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De boer op

Tijdens de hongerwinter gingen stedelingen de boer op voor voedsel. De boeren hadden melk, eieren en aardappelen in overvloed en waren bereid deze vluchtelingen
te voeden en onderdak te bieden in hun stallen. Nu onze spaarcentjes en aandelen
gevaar lopen beseffen we ons wederom wat de werkelijke economie is.
De redactie stelde zich ten doel om vanuit het 7x11-huis de
kortste weg te vinden naar een boer die haar een literje melk
wilde verkopen.
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Om warme chocolademelk te maken!

Patrijsplantsoen

Nootdorpse Landingslaan
Bartholomeuslaan

regelmatig

!

straatinterviews

Johan van Eden, op straat aangeschoten, leeftijd
geschat op 45 jaar.

Aan enkele willekeurige Ypenburgers
stelde de redactie de volgende simpele
vraag: Wat is beschaving?
Ivan, medewerker van de bibliotheek, leeftijd
geschat rond de dertig
R: Wat is beschaving?
I: Het is een tijdje stil...”eh, beschaving...eh...poe!
R: Denk maar even na hoor.
I: (lacherig) Ja, daar moet ik wel even over na
denken ja...(stilte)
R: Ok, ik zal het even anders formuleren: Stel
dat mensen over mij zeggen, die jongen is nou
beschaafd. Wat bedoelen ze dan?
I: Beschaafd is dat je je aanpast aan je omgeving, denk ik...dan. Wat voor de één, zeg maar
beschaafd is, is voor de ander totaal onbeschaafd..
eh... Ik bedoel bepaalde gebaren zijn in sommige
culturen ‘not done’ zeg maar. Het verschilt waar je
bent wat beschaafd is in ieder geval.
R: Aanpassen aan de omgeving zeg je, maar een
vis past zich ook aan z’n omgeving aan. Kan een
vis dan ook beschaafd zijn?
I: aaaeh..., (lacht). Mmmja..., ’t heeft natuurlijk ook
te maken met bepaalde gevoelens. Ik weet niet of
een vis echt voelt.
R: Okay, algemener dan: Kunnen dieren beschaafd zijn?
I: Er zijn zeker diersoorten waaruit mensen
voortgevloeid zijn die wel in bepaalde zin...eh...een
soort beschavingszin hebben. Bepaalde apen hebben wel ... (denkt lang) Ja, er zijn daar wel natuurlijk... - hoe noem je dat? - ...gedragingen die niet
gepast zijn en die dan door een leider even zegt
van: Dat moet je niet doen. Dus daar, ja, vindt wel
beschaving plaats. Ik weet niet of alle dieren dat
hebben, maar... Beschaving is ook zeg maar een
gedragsvorm. Dat je je gedraagt zoals je omgeving
dat van je verwacht. Dat is denk ik wel beschaving.
Dus, je bevindt je in een stadion met ADO-hooligans, bijvoorbeeld. Dan ga je daar niet heel lief...
eh. Dan zeg ik, dan moet je ook een beetje...Dat is
een hele andere beschaving. Op dat moment zeker.
Heb je hier wat aan?

Bartholome
uslaan

R: Ja hoor.
I: Het heeft er in ieder geval heel veel mee te
maken waar je bent.
R: Het is relatief ?
I: Ja beschaving is relatief. En het wisselt ook, het
verandert natuurlijk ook, want mensen veranderen. Wat vroeger beschaafd was is nu heel anders
geworden. Toevallig las ik van de week eh... iets
over een jongen die inderdaad in het Fries iemand
gedag zei met: ‘Mitsjè’, wat het Friese woord is
voor goeiemiddag en die andere jongen sprak blijkbaar geen Fries alhoewel het wel in Leeuwarden
was en die hoorde: ‘Mietje’. En vervolgens is die
jongen zeg maar met een priem dood... zeg maar,
ongeveer gestoken. Dus er zijn (gniffelt) aparte
beschavingen (lacht).
R: Dat is een heel vervelend misverstand.
I: Ja dat zeker, maar dan denk je dus beschaafd te
zijn en dan krijg je dat.
R: Is de mens een beschaafd wezen?
I: Nou, dat kan het wel zijn. Het is niet altijd zo,
nee. Het wisselt ook. Hier op Ypenburg vindt de
één het normaal als een kind weet ik veel wat doet
en de andere ouder staat er naast en zegt: “Dat is
onbeschaafd.”
Het is een hele delicate kwestie in elk geval.
R: Dank je wel.
I: Alsjeblieft.
R: Mag ik een foto van je maken?
I: Ja hoor.

