloof ik het wel. Omdat iedereen naar hetzelfde nieuws kijkt, dan denk je dat het waar is.
- Ram: sommige dingen zijn waar, andere niet.
We lopen weer richting het centrum, daar treffen we de meisjes die
we voor de BRUNA interviewde, de twee Michelles en Amber. Er
staat inmiddels een jongen bij, Jan(17). De meisjes roepen: “hem
moet je interviewen!”. Jan poeiert de meisjes af door een harde boer
in hun richting te laten.
#Wat is voor jou een krant?
- Nieuws.
#Wat is nieuws?
- Bomaanslagen.
#Geloof je het nieuws?
- Over Ypenburg niet. Als er dingen in staan over rellen, overlast door
hangjongeren, dat is allemaal gelogen. Ik máák alleen maar dingen,
ik leg vloeren. Die lui die het verpesten voor ons, dat zijn drugsdealers van buitenaf. Wij krijgen de schuld. Ik zit op school. Vandaag
heb ik in Delft gewerkt, ik heb een cementvloer gestort. Ik ben geen
hangjongere, zij wel (wijst gniffelend naar de meisjes.)
“Niet!” schreeuwen ze, “Wij gaan ook naar school.”
#Wat zou volgens jou de ideale krant zijn?
- over voetbal, over ADO.
Ik moet nog even naar de bibliotheek, daar stellen we de vragen nog
één keer aan een mevrouw die daar werkt. Ze wil onbekend blijven.
#Waar denkt u aan als u aan een krant denkt?
- Nieuws. Wat er in de wereld gebeurt. Zo blijf je op de hoogte.
#Wat vindt u interessant om te lezen?
- boekrecensies, achtergronden, ik lees de krant van voor naar achter
door en kies dan uit wat mij interesseert.
#Gelooft u het nieuws?
- Ik weet niet, ze lacht een beetje. Meestal geloof ik het wel. Goh, nog
nooit over nagedacht eigenlijk, goeie vraag.
Alleen als ze later zelf met een rectificatie komen, dan weet je dat een
eerder bericht niet klopte.
Ik bedenk nu een stom voorbeeld: Die clown, Bassie, hij is zelf iets
van zeventig en hij zou dan een vrouw van dertig jaar zwanger hebben gemaakt. Dat bleek helemaal niet waar te zijn.
Het was een soort reclame, een stunt.
#Wat zou uw ideale krant zijn?
-Uh, veel over literatuur en ook over kunst en cultuur. Berichten uit
het buitenland zouden erin moeten staan, maar niet teveel. Politiek
interesseert me niet zo erg. Verder niet teveel geouwehoer, geen zijstraten maar vooral de kern. Toch moet mijn ideale krant een breed
aanbod hebben zodat ik kan kiezen.

Erik van Vliet, eigenaar van de Bruna

Michelle, Michelle en Amber

horoscoop
Ram:
Alles komt goed
Waterman:
Je bent op de juiste weg
Weegschaal:
Het leven is mooi
Jan

Geen nieuws

Dagoberts is failliet

Het opslaghok als podium
“Hoeveel opslaghokken heb ik al niet gevuld. Ik zou niet gek opkijken als het bij elkaar op zijn minst 100
vierkante meter in beslag neemt. Weggooien blijft altijd ingewikkeld. J. gooit bijvoorbeeld roet in het eten.”
Ik loop naar J. en zeg: “kijk, dit ga ik zo aan stukken scheuren.”
J. zegt dan, zoals dat een goede man betaamt, dat geef ik eerlijk toe, “zou je dat nou wel doen?” “Ja!”, zeg
ik, “het staat hier al jaren en als het nou goede schilderijen waren, schilderijen waar een mens tevreden
over kan zijn” en ik laat een voorbeeld zien van een schilderij wat het bij lange na niet geredt heeft, “alleen
dit gedeelte kan ermee door, daar heb je niks aan. Zonder de rest is het niks, mét de rest ook niet.”
J. zegt, “ja, maar toch, misschien vind je het later wel weer goed.”

