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over groene zoden

”het is een gevecht op leven en dood”
grasveredelaar Gerard van ’t Klooster over gras

Die zijn er wel. Dat zijn traaggroeïende soorten. Een andere
vraag is: wat is de maaihoogte die voor het desbetreffende
object getollereerd wordt? 3 cm 5 cm 10 cm 20 cm? Zichtgras
waarop niet gelopen wordt en wegbermen vragen een ander
beleid dan gras dat gebruikt wordt om op te spelen.

Heeft u een duidelijke ontwikkeling waargenomen in wat mensen graag
voor een eigenschappen willen hebben van gras en dan bedoel ik in dit
geval, gras in een stedelijke omgeving?
Gras wordt voor vele doeleinden gebruikt. De plantenfamilie
waar grassen toe behoren noemen we ook de ‘’ familie van
grassen”. een enorme familie, denk maar eens aan granen,
mais, suikerriet, riet, bamboe en het gras waar we op willen
liggen, spelen of een mooi zicht op willen hebben. De ontwikkeling in grassen is de afgelopen 40 jaar zo geweest dat de
verschillende grassen beter aangepast zijn aan het gebruik.
Vroeger werden langzaam groeiende Vodergrassen gebruikt.
De verschillende grassoorten, zoals Engels raai, roodzwenk en
veldbeemd, kennen weer verschillende rassen. Een veredelaar
is bezig om in de soort nieuwe rassen te ontwikkelen die beter
aangepast zijn aan het gebruik of beter resistent zijn tegen
ziektes of beter bestand zijn tegen slidings. In een stedelijke
omgeving zoek je naar grasrassen die niet te veel onderhoud
vergen maar de stedelijke omgeving wel een fris, groen uiterlijk
geven. Afhankelijk van het gebruik - groenstroken of trapveldjes - worden geschikte rassen van de verschillende soorten
bij elkaar gevoegd tot een bruikbaar product. Het is met de
huidige beschikbare grassoorten mogelijk om op deze vraag in
te gaan.
Bestaat er een grassoort die zoveel mogelijk de groei van “onkruid” uit kan
sluiten? Zo ja, is dat een speciaal voor dit doeleinde gekweekte grassoort?
Een grasras dat agressief groeit laat weinig onkruid toe. Wat
is onkruid, een plant die je niet op die plek wilt hebben? Is
elke andere soort in een grasbestand onkruid? Een agressief
grasbestand groeit ook harder en dat vergt meer bemesting- en
maaionderhoud. Er zijn ook langzaam groeiende grassoorten fakkelgras b.v. - die onkruid wegdrukken. Welk onkruid is een
probleem? Is dat witte klaver, dan hoeft dit voor een wegberm
geen probleem te zijn. Op een trapveld kan het wat lastiger
worden, voor een siergazon in een tuintje is het een ramp Er
bestaan ook ongrassen, dus onkruid grassoorten, Die kunnen voor problemen zorgen, maar alles hangt samen met het
opgestelde onderhoudsplan en het doel van het gras.
Bestaat er een grassoort die niet gemaaid hoeft te worden? Zo Ja, is dat een
speciaal voor dit doeleinde gekweekte grassoort?

Kunt u iets schrijven over gecultiveerd gras in zijn algemeenheid?
De veredeling van gras is nog niet zolang geleden begonnen, je kan stellen dat er de laatste 40 jaar veel vooruitgang
geboekt is. Ook wordt er meer met andere soorten gewerkt als
de oplossing niet in de gangbare soorten ligt. Het vooraf goed
opstellen van gebruiksdoel en wensen kan een goede keuze
gemakkelijker maken.
Gecultiveerde grassen staan erg dicht bij de natuur. Een
ander prachtig fenomeem is dat een grasveld bestaat uit vele
verschillende grassoorten. Een ecosysteem op zich. De ene
plant verdringt de andere, planten gaan dood, planten maken
nieuwe spruiten en vullen gaten op. Sommige soorten kunnen
onder de grond verder kruipen en op die manier een gesloten
grasmat vormen. Het is een “gevecht op leven en dood”.
Wat vindt u van de westerse grasmentaliteit in het algemeen? Heeft u daar
persoonlijk misschien kritiek op of bent u juist heel enthousiast over de
grascultuur?
Wat is een westerse grascultuur? Het is voor mij prachtig om
op een kort gemaaide golfgreen te lopen of op een sportveld.
Maar grassen die kunnen uitgroeien zijn vooral in de bloeiperiode ook schitterend om te zien. Het punt is vaak dat mensen
iets zien en willen dat copiëren. Ze staan alleen niet stil bij het
onderhoud. Je kunt geen natuur nabootsen in 2 jaar. Je kunt
geen golfgreen of sportveld nabootsen als er geen goed onderhoud verrricht wordt.
Hoe is het gekomen dat u grasdeskundige bent geworden? Had u bv. altijd
al een fascinatie voor gras?
Na een aantal jaren in de tuinbouw gewerkt te hebben als
veredelaar recreatie-grassen heb ik bij Barenbrug gesolliciteerd (internationaal en koninklijk graszaad bedrijf, red.). Dat
beviel zo goed, dat ik dat jaren gedaan heb. Gras is zo veelzijdig en er is nog zoveel in te leren, dat blijft me interesseren en
inspireren.