Laan van Nootd
orp

Veenweg

R: Wat is beschaving?
J: Jezus! (lacht) Ik zou zeggen: Behandelen van een
ander zoals je dat zelf ook zou willen.
R: Maar als die ander heel iets anders in zijn hoofd
heeft dan u?
J: Nou, ik vindt het wel een moeilijke vraag zeg.
R: Het is een makkelijke vraag maar het antwoord
is niet eenvoudig.
J: Het heeft in ieder geval te maken met een poging
tot min of meer fatsoenlijk samenleven. Oordeel
niet te snel...dat soort dingen. Hoor maar eens aan
of iemand anders over de dingen denkt en eh...
een beetje dat soort dingen. Maar ook: Blijf met je
handen van andere mensen hun rotzooi af en ook
simpele dingen als: Gedraag je een beetje beleefd.
Het is helemaal niet zo raar om een beetje beleefd
te doen.
R: Staat het ergens opgeschreven hoe het moet,
‘beschaafd zijn’?
J: Eh...volgens mij zijn daar heel verschillende
normopvattingen over hè? Wat de één beschaafd
vindt, vindt de ander volslagen idioot.
R: Maar als beschaving dus relatief is, wat is dan
dé beschaving?
J: Ja, (lacht) dat is een goeie vraag.
R: Onze?
J: Het is toch een set van normen en waarden.
R: Goh dat klinkt inmiddels best wel een beetje
afgezaagd.
J: Ja, het is ook een beetje platgetrapt hè, dat begrip.
R: Ja, een beetje Balkenendiaans, ja.
J: Ja, daar wordt ik dus ook zo doodmoe van, want
hij zegt eigenlijk gewoon van: “Gedraag je nou een
beetje christelijk” en het is wel de vraag of dat de
normen en waarden zijn die ik voorsta, hè?
R: U bent meer seculier in uw normen en waarden?
J: Ik ben niet fan van de Balkenende-club, nee.
Zijn waarden en normen zijn niet de mijne.
R: Nou, goed, hier komen we wel weer mee verder
hoor, bedankt. Mag ik uw naam weten?
J: Johan van Eden.
R: Mag ik dat erbij schrijven?
J: Ja hoor!
Kerstbomenverkoper, leeftijd geschat op eind
twintig
R: Mag ik je wat vragen?
K: Ja hoor.
R: Wat is beschaving?
K: Das een goeie vraag........(stilte)
....(nog meer stilte)...K. loopt weg.
Drie dames, leeftijd geschat op vijftig plus
De redactie loopt de sigarettenwinkel in. Er staat
ogenschijnlijk een lange rij. Beschaafd sluiten
we achter aan. De dame voor ons met rossig