Ik heb roet in mijn eigen eten gegooid. Ik wist al van te voren dat J. de afdankers zou willen redden. Ik had
het natuurlijk nooit aan J. moeten voorleggen maar toch heb ik ondersteuning nodig om die schilderijen
weg te kunnen gooien. “Je kunt ze toch nog veranderen?” zegt J.. “Nee, dat lukt niet. Dat heb ik al zo vaak
geprobeerd.” J. geeft tips. Hij weet me over te halen en met tegenzin gaat 95 procent weer het opslaghok
in. Ik weet nu al dat ik nooit meer naar de schilderijen om zal kijken en dat ze zullen knagen aan mijn
geweten. Die troep zal daar staan terwijl ik eigenlijk een gezellig huis had willen hebben en niet een huis
volgepropt met mislukkingen.
een paar dagen later...
J. vind het een rotzooi en zegt dat ik mijn troep op moet ruimen.
Ik ga weer aan het werk, iets nieuws maken. Van te voren denk ik, “dat word vast weer een mislukking voor
de opslag.”
Soms lukt wel eens iets, dat gaat ook naar de opslag.
De opslag is mijn podium, bloed zweet en tranen zijn te vinden in de opslag.
De opslag is een gedenkteken van mij. Het is een opeenstapeling van mijn onvermogen.
Mijn onvermogen ligt opgebaard in de opslag.
Tevreden zet ik een mes in een schilderij omdat ik weet dat zodra de resten zijn verdwenen in de vuilnisbak, ik kan beginnen met het idealiseren van dat verscheurde schilderij. Het was toch eigenlijk best wel
goed. Als ik het één en ander had veranderd, was het schilderij waarschijnlijk heel goed geworden.
Toch zonde.

Patrijsplantsoen bij dag 2x

Zicht op Ypenburg
Door de eeuwen heen zijn er heel
wat uitzichten op steden geschilderd
en getekend, bijvoorbeeld Jacob van
Ruisdaels ‘Zicht op Haarlem’ uit 1670.
Zo bleven aanzichten van steden bewaard. Ypenburg kan niet achterblijven. Daarom vraagt de Modderdorpse
Tijd elke week iemand anders om een
uitzicht op Ypenburg vast te leggen.
Deze week: Els van ‘t Klooster

Jacob van Ruisdaels Zicht op Haarlem

Het
matje
		

I

n het winkelcentrum van Ypenberg trof ik een heel treurig matje aan. Een matje wat te krom is om je voeten aan af te vegen,
waarom lag het anders tussen twee deuren in. Gelijk moest ik denken aan een boek van vroeger wat ‘Bij uil thuis’ heette. In het boek stonden allerlei verhalen
over uil. Onder andere één verhaal dat ik nooit meer vergeten zal. Uil had namelijk ontzettend veel zin in een potje tranenthee wat betekende dat hij heel veel
moest huilen om dat theepotje te vullen. Daarom moest uil aan heel veel verdrietige dingen denken, aan potloodjes die te klein zijn geworden om vast te houden
en aan lepels die achter het fornuis zijn gevallen, aan een stoel waar je niet meer op kunt zitten omdat er één poot ontbreekt. Uiteindelijk heeft uil zijn potje vol,
zet het op de kachel en drinkt met veel genoegen van zijn heerlijke warme tranenthee. Toen ik dat kromme matje zag liggen tussen die twee deuren in wist ik
zeker dat uil hier minstens een beker over vol had kunnen huilen. Beide huishoudens wilden niet meer dat het matje voor hun deur lag, omdat ze het niet meer
bruikbaar vonden. Niemand heeft tot nu toe de moeite genomen om het matje in de container te gooien.