ontembare planten steken door kunststof plankenvloer

Wat vind u het mooiste gras en waarom?
Het mooiste gras als solitaire plant is voor mij ruwe smele. Dat
bloeit zo mooi als het niet gemaaid wordt en het heeft vele
interessante eigenschappen. Engels raai is de mooiste grassoort om mee te werken. Deze grassoort is zo gevarieerd en we
gebruiken pas een heel klein gedeelte hiervan in de praktijk.

links: ruwe smele,
Gerards mooiste solitaire grassoort
onder: Gerard aan het werk

Heeft u een grasfilosofie?
Bepaal eerst het doel, het gebruik en de mogelijkheden en dan
is er altijd wel iets te vinden dat het beste past.
Wat neemt u waar als u kijkt naar de verhouding tussen mens en flora en
dan met gras in het bijzonder?
Gras speelt zo’n belangrijke rol in ons leven. Denk er ook aan
dat een stukje gras zorgt voor een stuk afkoeling in de zomer,
het filteren van de lucht en last but not least, een stuk speelgenot
voor kinderen. Zoiets is niet door iets anders te vervangen.
gras is in ons klimaat bijna altijd groen. Wat wil je nog meer in
deze tijd?
Gras hoeft echt niet saai te zijn. Zelfs de gazonnetjes, door
sommige saai genoemd, worden door veel insecten en zoogdieren druk benut.

Engelse raai, interessantste soort om mee te werken

“Als je je kop boven het maaiveld uitsteekt is het niet de grasmaaier die je
kop afhakt maar de rest van het gras trekt je terug naar beneden.”
Modderdorpse wijsheid van bewoner I.Kramer
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Dag u spreekt met Geert van Poelgeest.
*Mag ik u een paar vragen stellen?
ja
*Wat is dat precies, Het Groene Tuinen project?
Wat wij voor ogen hebben met het groene tuinen project is dat mensen tuinen maken waar
ze ten eerste zelf van kunnen genieten en waar bovendien de natuur profijt van heeft. Natuurlijke tuinen dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit ; het verspreid voorkomen
van inheemse dieren- en plantensoorten.
Daarom hebben we ongeveer een jaar geleden een excursie georganiseerd. We gingen met
mensen uit Ypenburg naar elkaars tuinen kijken en hadden vervolgens gesprekken over verschillende manieren van tuinen inrichten.
Daarna is er een soort “denktank” ontstaan, gesprekken met een vaste kern van bewoners
over hun tuinen. Er werd gesproken over de individuele behoeften van mensen t.a.v. hun
tuinen en hoe we de tuinen zo konden ontwikkelen dat het bij hen paste.
Planten in Ypenburg worden streng in het gareel gehouden. Vanuit de auto viel bijvoorbeeld op dat langs de Ypenburgse Boslaan een plantsoen zorgvuldig ingepakt is met een kunststof deklaag, anti-worteldoek.

