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U bent Uniek

Meerkoeten zwemmen samen in de waterpartij van de Delftse Hout
In het voorjaar zijn meerkoeten boosaardige individuen, heel licht ontvlambaar en ze schuwen geen gevecht.
Als ze ruzie hebben is de strijd soms zo fel dat de ene meerkoet de ander onder water worstelt tot die verzuipt.
Zelfs, durven ze mensen aan te vallen.
Maar hier op het heiige winterse water van de Delfste Hout lijkt het voorjaar lang geleden en drijven deze grazers
gebroederlijk rond. De winter, die jaarlijks terugkerende recessie wakkert kennelijk hun groepsgevoel aan.

!

‘pleased to meet you ypenburg’
rij 1 v.l.n.r.:

siek. ‘Uniek zijn’ geldt ook als een soort opdracht in onze samenleving
die samenhangt met het individualisme. Maar terwijl individualisme en
egocentrisme duidelijk een negatieve bijsmaak hebben, wordt uniciteit
beschouwd als iets positiefs. Toch is dat vreemd want als mensen zich
volstrekt autonoom en tegen alle ethische codes in gaan gedragen,
worden ze uit de groep gegooid als freaks en nestbevuilers. Dat maakt
ze in potentie natuurlijk weer tot helden want helden zijn uniek, zoals
we weten. Je zou dus ook aan deze mensen kunnen vragen:’bent u een
held?’, ‘ja?’, ‘dan bent u uniek!’. Of: ‘bent u uniek?’, ‘ja, u denkt van
wel?’, ‘U zou een held kunnen worden!’
Of een freak natuurlijk, maar dat lijkt me nauwelijks het streven waard.
Het is zowiezo de vraag of je het allemaal te sturen is. je bent vaak freak
of held tegen beter weten in. Je moet vooral jezelf zijn en rechtlijnig,
dat helpt ook.
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E-mailverkeer tussen redacteur Inge Beeftink en filosoof Bram Esser:
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Hoi Bram,
Eerst moet ik even iets in je oor fluisteren. Ik vertrouw je niet erg. Dat
is iets blijvends. Ik doe wel mijn best om er overheen te stappen maar
het is moeilijk. Ik werk eraan. Mijn vraag: Als wij tegen deze mensen
roepen: “U BENT UNIEK”. Hebben we dan gelijk, een beetje gelijk of
helemaal ongelijk? Heb je daar ideeën over? Waar komt de drang
vandaan om uniek te willen zijn?
groeten uit Ypenburg, Inge
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Deze foto’s zijn afkomstig uit het prachtige boek ‘pleased to meet you ypenburg’. Een boek over het zichtbaar maken van de
voornamen van alle bewoners van Ypenburg. Dit project werd uitgevoerd in de zomer van 2005 door Marjet van Hartskamp
samen met Tim Eshuis als fotograaf.

Aan Inge Beeftink in de periferie (Ypenburg)
Een gezond wantrouwen jegens mij is absoluut op zijn plaats, dat zou
ik vooral zo houden als ik jou was.
Wat betreft je vragen:
Waarom zou je tegen deze mensen willen zeggen: ‘U bent uniek!’ ?
Is dat iets wat spontaan in je opkomt als je ze ziet, of wil je deze mensen een hart onder de riem steken? Vooralsnog wil ik je afraden dit
tegen deze mensen te roepen, ze zouden er nog wel eens van in verwarring kunnen raken. Het zal door hun hoofd gaan spoken en ze zullen
denken: ‘Het klonk als een compliment, maar wat bedoelde ze er nou
precies mee?’
De foto’s zijn overigens wel intrigerend. Het is een wonderlijke serie
waarbij je inderdaad geconfronteerd wordt met kwesties als identiteit,
uiterlijk en kleding. Eigenlijk wil je meteen meer weten, bijvoorbeeld hoe
hun woningen eruit zien of hun echtenoten. [...] We kopen natuurlijk
allemaal onze kleding in dezelfde winkels, gaan naar dezelfde supermarkten en dezelfde meubelboulevards om inkopen te doen. Maar in
feite gaat het daarbij om behang, spullen waarmee we ons leven inrichten. Zeggen die spullen uiteindelijk iets over ons? Misschien wel,
maar het zijn vooral spullen die nu eenmaal voorhanden zijn. Je kan
niet van iedereen verwachten dat hij of zij zelf achter de naaimachine
gaat zitten of de hamer en schroevendraaier ter hand neemt om een
leuke kast te timmeren. Dan heb je misschien keuze uit verschillende
soorten meubels, maar wat dan nog. Wat zegt het over iemand? De
seriemoordenaar kan ten slotte aan exact dezelfde keukentafel van
Ikea zijn moord plannen smeden als waaraan de bijstandsmoeder haar
dochter te eten geeft.
De vraag is ook, wanneer is iemand uniek, of wat betekent dat eigenlijk? Het woord uniek is zo alledaags en wordt zo vaak gebruikt, dat
het begrip duidelijk aan een soort slijtage onderhevig is en allerlei tegenstrijdige dingen betekent. Want het betekent zoiets als eigenzinnig,
vooruitstrevend, anders, artistiek, excentriek, vernieuwend of juist klas-