( Wat ook kan: beide huizen gebruiken de mat, daarom is de mat ook zo krom en daarom ligt de mat tussen de beide deuren in of een vreemde heeft de mat daar zomaar neergelegd of de mat is
tijdelijk aan de kant gelegd omdat de bewoner de mat recht wil buigen maar daar heeft hij of zij vooralsnog geen tijd voor gehad of beide huizen zijn net verwisseld van eigenaar en geen van de
beide nieuwe bewoners weet bij welk huis het matje van oorsprong hoorde enz. enz.)
Bij Uil thuis, geschreven en geillustreerd door: Arnold Lobel

Nieuwbouwwonen

tekening: Liesbeth Beeftink

Het matje

A

bij de dierenwinkel

fgelopen week ging ik naar de dierenwinkel in het centrum. Ik wilde onze Bram (kater) verwennen met een
aantal nieuwe speeltjes. Bram moet namelijk erg wennen in Ypenburg en wij maken ons een beetje zorgen omdat hij mistroostig
en lusteloos overkomt. Bram komt van een boerderij waar hij een heel zelfstandig leven leidde. We konden hem daar rustig voor
een week of langer aan zijn lot overlaten, want zelf zorgde hij ervoor dat
hij niets te kort kwam. Hij jaagde met
gemak vijf muizen of meer bij elkaar
en vrat die vervolgens stuk voor stuk
op. Omdat we bang waren onze Bram
nooit meer te zien, drie maanden is wel
erg lang, besloten we na lang wikken
en wegen, hem mee te nemen naar
Ypenburg.
De mevrouw van de dierenwinkel keek
verbaasd naar de hand vol namaak
muizen die ik op de toonbank neerlegde en zei: “goh, wat veel” en ik zei:
“ja, onze Bram maakt ze steeds kwijt.
Ze verdwijnen in hoeken en in gaten.
Kent u dat niet?”
“Nee”, zei ze afwezig, ze was alweer
met iets anders bezig. Toen gaf ze toch
nog een goede tip: “misschien moet je
een grote kopen”.

door: I.Kramer (autodidact neurochirurg)

Tramrupsen

en andere diersoorten

Bij mijn eerste bezoek aan het architectonische wonder Ypenburg
bleek het anno 2008 nog mogelijk in een reeks verbazingen en ontdekkingen te verzanden.
Een heerlijke gewaarwording mag ik wel zeggen, als sufgebeukt
media-konijn met myxomatose.
Zo kwam ik er hier pas achter dat er geen causaal verband is
tussen de benaming van straten en het gedrag van de bewoners. Of een straat nu naar een Hollandse schilder (van na de
bouw van dit architectonische wonder zeldzaam geworden
landschappen) of naar een (sinds de bouw van dit architectonische wonder zeldzaam geworden) vogelsoort is genoemd, De
Mens (na de bouw van dit architectonische wonder nóg minder
zeldzaam geworden) blijft zich er op gelijke wijze gedragen.*
Verruim ik echter mijn axioma van “Een bewoner is een mens”
naar “Een bewoner bewoont, ongeacht diens levensvorm” dan is
duidelijk te zien dat er toch een direct verband is tussen
de naam van de omgeving en de daar woonachtige soorten bewoners. Zoals er in de Haagse Schilderswijk onlangs
de Penseelmot is gesignaleerd, trof ik hier in de Zilvermeeuwlaan tot mijn grote blijdschap een nieuwe variant van de Tramrups aan. Het bijzondere van deze variant is de mate van integratie in deze compleet gestileerde omgeving (waar geen enkele andere vorm van vrije natuur enige vorm van overlevingkans heeft) die als voorbeeld kan dienen voor ‘Urban-Camouflage’.
De kans dat deze Tramrups een nieuwe vogelsoort aantrekt (denkt u bijvoorbeeld aan de de Grensvink, Regelreiger of de Kadasterekster)
en als een ware pionier de diversiteit in deze prachtwijk tot ongekende hoogte kan brengen, is meer dan aannemelijk.

* Daar mijn onderzoeksperiode in Ypenburg ontoereikend was om een degelijk onderzoek naar de gedragingen van de bewonersoort Mens te ontwikkelen, heb ik de vrijheid genomen
mij van derde-hands-media-gevoede-stemmingmakerij te bedienen om tot deze observatie te komen.