Naar aanleiding van deze gesprekken heb ik de groene meetlat bedacht en gemaakt. Met
deze meetlat kun je bekijken hoe “natuurlijk” je tuin is.
We doen dit omdat we zien dat tuinen verstenen. We begrijpen dit verschijnsel overigens
goed. Als je aan mensen vraagt waarom zij hun tuin bestraten, geven ze vaak als antwoord
dat ze niet genoeg tijd voor hun tuin hebben. Ze hebben het gewoon te druk. Toch zijn er
allerlei manieren om tuinen aan te leggen die weinig onderhoud nodig hebben. Daarin kunnen wij mensen adviseren.
*Hoe kunnen de mensen u bereiken?

een vrijzinnige schutting
In de achtertuin van Patrijsplantsoen 23, bevindt zich aan de linkerkant een afscheiding als schutting die opzichzelf niet opmerkelijk is. Het is een schutting
die waarschijnlijk bij elk tuincentrum en elke bouwmarkt te koop is en op de erfscheiding van vele tuinen te vinden is. Bovenin de schutting bevindt zich een met
houten latjes betraliet raam. Het is een leuk gebaar voor de beide buren. Nu trof
de redaktie wel een heel opmerkelijke variant in de achterbuurten van Amsterdam
aan. Meneer I., de mede eigenaar van deze scheiding, vertelde dat hij alles had
afgezocht naar een voor hem en zijn buurvrouw passende schutting maar hij kon
op geen enkele wijze slagen.
Uiteindelijk besloten zij hun idee over het afscheiden van beide tuinen op papier
te zetten. Beiden waren zo enthousiast over het resultaat, dat zij onmiddellijk
opbelde naar een vriend die in staat was om het idee uit te voeren. Meneer I. legt
uit: “Door de trapsgewijze vorm die een laagte bereikt waar wij beide makkelijk
overheen kunnen stappen, kunnen we elke dag op een eenvoudige manier bij
elkaar op de koffie.”

via de website www.haagsmilieucentrum.nl en dan kijken onder het kopje “groene tuinen”.
mijn e-mail adres is: geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl
Als er mensen geïnteresseerd zijn, kunnen we, mits er genoeg aanmeldingen zijn, nog een
keer een tuinen excursie organiseren. Mensen kunnen natuurlijk ook altijd vragen stellen
over hun tuin.
*Oké, dank u wel voor deze informatie en succes met uw project.
graag gedaan, tot ziens
*tot ziens
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Zicht op Ypenburg

Z I LV E R M E E U W L A A N ( n u o o k e e n w e i d e v o g e l )

Dit panorama is als volgt tot stand gekomen. De maker, Igor Kramer, heeft vanuit diverse hoeken
de Weidevogellaan gefotografeerd. Daarna heeft hij foto’s van enkele typische weidevogels bewerkt
met een videobewerkingsprogramma in de computer. Met dit zogenaamde morf-programma kon
hij de normale vogelvormen stapsgewijs in rechthoekige vormen dwingen. Het eindresultaat heeft
hij als behang over de straten, gebouwen en hemelruimte van de Weidevogellaan gelegd.

Door de eeuwen heen zijn er heel wat
uitzichten op steden geschilderd en getekend, bijvoorbeeld Jan van Goyens
‘Zicht op Emmerich’ uit 1645. 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: Igor Kramer

Moriya <=> Ypenburg

Vanuit haar tijdelijke woonplaats Moriya in Japan stuurde Paulien Oltheten ons een prachtige serie foto’s van plaat-

selijk schoeisel. Moriya is een stadje net buiten de metropool Tokyo. met de high-speed trein duurt het 32 minuten om naar
downtown Tokyo te komen maar Moriya is geen Tokyo en er heerst nog een provinciale sfeer. In antwoord op haar foto’s heeft
hoordredacteur Inge Beeftink foto’s gemaakt van Ypenburgs schoeisel en opgestuurd naar Paulien. De serie is nu dus zowel in
Moriya, Japan, als in Ypenburg, Nederland.

bovenste rij van z/w naar kleur: Ypenburg
onderste rij van z/w naar kleur: Japan

schoenwinkel in Ypenburg

In (ver) (af) wachting in Ypenburg

tekening: Liesbeth Beeftink

Colporteur uit Modderdorp:

Schoeisel

door: Paulien Oltheten
Inge Beeftink

schoenwinkel in Japan

“Koope? Ypehoute klompe, extra grof gesneeje”

“top kwaliteit én nie duur”