Sommige freaks, zoals Jezus, worden alsnog een held. Het unieke gaat
aan het heldendom vooraf, net zoals dat het voorafgaat aan de freak.
Je kan geen doorsneefreak of een huiskamerheld zijn. Je hebt altijd
een publiek nodig en dat publiek wordt doorgaans alleen aangetrokken
door het unieke. Het publiek bepaalt dan of iets tot het lagere en het
ondermenselijke behoort, of tot het hogere, bovenmenselijke. ‘Uniek
zijn’ is in het dagelijkse taalgebruik dan ook vooral een esthetische aangelegenheid.
Als we het woord terugvoeren naar haar filosofische wortels dan denk
ik dat het is ontstaan toen Descartes zijn beroemde woorden sprak:
‘ik denk dus ik besta’. Terwijl voor die tijd de mens zichzelf nog zag
als 1 met de wereld, heeft er na de introductie van het Cartesiaanse
subject een ontkoppeling plaatsgevonden. De mens begon zichzelf
ten opzichte van de wereld te definiëren. De mens kan zich ook in die
wereld situeren en zichzelf dus als het ware bestuderen. Dat maakt de
mensen per definitie excentrisch volgens filosoof Petran Kockekoren,
omdat zij niet zoals dieren met zichzelf samenvallen: ‘Mensen onderscheiden zich van dieren door zichzelf van dieren te onderscheiden.
Ze willen er niet bij horen. Zij zijn in staat afstand te nemen. Zij kunnen
zelfs naast zichzelf gaan staan en als het ware over hun eigen schouder meekijken naar alles wat ze doen. Mensen zijn buitenstaanders ten
opzichte van zichzelf.’ (Petran Kockelkoren, techniek: kunst, kermis en
theater, p.27).
Excentriciteit, het naast zichzelf staan, is een a priori van de menselijke
zijnswijze vandaar het bekende adagium: ieder mens is uniek. Maar dit
is tegelijkertijd dus het gevolg van een bepaald waarnemingsregime dat
door Descartes werd geïntroduceerd en later door kunstschilders en
romanschrijvers werd genormaliseerd. Zo zijn wij onszelf gaan zien. En
in zekere zin kunnen we Descartes ook de schuld geven van de huidige
milieuproblematiek.
Door de introductie van het Cartesiaanse subject begon de mens zich
te definieren ten opzichte van de wereld in plaats van, zoals bij sommige natuurvolken het geval is, als integeraal onderdeel van de wereld.
Doordat de mens niet langer als onderdeel van het grotere geheel werd
gezien, kon deze de wereld ook gemakkelijk uitvreten. Nu techniek en
wetenschap steeds meer worden ingezet om milieubewust en duurzaam te bouwen, zie je een voorzichtige verschuiving van een kortetermijn-visie ten aanzien van de gebouwde omgeving naar een veel
cyclischer begrip van tijd. Je zou kunnen zeggen dat deze tendens de
mens weer in de wereld plaatst.
Daarmee zou je kunnen stellen dat we steeds beter leren voorbij onze
eigen horizon te kijken. We zijn als individu minder belangrijk of uniek
in het licht van het voortbestaan van de aarde. We zijn niet uniek maar
slechts een onderdeel van een ecosysteem dat in stand moet worden
gehouden voor toekomstige generaties.
Vanuit het alledaagse ‘esthetische’ gebruik van het woord uniek zijn
nevenstaande foto’s overigens behoorlijk confronterend. Wij mensen
ontlopen elkaar wat uiterlijk betreft blijkbaar niet zoveel. Trouwens, wat
betreft intelligentie ook niet, heb ik begrepen.
Groetjes van Bram Esser vanuit het centrum van de wereld (Den Haag)

‘The Well’