Wat is de Modderdorpse Tijd?
Een persoonlijke briefwisseling tussen Inge Beeftink en Jouke Mellema
groeide uit tot een onregelmatig verschijnende internet-krant de
Modderdorpse Tijd .Een krant voor en over de zeer kleine gemeenschap
Modderdorp. De krant verschijnt alleen als er iets zinnigs te melden valt.
Daarom is zij welbewust onregelmatig.
De Modderdorpse Tijd zal ter gelegenheid van haar editie Ypenburg tijdelijk
regelmatig worden. De hoofdredactie heeft daarvoor haar intrek genomen in
Kunsthuis 7X11 aan het Patrijsplantsoen in Ypenburg waar ze de komende
3 maanden de beschikking heeft over redactielokalen waar ideeën kunnen
worden ontwikkeld en vormgegeven. Onder het devies : nieuws waarover u
struikelt, wordt vanuit 7X11 kopij verzameld voor het maken van een ultra
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lokale krant die vanaf november tot februari wekelijks in een beperkte oplage
zal worden gedrukt en verspreidt in de Ypenburse straten.

Waar komt de naam “Modderdorpse Tijd” vandaan?
Modderdorp ligt in ‘het poldertje’ achter de Hondsbossezeewering. De
gemeenschap telt om en nabij de twintig bewoners. Dat die op deze plek
wonen is mogelijk door de gastvrijheid van de - inmiddels overleden - boer
Bram Modder. Boer Modder verhuurde al sinds hij de boerderij van zijn
vader overnam stukjes van zijn modderige erf aan mensen die een plekje
nodig hadden. Vanaf die tijd spreekt de lokale bevolking van Modderdorp.
En omdat deze krant daar is begonnen draagt zij, met trots, de naam
Modderdorpse Tijd.

Waar wordt de krant deze week uitgedeeld?
Inge Beeftink
Jouke Mellema
Igor Kramer
Appie Bood
Lenie Weers
Andre Pielage
Knust
Heden

contact:
redactie@modderdorp.nl
of een briefje in de bus op Patrijsplantsoen 23

redactie
uitdeelgebied

Landingslaan
Zeemeeuwlaan

eerder

Patrijsplantsoen
Landingslaan

Onze buitenlandcorrespondent Appie Bood is deze
week heel even thuis in Ypenburg voor familiezaken.
Na de feestelijkheden, hij kon het niet laten, is hij
toch nog even de actualiteit ingedoken. Vandaar:

WILDERS GESPOT IN YPENBURG

Ypenburg heeft er een BN’er bij.
Door Appie Bood
Den Haag,16.nov. Wilders heeft zijn intrek genomen in een nog onbekend pand te
Ypenburg, aldus een betrouwbare bron. Het specifieke adres wilt de informant niet
prijsgeven. “Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen “
Vooralsnog is Wilders onzichtbaar. Op straat is hij niet te vinden. Hij begeeft zich
niet onder de vele hondenliefhebbers, die Ypenburg rijk is. Een ooggetuige” Ik dacht
dat ik hem zag staan vlakbij de Landingslaan met 2 Afghaanse windhonden. Ik
gooide een stok in hun richting. Mijn hond en ik erachteraan. Dichterbij bleek ‘hij’
een ‘zij’: een buurvrouw van twee straten verderop met een nieuwe coupe. En de
honden komen vers van het asiel. Tja,niet alles is wat het lijkt.”
Ook in het gezellige winkelcentrum is hij nog niet gesignaleerd. Nog geen worst
gekocht, geen koffiebroodje bij de plaatselijke bakker. Navraag bij de kapper levert
ook niets op. “Wat jammer dat deze markante politicus, die zich distantieert van
Den Haag en de kloof met de burger/kiezer zo graag wil verkleinen, zo onbereikbaar
is,” zegt een Ypenburger.
Een andere Ypenburger die ook niet bij naam genoemd wilt worden zegt:
“Zonde,dat een man met zo’n charisma zich niet inzet voor onze wijk. Niet dat wij
zoveel problemen hebben, maar ik denk wel dat hij de aangewezen persoon is om
de overlast van hangjongeren aan te pakken.”
“Bij de tramhalte hoeft men hem ook niet te verwachten,” vertelt een carspotter die
wel een glimp van hem heeft opgevangen. “Nou ja, van z’n haar. Hij reist per auto.
Een donkere bak met zwart getinte ramen waar je van buitenaf niet doorheen kunt
kijken. Een soort burka voor de welgestelde Nederlander.”
Iedereen heeft het erover. En iedereen is het over één ding eens: Wilders woont in
Ypenburg. Gezien of ongezien.
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Wie de rebus juist oplost wint een tekenles van Jouke en Inge
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De rebus is de titel van dit verhaal.