In Ypenburg sneeuwt het niet
“Het sneeuwt!” roept een jonge moeder die net
buiten de C1000 de eerste vlokken op haar mouw
aanwijst en haar hand uitnodigend uitsteekt. “Echt
niet,” zegt haar vierjarige dochter, die zich achter
haar aan beweegt op een klein plastic autootje. “Jawel, kijk maar...sneeuw” ze wijst de vlok aan die op
haar mouw al doende is in een druppel te veranderen. Het meisje kijkt niet naar de vlok. ze hannest
met haar autootje. “Echt niet” zegt ze.
Moeder geeft het op, tegen zoveel ontkenning gaat
ze maar niet in. “Kom, we gaan naar de auto”. Het
meisje heeft nog niet eens naar de lucht gekeken. Je
zou d’r toch. Wat was er vroeger beter dan sneeuw?
Bij de eerste vlok op je eigen mouw keek je hoopvol
in de rondte en verscheen voor je geestesoog altijd
weer die Igloo, gemaakt van echte sneeuw. Dezelfde
Igloo die vorig jaar en het jaar daarvoor ook al niet
af was gekomen, omdat de sneeuw in Nederland
nooit langer blijft liggen dan een dag en dan ook
maar amper in een laag van vier centimeter.

trouwens, ook tdaar niet meer zoals het hoort”.
Waarop ze haar autootje resoluut had omgedraaid
en zonder nog een woord vuil te maken aan het
sneeuwidee van haar moeder in een kaarsrechte lijn
naar de auto was gereden.

Dus het meisje heeft gelijk. Het sneeuwt niet in Ypenburg. Met wat meer ervaring omtrent het witte goedje had ze waarschijnlijk met een sarcastische trek om
de mond gezegd: “In Ypenburg sneeuwt het niet.
Op de Noordpool, moeder, dáár sneeuwt het. En

Wat zijn toch die steeds groter wordende vaalwitte
bollen die de kinderen in het parkje voor zich uitrollen en vervolgens opstapelen?

Wat is er nu zo mooi aan sneeuw? Ik denk dat het
komt door de plotselinge uniformiteit die het landschap verhuld. Alle daken en voortuinen zijn ineens
hetzelfde, de auto’s zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. Het verschil tussen tegelwerk en natuur
verdwijnt onder het witte dek.
Toch heb ik vandaag het sneeuwgevoel niet zoals ik
dat vroeger had. Het uniformiteitsverhaal gaat ook
niet op in Ypenburg. Want hier zíjn alle huizen al
hetzelfde, de auto’s, de tuintjes. de straten en parkjes.
En dus valt de sneeuw niet op. Het is gecamoufleerd.
Uniformiteit bovenop uniformiteit is onzichtbaar.
Het kan dus niet sneeuwen in Ypenburg.

Hm...

door: Bart Jansen

Op de Ypenburgse pampa’s
Ik kwam naar Ypenburg om de sfeer van de
typisch Ypenburgse tuinen te proeven maar
het bleek niet eenvoudig om de essentie van
deze nieuwe stadswijk te peilen.

De tuinhekjes langs de Zilvermeeuwlaan waren
dezelfde hekjes als die in Almere of Appelscha. En nergens zag
ik een yp, laat staan een burg. Geen kroeg, geen fietsenstalling,
geen urinoir – Ypenburg onderscheidt zich op het eerste gezicht in niets van enige andere slaapstad. Toch kijk je je ogen
uit want hier, in Vinex-land, zie je hoe stedenplanners hun
eigen stokpaardjes hebben bereden en hoe de ene architekt
prachtige ideeën heeft gerealiseerd terwijl zijn collega de slums
van de toekomst heeft gebouwd. En ook de tuinen zijn een
eyeopener. Want we kunnen in ieder geval niet klagen dat er niets
gebeurt, de laatste tijd, op het gebied van nieuwe vormen van
tuinieren. Nog nooit zijn tuinen zo snel van aanzien veranderd
als in de afgelopen twintig jaar. Twintig jaar geleden bestond
de doorsneetuin nog uit een grasveld, met daaromheen borders van vaste planten. Als een tuin eenmaal was aangelegd
dan was hij af en werd er de volgende tien jaar weinig meer in
veranderd. Die tijden zijn voorbij.
Tuinarchitektuur is altijd een afspiegeling geweest van de
maatschappij en als de maatschappij zo stormachtig verandert
als in de afgelopen decennia gebeurd is, dan is het logisch dat
de tuinen mee veranderen. Er zijn in de maatschappij twee
nieuwe ontwikkelingen aan te wijzen die het aanzicht van de
Ypenburgse tuinen sterk bepalen. Het eerste proces is het toenemen van de mobiliteit van de bevolking. In de goeie ouwe
dagen van onze beroemdste tuinarchitekte, Mien Ruys, was
het geen uitzondering dat bewoners een leven lang in hetzelfde
huis bleven. Geen wonder dat de gewassen grindtegels en de
bielzen die Mien Ruys in haar ontwerpen gebruikte bijna een
halve eeuw zijn meegegaan. Maar die honkvastheid bestaat
niet meer; de gemiddelde periode dat iemand nu in hetzelfde
huis blijft wonen is 6,5 jaar voor heel Nederland en 3,5 jaar
voor sommige Vinex-wijken.
Nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe taal en om