permanent draait zich om. “ U kunt er wel langs
hoor. Wij staan niet in de rij”. We staan hier om
even warm te worden. Het is een groep van vijf
vrouwen en een man. Na onze aankoop te hebben
gedaan bevragen we hen.
R: Wat bedoelen mensen als ze zeggen dat iemand
beschaaft is?
D1: Nou iemand die beschaafd is die...tja? Die ziet
er heel goed ..., de woorden hè, het zit in de woorden. Ik denk dan: Oh god dat is ook een beschaafd
mens. Die weet der eige overal aan te passen.
R: Maar hoe doet die mens dan?
D1: Ze is der eige.
D2: Ja ze zijn der eige.
R: Ze zijn zichzelf ?
D1 Ja zichzelf, juist, dat is beschaving.
D2: Dat is echt beschaving.
R: Maar als dat een agressief typ is en die is
zichzelf ?
D1: Die is niet beschaafd.
D2 en 3: Nee die zijn onbeschaafd.
D2: Dat ken je gewoon an de mens zien.
R: Maar hoe zie je dat dan?
D1: Ja...eh, an de houding en hoe ze der eige
gedragen. ’t Is net zo as dat ik daarnet tegen u zeg,
toen u achter aansloot: Nee meneer, gaat u maar
want ik ga wel opzij staan, we staan hier alleen
warm te worden. Nou, dat is een soort beschaving.
R: Dat vond ik echt fijn dat u dat deed.
D1: Ja.
R: Wat is uw naam?
D1: Tonia.
R: en uw naam?
D2: Josien.
R2: Mag ik nog een fotootje maken.
D1: Tuurlijk mag u een fotootje van ons drieën
maken.
R: woont u hier in de buurt?
D2: Wij wonen in de Olieslagerslaan. Dat is
dichtbij.
R: Oh ja, die is daar. Ja, we zijn hier niet heel erg
bekend maar zo langzaam leren we het een beetje.
D1: Ja, is toch leuk. (kijkt naar fototoestel) Lukt ‘t?
R: Ja hoor, bedankt.
D1,2,3: Nou daag hoor.
R: Daag.
Geurtie Meijer, loopt richting de kerststal met
Kameel.
R: Wat bedoelen mensen als ze zeggen dat iemand
beschaafd is?
G: Pfoe!...Dat is iemand die beleefd is.
R: Beschaving is beleefd zijn tegen elkaar?
G: Ja. Ja.
R: Tja, iedereen gebruikt dat woord steeds maar
wat bedoelen mensen daar dan mee?
G: Zichzelf misschien hè. Als ik om me heen kijk
dan vind ik dat mensen erg op zichzelf gericht zijn,

ja. Dat valt me op. Hier in Nederland, ja, ieder op
zich. Maar ik moet ook zeggen: Als er wat is dan
zijn Nederlanders ook... eh, bereid om te helpen.
Als m’n buren zien..., de mensen in m’n straat zien
dat ik het hartstikke moeilijk heb, ik noem nu maar
een voorbeeld, dan benaderen ze jou op hun eigen
manier.
R: Dat mensen u een beetje helpen bedoelt u?
G: Ja.
R: Dat is wel fijn. Waar woont u?
G: Ik woon in de Sternlaan.
R: Dus u heeft fijne buren.
G: Ja, volgend jaar gaan we een straatfeest organiseren en ik heb me daarvoor ook aangemeld om
de mensen in de straat te leren kennen. Niet alleen
maar gedag zeggen maar ook elkaar ontmoeten,
iets samen doen. En dat doe ik ook op de club, nu
twee jaar sinds mijn man niet meer is.
R: Wat is dat voor club?
G: Morgenweide, dat is net zoiets als Piet Vink.
Daar ga ik ook zo meteen naar toe, erwtensoep,
kopje erwtensoep halen, maar eh (lacht). Daar heb
ik mijn kringetje opgebouwd.
Daar heb je de soos. Mensen kunnen binnen
komen wanneer ze willen, met zijn allen iets doen,
lekker iets doen.....
R: Wat is uw naam?
G: Geurtie Meijer.
R: Mogen we een foto van u maken?
G: Van mij? (lacht). Ik sta overal in krant, ja (lacht
smakelijk).
R: Echt?
G: Ja.
R: Nou dan willen wij u ook in de krant!
G: (giert van het lachen).
R: U ziet er dan ook prachtig uit moeten we zeggen.
G: Ja? Dank je wel.
R: Fijne dag gewenst!
Redactionele noot: In het laatste interview heeft

Veenweg

de redactie zich laten verleiden om af te dwalen van haar
onderwerp. Toch is dit interview geheel gepubliceerd, omdat
wij menen dat Geurtie met haar verhaal over haar buren en
de soos bedoeld heeft een voorbeeld te geven van beschaving.

het topje van de apenrots
Vanaf de publieke tribune zien we de minister zitten

Vanuit Ypenburg is het maar een kwartiertje met lijn 15 naar het cemtrum 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.