“Waar is Mickey Mouse?”
J: Heb jij al water gehaald Miera? M: Nee, nog niet John. J: Oké dan ga ik wel,
als jij morgen maar weer eens gaat dan. M: Goed John, geef je Mickey ook gelijk
wat restjes? J: Waar is de schillenmand? M: Op het aanrecht. Hoe lang vind jij
dat hij nog gestraft moet worden? J: Nou hij zit er nu twee maanden in, ik moet
eerlijk zeggen dat ik nog helemaal geen zin heb om hem eruit te halen. M: Nee, ik
ook niet. Laat hem dan nog maar een maandje zitten. Hij heeft het wel verdiend.
Dat vind jij toch ook hè John? J: Ja, dat weet je toch. M: Dat beschimmelde brood
kun je hem ook wel geven. J: Vind je dat niet een beetje overdreven, hij krijgt al
een mand vol schillen! M: Zie maar wat je doet John. Als jij vindt dat hij het niet
verdient heeft, dan vertrouw ik daarop. Tot zo dan maar. J: Tot zo.

Roll on Roll off

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

foto links: datum: 5 december 2008 - tijdstip: 09:32 - plaats: Veenweg
foto rechts: datum 5 december 2008 - tijdstip: 10:07 - plaats Veenweg

van onze correspondent uit Amsterdam Hans Aarsman
Twee jaar geleden heb een vierkant blok zeep gekocht, zo groot
als een Hongaarse kubus, als iemand die nog kent.
Na een paar weken verschenen
er donkere gleuven in het oppervlak. Wat zou er huizen in
die donkere gleuven, straatvuil,
bacterieën? Kon je met zo’n stuk
zeep je handen wel goed ontsmetten? Ik nam het zekere voor
het onzekere en kocht een handpompje. Ik zette het pompje op
de wastafel, maar raakte het niet
aan. Eerst moest de zeep op. De
weerzin tegen verspilling won het
van de smetvrees.
Door het dagelijkse handenwassen werd het vierkante stuk zeep
steeds ronder. Even heeft er een
geelgroene tennisbal op de wastafel gelegen, toen viel er een stuk
van af. Dat was na anderhalf jaar.
Een maand later brak het tweede
stuk los. Nog even mogen ze op
de wastafel liggen, dan zal het
pompje hun taak overnemen.

Zicht op Ypenburg

tweeluik: ‘Stadsgezicht’ afgebeeld zijn: Theo Jansen (rechts) en Loek van der Klis (links) te Ypenburg, de Singel

fossiele resten van strandbeesten op de geluidswal

Door de eeuwen heen zijn er heel wat
uitzichten op steden geschilderd en
getekend, bijvoorbeeld door Breitner:
‘De Singelbrug bij de Paleisstraat te
Amsterdam’. 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: Bart Jansen

BUITENLAND
EEN KERSTVERHAAL
ingezonden brief van
onze buitenlandcorrespondent
Appie Bood

M’n vriendin en ik zitten gezellig op de bank. Zij een
wijntje. Ik een glas water. We praten en ik zap. Geen
idee wat ik weg drukte. Wel idee van de frequentie.
Die lag hoog. Van ons gesprek herinner ik mij ook niet
veel. Toen gebeurde het. Vanuit een ooghoek zag ik wat
bewegen. ‘Verdomme!’ schreeuwde ik uit. Ik schok me
te pletter. Ongedierte. Ik begon te vloeken en te tieren.
Dat ik die gore beesten niet in m’n huis wilde hebben.
Ziekteverspreiders, dat zijn het. Nog geen twee meter
van ons vandaan liep hij rond op z’n dooie gemak. En
niet erg onder de indruk van ons.

Mooi gezichtje en zo’n zacht en schoon vachtje. En die
schattige super kleine voetjes’. Ik betrap mezelf erop
dat ik hem vrouwelijk maak door achter ieder zelfstandig
naamwoord -je te plakken.

De volgende dag heeft m’n vriendin een vriendelijke val
gekocht. Na een slapeloze nacht maakte zij me wakker
en zei ‘Kijk eens in de keuken’. Slaperig trok ik een
onderbroek aan. Een soort van veiligheidsgevoel. In de
keuken zag ik een klein rond kooitje op de grond. Ging
door m’n knieën. Daar zag ik hem en hij mij. Met z’n
kraaloogjes en z’n spitsneusje door de tralies. Half op
z’n kop, hangend aan z’n pootjes aan het mini hekwerk.
Onder hem lagen stukken brood met pindakaas. ‘Dat
vinden ze lekker’, hoorde ik mijn vriendin nog zeggen.

Maar mijn vriendin had haar jas al aan. Het was tijd om
afscheid te nemen. Toch voelde ik me bedrogen door
het uitzettingsbeleid. ‘Mickey is anders’. ‘Hij had bij aan
onze kersttafel kunnen zitten,’ opperde ik nog als laatste
verzet.