Wat is de Modderdorpse Tijd?

bekijk eerdere edities op: www.modderdorp.nl
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Waar wordt de krant deze week uitgedeeld?
Inge Beeftink
Jouke Mellema
Bart Jansen, Romke van de Kaa
Appie Bood
Lenie Weers
Andre Pielage
Knust
Heden

redactie
uitdeelgebied

Weidevogellaan

contact: redactie@modderdorp.nl of stop een briefje in
de ‘oranje’ brievenbus aan het Patrijsplantsoen 23

eerder

Patrijsplantsoen
Landingslaan
Zilvermeeuwlaan

deze situatie te beschijven is het woord starterswoning bedacht.
Het zal duidelijk zijn dat de eigenaar van een starterswoning
nooit een haag van dure en langzaamgroeiende Taxus baccata
om zijn tuin zal planten, ook al is dit de mooiste haagconifeer.
Tegen de tijd dat de haag op hoogte is en de tuin tegen inkijk
beschermt is de eigenaar allang weer vertrokken. Evenmin
zult u in de starterstuin snel een vruchtboom aantreffen. Wat
heeft het voor zin om een boom te planten waarvan je nooit
de vruchten zult plukken? De mobiele huiseigenaar tuiniert
vluchtig; hij maakt wat je een rekwisietentuin zou kunnen
noemen – een tuin die je in een weekeinde in elkaar zet en die
je desnoods voor een groot deel mee kunt verhuizen. Een tuin
bovendien, waarin je ieder jaar een nieuwe sfeer kunt creëren,
met behulp van decorstukken als klapstoelen, pompoenen,
oude veilingkistjes, zinken wasteilen en ander roerend goed.

door Romke van de Kaa

Zoals je in een toneelstuk tussen de bedrijven van decor wisselt, zo schep je van tijd tot tijd een nieuwe tuin. Het zal duidelijk zijn dat planten in een dergelijke tuin eerder een blok aan
het been dan een voordeel zijn. De rekwisieten komen dan ook
eerder van Blokker dan van een kwekerij en planten komen
er nauwelijks aan te pas, afgezien van een enkel wilgentenen
mandje met violen dat bij de super of de bouwmarkt wordt
aangeschaft. Niet voor niets hebben tuincentra het moeilijk,
de laatste jaren.

Een tweede factor die het aanzien van de hedendaagse tuin

beïnvloedt is het tweeverdienerschap. Lang voorbij zijn de
tijden waarin de kostwinner nog een held was die het zo druk
had met het zorgen voor zijn gezin dat hij vrijgesteld was van
militaire dienst. De kostwinner die tegenwoordig hier en daar
nog als relict bestaat is geen held, maar een sukkel die in een
tweedehands Opeltje rondrijdt en die zijn vakantie in een
stacaravan in Appelscha doorbrengt terwijl zijn collega’s in
Suv’s rijden en in hun vakantie met een cuba libre op verre
en warme stranden liggen. En nog tien jaar, en het woord
kostwinner zal helemaal uit ons vocabulaire verdwenen zijn,
want zelfs een starterswoning kun je op één inkomen niet
bekostigen. Wat je in Ypenburg overwegend ziet is dus de
tweeverdienerstuin.