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.

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.

gelekt document

Kafka 2008

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

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

Camera’s loeren vanuit verschillende gaten in de muren.

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

De Modderdorpse Tijd heeft dit document uit een bij de redactie bekende anonieme bron.

Daar zit ze, de minister. Het is al laat op de avond. De gekozen
volksvertegenwoordigers stellen haar al uren netelige vragen over
de begroting die ze heeft ingediend voor haar ministerie en ze moet
verplicht een antwoord geven. Het gaat om heel veel nullen, ons
belastinggeld. Zij moet de kamerleden aantonen dat er geen geld
over de balk wordt gesmeten, dat haar huishoudboekje klopt en dat
de Nederlandse burger waar krijgt voor z’n geld.
Vastberaden verdedigt ze haar begroting tegenover de oppositiepartijen die bloeddorstig proberen haar op een foutje te betrappen.
Als je haar zo hoort zou je denken: ”zo, die weet precies hoe de vork
in de steel zit.” Ze zegt de dingen met grote overtuigingskracht.
Maar hoe weet die minister dat allemaal? Haar ministerie is groot
en er werken talloze ambtenaren, die allen individueel bezig zijn
met een heel klein stukje van haar totaalbeleid. Hoe kan een minister al die details paraat hebben? Tenslotte is een minister ook maar
een mens. Dat kan ze ook niet. Ze krijgt de antwoorden van haar
ambtenaren. Ze is totaal afhankelijk van hun informatie. Zonder
hen maakt De Kamer gehakt van de minister en haar huishoudboekje.
De minister is de baas van het ministerie en in haar functie verantwoordelijk voor alles wat die ambtenaren zeggen en doen. Haar
mag je erop aanspreken als er iets niet deugd, ook al heeft ze het
niet zelf gedaan, maar de een of andere stomkop ergens in de
krochten van haar overheidsapparaat. Als een kamerlid ontdekt dat
de minister iets vergeet te zeggen of erger nog, iets verkeerd zegt,
dan zijn de rapen gaar. Dan heeft de minister De Kamer verkeerd
ingelicht of erger, misleid en dat is in de parlementaire democratie
een politieke doodzonde waarvoor je als minister op staande voet
ontslagen wordt. Die stomkop van een ambtenaar houdt z’n baantje. Mens, je zou er bloednerveus van worden. De informatie moet
dus tot in puntjes kloppen. Maar hoe doe je dat?
Nu komt Kafka om de hoek:

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.

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

Mensen denken altijd dat de minister heel lang zit na te denken
over haar antwoord aan De Kamer. In feite wacht ze op ‘haar’
antwoorden. Al haar ambtenaren zijn paraat gehouden op het ministerie. Onzichtbaar voor De Kamer en Nova kijken ze mee via de
live beelden uit de Tweede Kamer. Op het moment dat de minister
een vraag moet beantwoorden, gaat er een puls door het apparaat
en moeten ze een antwoord produceren. Om te zorgen dat die klopt
met de rest van haar verhaal en op tijd komt , zijn er procedures
gemaakt die niets aan het toeval over laten. Lees maar:

‘Ondertussen staart de minister voor zich uit in de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden beginnen onrustig te worden. Aha, daar is gelukkig de bode. Nét op tijd met de antwoorden. Wat zou er in staan?...’

Na lezing van dit document vraag ik u: Denkt u dat de overheid ons kan verlossen van de regeldruk die ons allen zo teistert, als ze
zélf gevangen is in een Kafkaïaans labyrint van dit soort procedures?

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.

De rechter meneer die aan de Volkskranttafel zat vertrekt, klopt
de ander op de schouder bij wijze van groet. De ander blijft
geconcentreerd in zijn blauwe schrift met blauwe pen schrijven
terwijl hij terugknikt.