Ik begon tegen hem te praten en noemde hem Mickey,
zoals ik ruim vijfendertig jaar geleden m’n eerste
Surinaamse vriendje Blackey noemde.
M’n vriendin ergerde zich, hoe ik met een overdreven
lief stemmetje tegen Mickey praatte, ‘Oh, wat ben je lief.

Mijn kinderjaren kwamen terug. ‘Ik heb een vriendje.
En ik wil voor hem zorgen’. Mijn vriendin herinnerde mij
aan de kwetsende woorden, die ik een dag eerder over
Mickey had gezegd.
Ik probeerde tijd te rekken. ‘Het is nog een kindje,’
stamelde ik. ‘Buiten is het hondenweer’.

Het mocht niet zo zijn. Regels zijn regels. En ik deed
eraan mee, de slapjanus.
En daar ging ‘ie in de kooi, in de zak, nog een foto,
de trap af. Uit het raam zag ik m’n vriendin op de fiets
stappen de regen in, met de tas in de hand. Ze haalde
de kooi eruit en liet die zien. Mickey zag ik niet, de kooi
nauwelijks. Daar was de afstand al te groot voor. Ik
maakte een laatste foto. Toen verdwenen zij. Het park in.

het weer rust uit

kort nieuws

Ypenburgse jeugd
T E V R E D E N

gespot
Maandag 8 december rond 7:00
uur is er een vos gesignaleerd op
de geluidswal vanuit Theo Jansen’s
werkplaats. Waar het dier vandaan
komt?
Het koffiebezoek bij Theo en Loek
denkt dat het dier in het ILSYplantsoen moet wonen. Toon Heeft
daar weleens een hol gezien.

Onverklaarbaar
grote hagelsteen
spat uiteen in Ypenburg.

dé Haas revisited.
De verschijning van dé Haas in het Patrijsplantsoen blijkt geen incident te zijn.
Sterker nog: het beest woont er. Bovenstaande foto is genomen om 0:00 uur
(sorry voor de onscherpte). Het beestje
was zich niet bewust van de camera en
knabbelde driftig aan de malse grassprieten van het plantsoen.

scheefheid verklaard

Jerone uit de Zilvermeeuwlaan houdt vol trots het
gedicht op dat bij de Pokémon-tv-suprise zat.

supris e

tijdelijke sculpturen gefotografeerd door: Semâ Bekirovic

ADO voor Jeffrey

Ieder jaar rond de sinterklaasdagen kijkt S. haar ogen uit naar al die rare
sculpturen die bij het grof vuil staan te verpieteren in haar woonplaats
Amsterdam. Uitgepakte surprises. Eén keer per jaar leven mensen zich uit
op dit wonderlijke Sinterklaasgebruik. S. stelde voor om hier in Ypenburg
een reportage over te maken. Ik zei: “Je hebt hier geen grof vuil langs de weg
zoals in Amsterdam. Alles verdwijnt in containers onder de grond, onzichtbaar vuil.” “Dan moeten we langs de deuren riep S.” Zo gezegd zo gedaan.
Algauw hadden we een hele verzameling gefotografeerd bij mensen thuis. Er
vielen een paar dingen op. Jeffrey liet ons een surprise van vorig jaar zien, het
ADO T-shirt. Hij had het ding nog steeds op zijn slaapkamer staan. Blijkbaar
was hij er zo blij mee dat hij het wilde houden. S. herkende dit onmiddellijk. Bij haar thuis hangt aan de muur ook nog steeds een surprise van enkele
jaren terug die te mooi is om weg te gooien. Meestal gaat het in dit geval om
surprises die inspelen op iets waar je heel veel van houd. Jeffrey moet wel een
heel grote ADO-fan zijn en S. houdt veel van gitaarmuziek.
Toen S. en ik ‘s avonds een wandeling maakte in de buurt, begon S. ineens op
een ondergrondse container af te rennen. Kort daarop zag ik wat zij zag: een
surprise die niet in een container was gepropt maar ernaast was neergezet.
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S. greep naar haar fotocamera en begon er van alle kanten foto’s van te
maken, als een paparazzi. Van geen enkele surprise had zij ooit zoveel foto’s
gemaakt terwijl zij toch al 31 jaar fotograaf is en 31 jaar Sinterklaas heeft
meegemaakt. “Ik vindt het zo bijzonder, dat iemand het niet over zijn hart
heeft kunnen verkrijgen om dat ding weg te gooien. Misschien heeft deze
persoon gehoopt dat iemand er nog naar zou kijken.”
Nog één korte episode uit S. haar leven: Op een dag kwam haar vader bij
haar op bezoek. Hij had iets heel groots en vreemds voor haar meegenomen
wat maar nauwelijks door de deur paste. Toen na lang duwen en trekken het
gevaarte in de kamer stond, zag S. dat het een enorm paard was van papier
maché. “Het is een surprise,” zei haar vader. “Ik heb het bij het grof vuil
gevonden en kon het niet laten staan.” S. en hij gingen op de bank zitten en
ze keken samen naar het prachtige dier. “Bedankt,” zei S..
Het dier stond weken in haar kamer en ze kon er geen afstand van doen,
totdat haar moeder op bezoek kwam en het dier opruimde. “Hup, bij het grof
vuil,” riep haar moeder. S. was heel blij want nu kon ze weer in haar kamer
wonen. Ze was bijna verhuisd naar iets groters.
Inge Beeftink