Tweeverdieners houden soms wel degelijk van tuinieren maar
ze hebben weinig tijd. Op zaterdag moeten de boodschappen
voor de hele week worden binnengehaald en als er kinderen
zijn dan moeten die ook nog naar hockey of vioolles worden
vervoerd. En weer worden opgehaald. De tweeverdiener heeft
wel wat anders te doen dan tuinieren. Onder invloed van de
tijdsdruk waaraan de tweeverdiener voortdurend onderhevig
is, is naast de rekwisietentuin een tweede tuintype ontstaan:
de kattenbaktuin – een tuin die volledig is gevuld met steenslag die wat kleur betreft sprekend op kattenbakkorrels lijkt.
Een enkele maal wordt zo’n kattenbak nog opgeleukt met een
enkele menhir, of met een waterbol die ingetogen voor zich uit
borrelt.
Gedoold heb ik, langs de dreven van de Morgenweide en

door de slums van de Waterbuurt, zwervend door dit stadsdeel
dat geen stad is en geen dorp, te groot voor een buitenwijk en
te klein voor een eigen hart. En tenslotte, aan het einde van
de dag, terwijl de zon achter jagende wolken verdween en de
wind door de Vonkstraat in de wijk Singels gierde, proefde ik
tenslotte toch nog de sfeer die Ypenburg van de andere Vinexwijken van Nederland onderscheidt. Want nergens anders
zie je zoveel pampasgras als hier en nergens anders staan de
zilverwitte pluimen tuin na tuin zo stram overeind. Het lijkt
alsof ze dat siergras hier bij twee pakken wasmiddel cadeau
hebben gekregen. Doe je ogen dicht en luister naar het ruisen
van de reuzenhalmen. Dit is de pampa, de frontier, het land
dat nog maar net gekoloniseerd is. Hier tuinieren geen suffe
buitenwijkbewoners, maar avonturiers, gaucho’s van de koude
grond. Hier is het begonnen en wie weet - misschien groeit
deze pampatuin ooit uit tot een nieuwe tuinstijl. I

DE KEERZIJDE,................ >

>

Het verhaal van mijnheer uil.

.................... In het Donker

tekst en tekening: Jouke

Ergens op het platte, natte land van de Rijndelta, zit uil op de
tak van een eik. Uilen wonen niet in huisjes. Ze wonen in holle
bomen, bunkers uit de tweede wereldoorlog en in heggen langs
stille wegen. Hun roep in de nacht is een lage sierlijke fluit met
veel adem. Het klinkt mysterieus en soms onheilspellend.
Het weer maakt uil somber en in zichzelf gekeerd. Het wordt zo
nacht en dan moet hij werken. Jagen op muizen en andere kleine
ritselende dieren in het veld en langs de bosrand. Maar hij is
treurig. Zijn grote kop zit vol van gedachten. Uil weet veel.
Tè veel. Uil denkt na over de wereld. De regen en de grijsheid
kloppen helemaal bij zijn ideeën over hoe de wereld in elkaar zit.
Namelijk dat je weet dat je in een wereld leeft van roofdieren en
prooien, waarin het recht van de sterkste heerst en niet die van de
wijste. Uil vindt het vreselijk dat hij een roofdier is, hij bewondert
namelijk de dieren die hij eet, die hij verslindt in een paar happen of uit elkaar trekt in bloederige stukken muizenvlees voor
zijn kuikens. Uil heeft door zijn grote hersens veel fantasie. Zijn
hersens kunnen zich tè goed voorstellen, wat hij aanricht in een
muizenleven. Hoe het is als je kermend uiteen gereten wordt.
Hoe je nog net in de opengesperde bek van het uilskuiken kijkt,
met diens zotte ogen, alvorens het je samen met zijn broertjes en
zusjes verslindt.
Uil gruwelt bij de gedachte aan wat hij zijn voedsel aandoet. Er is
geen ontsnapping weet hij: óf je eet geen muizen meer maar dan
ga je zelf dood, òf je eet wel muizen en leeft een leven vol spijt.
Het begint harder te regenen. Om zich heen ziet uil de regenbuien. Hij schudt zijn veren op en zakt nog dieper in elkaar. Hij
draait zijn kop een paar keer zoals een uil dat doet.
Maar zijn ogen zijn vanavond niet op de grond gericht. Uil kijkt
in de verte en zucht:
“Ik zit klem tussen twee gruwelijke waarheden...”