Veenweg
Veenweg

Zicht op Ypenburg

Hoogwaardig bezoek landde op Ypenburg. Veel van deze koningen,
presidenten, prinsen, ministers en een NAVO-opperbevelhebber maakten in Ypenburg voor het eerst kennis met Nederland.

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

Nu heeft Ypenburg haar
internationale
positie
enigszins verloren. Alleen
de Landingslaan doet op
zijn kop nog denken aan
de landingsbaan die er
vroeger was.

Siri Driessen

Een voorbeeld van zo’n stadsgezicht is: ‘Jachtpartij op het
Buitenhof’ uit 1690 van Gerrit Adriaensz Berckheyde en Jan
van Hughtenburgh.

Wilsveen

Wilsveen

Er breekt een competitie uit onder potentiële troonopvolgers. Onderhuids gonzen complotplannen en intriges. Rond de top maar
ook ver daaronder, want als de koning wordt
vervangen, schuiven alle apen mogelijk een
plaatsje op naar boven. De hele apenrots is op
zoek naar bondgenoten of zwakkelingen die
ze kunnen gebruiken als opstapje naar een
betere, hogere positie. Het is een natuurwet,
ieder individu wil boven de ander zitten. In
de elitaire apenkring van de subtop heerst dan
een geladen stilte. Rivalen willen hun lot liever
niet afwachten. Ze bedenken valse trucs zodat anderen misschien uit de gratie vallen bij
de koning. Ze zullen proberen rivalen uit de
weg te ruimen. Zelfs zullen ze het niet nalaten
de koning te doden als zich daartoe een kans
voordoet. Het recht van de sterkste heerst.

en negeren ze omdat we er bang voor zijn. Als
je die baviaanrestjes de vrije loop laat, kunnen
er vervelende dingen gebeuren, die niet meer
passen in ons huidige systeem. Sommige mensen vinden het maar lastig om die bavianenrestjes binnen te houden. Soms ontsnappen
ze zomaar als je even niet nadenkt over wat
je doet. Een leuk voorbeeld is als mensen iets
vreselijks horen of onzeker zijn. Dan gaan ze
lachen, net als een aap doet. Of als ze schrikken, dan hoor je mensen dit geluid maken:
“Oe oe oe!” Let er maar eens op.

Zelfmaak paadjes

eslaagd

Op een apenrots zitten de sterke en dominante
apen hoog op de rots. De minder sterke, zieke
en minder slimme apen zitten aan de voet
van de rots. Als ze het lef hebben om hoger
te klimmen, worden ze uitgescholden, gebeten
en naar beneden gejaagd. Op de top, helemaal bovenaan zit de sterkste en slimste aap
van allemaal. Hij is de koning. Vlak onder hem
bevindt zich zijn hofhouding. Daarin zitten de
apen die bij de koning in de gunst zijn. Mooie
sterke apen die zo slim zijn om de koning niet
te mishagen. Wanneer de koning oud wordt of
ziek, komt er iets heel anders los in de subtop.

Bij mensen gaat het in principe net zo, het
verschil is alleen dat zij zich hebben beschaafd
en hebben nagedacht over hun rots. De mens
heeft democratie bedacht om de angel uit de
wet van de sterkste te halen. Het is een idee
om onze bestialiteiten in toom te houden en
een aardiger manier om met macht om te
gaan.
In een democratie wordt de apenrots kunstmatig zo plat mogelijk gemaakt. De Tweede
Kamer der Staten Generaal is een beschaafde
apenrots. De hierboven beschreven apenstreken zitten echter
nog steeds in de
mens, zij het meer
verborgen dan bij
de baviaan. Ze
zijn overblijfselen
van onze evolutionaire voorgangers.
We onderdrukken
De mens is een beschaafde aap.
Noot bij tekening: Heel anders is het in de
voor ons verborgen macht, het bedrijfsleven,
de wereld van multinationals. Daar is geen democratie. Daar is de rots nog steil en de hiërarchie strikt. Aan de top zitten vaak onvervalste
bavianen-koningen.