anoniem

bekijk eerdere edities op: www.modderdorp.nl
Waar wordt de krant deze week uitgedeeld?

Inge Beeftink
Jouke Mellema
Hans Aarsman
Appie Bood
Lenie Weers
André Pielage
Knust
Heden

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

redactie
uitdeelgebied
Patrijsplantsoen
Rietzangerstraat

eerder

twee voor Marnix

DE KEERZIJDE, van de Aarde

Er stond een prachtige atlas in de boekenkast van de hut
waar ik logeerde aan de oostkust van het eiland.
Je ziet hem hier opengeslagen liggen op de bladzijde met de
aarde van twee kanten. Ik heb er een dia van gemaakt. Ik
houd van kaarten vooral die van de hele wereld.

en andere zeevolkeren. Op de linker pagina staat onze kant afgebeeld. Moeder Aarde lijkt daar wel op een klont klei.

Dit trof me in die atlas: Je kan de wereldbol precies zo draaien
dat je bijna geen land meer ziet. Wat een vredige wereld - Als
een druppel in de kosmos - Het spiegelbeeld van onze kant van
Kijk even naar de rechter pagina. Linksonder op de bol zie de aarde.
je een klein langwerpig eilandgroepje.
Ik bedoel niet die grote geel bruine kwakken links aan de Toen ik erheen ging met het vliegtuig vlogen we wel 12 uur over
rand van de bol. Dat is Australië - Ook niet dat witte hele- zee. Ik voelde mij een soort astronaut. Onder mij die onmetelijk
maal onder. Dat is de Zuidpool - maar dat scherpe vormpje grote en diepe oceaan die de halve wereldbol bedekt.
tussen die twee in de zee - op dat eiland was ik een keer.
Een eenzaam gevoel maakte zich van mij meester.
Het ligt vanuit Nederland precies aan de andere kant van de Wat een leegte.
wereld. Het is New Sealand.
Maar toen ik geland was ontdekte ik aan de kusten hoeveel dieAls wij onze Bosatlassen openslaan zien we Europa altijd in ren en planten er in die zee leven: dolfijnen, potvissen, zeeleeuhet midden liggen. Links van ons ligt Amerika en rechts wen, schilpadden, haaien en ontelbare andere bont gekleurde
Rusland. De Noordpool ligt boven ons en Afrika onder. Dat onderwaterschepsels. Op de terugreis was mijn gevoel helemaal
vinden wij normaal in onze atlas. Dat is ons wereldbeeld, veranderd. Toen wist ik hoe druk het daar beneden in het waonze plek op aarde. In het midden.
ter was. De Grote Oceaan was een gigantische onderwaterstad
geworden, een super metropool van waterwezens met ontelbare
Mensen van de andere kant van de wereld bekijken de we- vormen en karakters.
reld letterlijk van een heel andere kant.
Ik voelde mij niet langer alleen daarboven op 10 km hoog in dat
Voor hen ligt Europa niet in het centrum. Het centrum van vliegtuig.
hun wereld is de Grote Oceaan. Ook wel Stille Oceaan of
Pacific genoemd. Het is een onmetelijke watervlakte.
Voor Chinezen, Amerikanen en Argentijnen worden weer andere atlassen gemaakt. Zij maken atlassen met hun land in het
Op de rechter bladzijde ziet de aarde eruit als een mooie midden. Zo is dat. Het is maar
blauwe druppel water. Al die kleine stipjes in de zee zijn ei- hoe je het bekijkt. Ik vraag mij af
landen, grote eilanden en piepkleine. Al die eilandjes bij el- wat voor atlas de vissen van hun
kaar heten Oceanië: de wereld van de Polynesiërs, Maori’s Grote Oceaan zouden maken...
Jouke