tekeningen: jouke

Omdat ik van Terschelling kom moest ik voor de middelbare school naar de ‘Vaste Wal’. De boot ging toen maar drie keer per

dag en daardoor kon ik na school niet meer naar het eiland terug. Daarom zat ik door de week ‘in de kost’ in Harlingen. Ik haatte
Harlingen, was eenzaam en miste Terschelling. Op een dag had mijn kostfamilie een logé. Hij was tekenaar. Hij gaf me boodschappen in rebussen waar ik op moest antwoorden, natuurlijk met een eigen rebus. Hij kon razendsnel tekenen. Er onstond een
intensieve correspondentie in de weken dat hij bij ons logeerde. Hij was een echte striptekenaar. Ik keek af van zijn rebussen. Zo
leerde ik van hem hoe je bijvoorbeeld een strip-oortje moet tekenen. Het gaat zo en het werkt altijd:
Hoor ik

Stuur je oplossing naar:

He! nou wat?

redactie@modderdorp.nl

Én wie weet win jij wel
die gratis tekenles en leer
je nog veel meer van dit
soort handige
tekentrucs
van twee echte tekenaars.
Een hele middag tekenplezier!
Hé een Hut!
Zo op het eerste gezicht lijkt dit op een hoop troep, een verzameling hout, plastic en andere materialen. Maar
na goed keer kijken valt het me op dat er meer ordening in zit dan ik vermoedde. Dit zijn twee hutten. Althans, het lijken twee
hutten maar het is in werkelijkheid één hut. Twee weken geleden maakte ik de foto rechts en gisteren de foto links, op dezelfde
plek. (Ik zal niet vertellen waar die plek is want een hut is meestal geheim.) Leuk om te zien hoe goed er afval is gebruikt als bouwmateriaal. De linker hut is verzonken in het zand en de bouwer heeft geprobeerd om de hut te camoufleren door zand tegen de
zijkanten te schuiven. Je zou kunnen zeggen dat het een ondergrondse hut is. Later is de hut dus verbouwd. Deze versie is niet
verzonken maar staat op het zand. De hut is dus een bovengrondse hut geworden. Ik bouwde vroeger een ondergrondse hut als ik
de hut extra geheim wilde houden en alleen op hele geheime plekken kon je het wagen om een bovengrondse hut te bouwen. Wat
is er nou gebeurd? Zijn de huttenbouwers overmoedig geworden? Of, vonden de huttemakers de ondergrondse hut niet goed en
zijn ze helemaal overnieuw begonnen? Of, en dat is mij wel een paar keer overkomen, is de rechter hut gebouwd door hele andere
kinderen dan de linker hut en hebben zij de bouwmaterialen van de oude hut gebruikt. Wel
zijn ze het rode wegafzettingsblok kwijt. Misschien waren
de wegwerkers niet zo blij dat de kinderen
die hadden verwerkt in de hut.
De witte is er wel
nog dus misschien
zit het toch anders.
Tja.., het blijft raden
naar wat er nu precies
met de hut is gebeurd.
Ik ben benieuwd of ik
nog meer hutten vind.
Maar als ik ze niet vind
is dat misschien omdat
ze goed verstopt zijn.
bekijk eerdere edities op : http://modderdorp.nl