eg

De baviaan in ons

i
miss

volgens de dikke van Dale:
beschaving (v.),1 het glad maken met de
schaaf; 2 het beschaven (2, 3): de beschaving
der zeden; 3 de toestand van beschaafdheid,
van maatschappelijke, geestelijke en zedelijke
ontwikkeling, het zij in het alg. of zoals hij
door tijd en plaats bepaald is, syn. cultuur:
de beschaving der Javanen; staan op een lage,
hoge trap van beschaving; de brandpunten van de
moderne beschaving; innerlijke beschaving, die niet
aangeleerd is, maar aangeboren of gegeven
met het milieu waarin men opgroeit.
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ingang aan de ene kant van het hek

MIJN VOGELTJESBOOM.

uitgang aan de andere kant van het hek

Deze uitgave wordt mogelijk
gemaakt door:

ingezonden

Wanneer ik ’s morgens genietend van mijn eerste kopje koffie op de bank zit en mijn medicijnen in laat werken
kijk ik uit op de boom van mijn achterburen. In de bijna negen jaar dat ik nu op Ypenburg woon heb ik deze
boom zien groeien tot een volwassen boom. Het is nu ook mijn boom geworden en ik noem hem dan ook “Mijn
Vogeltjesboom”. Het is een komen en gaan van veel soorten vogels, Merels, Koolmeesjes, Heggenmussen, Kraaien,
Spreeuwen, Roodborstjes en verschillende soorten Vinken. Iedere dag geniet ik hier van en begint mijn dag met
een heerlijk gevoel van één zijn met de natuur. Dolly ligt heerlijk naast mij op de bank en mijn katten genieten op
de kachel van de warmte en het heen en weer gevlieg van de vogels. Nu het weer kouder gaat worden heb ik wat
vetbollen hier en daar in de tuin gehangen. Voor de vogels zijn er best nog wel insecten en zaden te vinden maar zo
kunnen zij alvast wennen aan de plekken waar zij straks hun bijvoer kunnen vinden.
Het doet mij altijd denken aan de eerste winter
dat ik hier woonde. Een grote zwarte vlakte
was het, vogels waren nergens te bekennen. Eén
keer heb ik die winter een duif zien lopen, dat
was een prachtig gezicht. Ik heb mij toen ook
voorgenomen om van mijn tuin een groene tuin
te maken. Voor mij geen stenen tuin maar groen,
veel groen. Het hele jaar kan ik nu genieten van
de vier jaargetijden. Nu staat de winter voor de
deur dus zorg ik er voor dat er genoeg voedsel is.
In het voorjaar ligt er voldoende nestmateriaal
omdat ik mijn tuin niet winterklaar maak.
De bladeren laat ik liggen zodat er voldoende
voeding in de bodem komt en insecten de kans
krijgen zich er tussen te verschuilen, totdat de
vogels hen natuurlijk vinden als welkom hapje.
Vroeg In het voorjaar krijgen we dan het nodige
snoeiwerk wat ook weer vogels aantrekt. De
herfst sloeg ik even over omdat ik dan niet veel
hoef te doen, dan zijn er spinnen en ander klein
goed voldoende aanwezig. En ja, zo’n beetje in
maart moet er weer gemaaid gaan worden en
dat levert dan weer voldoende wormen op.
Zo is het jaar dan rond en ik kan blijven
genieten van “Mijn Vogeltjesboom”.

door Coby Fritz
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Bent u een liefhebber van soep?
Ik wel.
Heeft u weinig tijd?
Ik wel.
Koopt u ook kant en klare soep?
Ik kocht vaak kant en klare soep maar die is nooit lekker.
Die is gemaakt in een laboratorium en is wat ik noem: decorsoep, soep waar
synthetische smaak aan zit..
Soep in blik noch gedroogde soep kan mijn smaakpapillen bekoren. De ergste
soep is Cup-A-Soup. Dat is enkel zout en suiker. Waarom iedereen daar
zo prat op gaat, is mij een raadsel. Waarschijnlijk maakt het bedrijf leuke
reclames.
Zelfs ‘Appie’s’ delicate Hotemetoten-supermarktsoep vindt ik niet te eten, hoe
prachtig de verpakking ook is. Er zit geen liefde in die soepen. Het is gemaakt
door robots met het oog op efficiëntie en houdbaarheid.
Nu ga ik u hier een tip geven voor de lekkerste groenten- en vleessoep waar u
geen omkijken naar hebt. Okay, behalve aan het einde, want dan gaat het om
de smaak.
Koop kip of rund. (biologisch vlees natuurlijk anders eet je alleen maar anabolen en penicilline).
Doe het in een pan en vul de pan met water.
Neem ongeveer een handvol vlees op een liter water. Komt niet al te
precies,dat leert u vanzelf.
Doe geen moeite om het vlees te snijden, dat valt vanzelf uit elkaar.
Zet op een heel zacht pitje, dat ‘ie net een tikkie gaat koken.
Belangrijk: deksel erop.
De tijd die u hieraan besteedt: verwaarloosbaar.
Nu, vergeet de soep! Hoe langer u de soep vergeet, hoe beter die wordt. Alle
smaak van het vlees moet in het water.
Na een uur of liever, uren, of een werkdag, gaat u zout toevoegen.
Dit is wél een precies werkje. Meestal gaat er aardig wat zout in maar
u begint rustig. Steeds even proeven.
Proeven gaat zo: Neem een schoteltje en een soeplepel. Giet een beetje bouillon op het schoteltje en drink dat slokje van het schoteltje. Zo brandt u de
mond niet en proeft u goed hoe zout het al is. U hoeft geen chefkok te zijn
om te proeven of het lekker is of niet. Neem hiervoor even de tijd want de
hoeveelheid zout is het allerbelangrijkste van soep.
Nog steeds is de tijd die u hieraan kwijt bent te verwaarlozen en ook is het nog
steeds erg makkelijk. Dat blijft ook zo. Trouwens, hoe vaker u soep maakt, hoe
meer ervaring u krijgt met het zout.
Vervolg:
Nu moet u kiezen, wat voor soep moet het worden?
Ikzelf snij graag wortel, bladselderij en prei in de soep - groentesoep.
Eerst de wortel erin, effe koken. Dan de bladselderij, weer effe koken.
Als u de prei fijngesneden hebt, is het lekker om die pas een paar minuten
voor het opdienen erbij te doen. Blijft ‘ie een beetje knapperig.
Algemeen: Groente is alleen maar voedzaam en gezond als je het niet heel
erg lang kookt. Maar in dit geval kunt u de soep ook nu weer rustig vergeten,
wordt ie niet viezer van, integendeel. U doet er gewoon flink groente in.
Voor koolhydraten liefhebbers: Je kan er ook vermicelli of aardappels in doen.
Je kan de soep ook scherp maken of kruiden met weet ik wat. Als u voor
chique gaat kan er een dopje madeira in, of cognac. Wat u maar lekker vindt.
Hier is uw kans tot experiment.
Zelf vind ik het een genoegen om groenten te snijden. Maar ik heb dan ook
een heel mooi scherp snijmes. Als u op dit laatste onderdeel ook tijd wilt of
moet besparen, neem dan voorgesneden groenten. Waar het om gaat is de
verrukkelijke smaak van verse groenten in uw soep. Geloof me: daar kan geen
kant-en-klaarsoep tegen op.

redactie
uitdeelgebied
Scholekstersingel
Roerdompstraat

eerder

Ik maak deze soep vaak als ik geen tijd heb maar wel gezond wil eten.
Steevast vraagt mijn vriendin: “heb je echt geen bouillonblokje gebruikt?”
“Nee, echt niet, zo simpel is het nou om lekkerder soep te maken dan die van
de fabriek”, is dan mijn antwoord.
Vaak maak ik flink wat, zodat er de volgende dag ook nog over is. Dan is de
soep namelijk nog lekkerder geworden.

van onze correspondent te Amsterdam, Hans
foto’s door:

Aarsman

Hans SamSom

In Amsterdam is de toestroom van toeristen de afgelopen jaren sterk teruggelopen.
Vanwege de drugsgerelateerde criminaliteit? Stokte de aanvoer van wassen beelden
in Madame Tussaud? Omdat er steeds minder Amsterdammertjes te zien waren?
Stedelijk Museum ingekrompen en ergens anders? De verbouwing van het
Rijksmuseum?
Nee, het waren de wielklemmen, blijkt uit onderzoek. Wielklemmen verzieken de
dagjes Amsterdam van buitenlanders. Bij de Amsterdammers zijn wielklemmen
ook niet populair, maar die zijn bekend met het fenomeen. Een paar keer vloeken
en op naar Parkeerbeheer. Buitenlanders weten niet wat ze moeten doen. Voor ze
Parkeerbeheer gevonden hebben, is het dagje Amsterdam voorbij.
Per 1 janauri 2009 worden de wielklemmen afgeschaft. Wat de dienstdoende
opsporingsambtenaren niet belet om op de valreep nog een paar dagjes
Amsterdam te verzieken.

DE KEERZIJDE,

“Ik zeg tegen mijn man: Laat toch een snorretje staan met die kou.
Het geeft je net dat beetje extra warmte. Misschien word je dan
een keer niet verkouden deze winter, maar hij wil er niet aan.”

Een zakdoek is een doek die in de zak wordt bewaard
Als geheugensteuntje werd vroeger ook wel een knoop in de punt van de zakdoek gelegd. De
gebruiker van de zakdoek werd dan iedere keer als hij zijn neus snoot herinnerd aan dat er
nog iets moest gebeuren.
Als iemand soms denkt dat het knoop-in-de-zakdoek-gebruik helemaal verdwenen is, dan
heeft hij het bij het verkeerde eind. In het oosten van ons land woont E.J. Harenberg en hij
maakt nog dagelijks gebruik van dit handige geheugensteuntje. Ik belde E. op om hem er
een paar vragen over te stellen.
E.: als DeDeDe: Allereerst zou ik je willen vragen of je mij DeDeDe zou willen noemen.
I.: Waarom als ik vragen mag, en wat betekent DeDeDe precies?
DeDeDe: Zoiets als: De wat....? Ik zeg het vaak als ik iets niet goed verstaan heb. Mijn
stiefkinderen noemen mij sinds jaar en dag al zo en ik ben er nou eenmaal erg aan gewend
geraakt.
I.: Van wie heb je het knoop-in-de-zakdoek-gebruik geleerd?
DeDeDe: Vroeger deed iedereen het. Ik heb het gewoon overgenomen van anderen.
I.: Deed je het als kleine jongen al?
DeDeDe: ja
I.: Wat onthoud je er dan mee?
DeDeDe: Heel belangrijke dingen.
I.: Maak je dan geen lijstjes om dingen te onthouden?
DeDeDe: Ja, ook wel, maar als ik een knoop in mijn zakdoek leg, dan gaat het echt om iets
heel belangrijks.
I.: Snuit je dan ook nog je neus in diezelfde zakdoek?
DeDeDe: “Ja, ook wel.”
DeDeDe vertelt nog twee anekdotes over de zakdoek:
1. Vroeger maakten mensen vaak een zonnepetje van een zakdoek. Ze maakten aan alle vier
de punten een knoop en zo zetten ze het dan op hun hoofd. Het is een mooie manier om je
hoofd te beschermen tegen de zon.
2. Vroeger, als kinderen, maakten wij parachutes van zakdoeken. Heel eenvoudig kun je dat
doen door aan iedere zakdoekpunt een touwtje te bevestigen. De uiteinden laat je onderaan
in het midden bij elkaar komen en daar hang je dan bijvoorbeeld een boutje aan. Nu is het
een parachute, Je werpt het ding in de lucht en het komt naar beneden zweven.

TIP: Een hele mooie zakdoekensite.: http://www.zakdoeken.nl
Uw neus en oren groeien alsmaar door, zelfs als u bejaard bent. Stel, u wordt 120 dan is uw neus misschien wel langer dan uw arm.

