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blaas weg die spoken en geesten

KNAL

Volgens goede traditie knalt den Hollander zich met tonnen vuurwerk het nieuwe jaar in, om de boze geesten te
verjagen. De redactie verheugt zich daarop en wenst de Ypenburger veel plezier.

OP DE KOFFIE

TERWIJL DE BOMEN HUN
BLADEREN VERLOREN,
HOE VERGING HET
EEN EMMER WITTE VERF?

bij Loek

van onze correspondent te Amsterdam,

Hans Aarsman

De honden van de koffiedrinkers moeten altijd

buiten blijven wachten tot hun baasjes klaar zijn.
Als het te lang duurt, worden sommige honden
ongeduldig. De hond van Toon wil naar huis
en doet er alles aan om zijn aandacht te trekken: blaffen, aan ramen krabben, ze kan zelfs de
deur open maken als Toon daar geen stokje voor
steekt. Toon moet eerst zijn koffie nog opdrinken
en dan gaan ze pas. Dus gaat de hondenriem om
de grendel.

Op 8 augustus kwam de emmer ten val,
de deksel schoot eraf.

Toon

wat wìj hebben gehoord....
Theo, Toon, Gerrit en Jouke delen hun ervaringen over paddestoelen.
Theo: Ze verbieden de paddestoelen en nu komt er weer één of andere knol waar je
van hallucineert tevoorschijn. Ze blijven het proberen want de natuur heeft nog zoveel produkten waar je van gaat hallucineren, want dat is natuurlijk het hele punt.

Op 19 september hakte de plantsoenendienst de verf in stukjes.

Op 17 december waren de stukjes meegenomen door de vuilnisophaaldienst.

Jouke: Ja dat is het hele punt want als er per ongeluk bij jou in de tuin zo’n vliegenzwam groeit, ben je strafbaar. Dat heb jij dan niet gedaan. Theo: Ja, maar ik zou niet
weten van welke paddestoelen je gaat hallucineren, daar heb ik geen verstand van.
Jouke: Ja, de meeste ga je wel een beetje van trippen. Theo: Ja? Ik eet nooit geen paddestoelen. Jouke: Met sommigen eindigt dat echt heel naar, hoor. Dat je dan in ernstige krampen ten onder gaat. Gerrit: Echt waar, joh? Dat mensen dat dan durven!
Toon: Je hebt altijd van die gasten die dat proberen. Gerrit: Ik heb zoveel vrienden
gehad die dan zaten te blowen enzo, maar ik heb het zelf nooit gedurfd. Ik was er
bang voor ook. Je weet nooit wat er met je lichaam gaat gebeuren. Jouke: Ja, je bent
bang dat je de controle verliest. Gerrit: Ja, dat wil je toch niet, ik bedoel eh...
Theo: Als je het nooit gedaan hebt, kan je je niet voorstellen wat er met je gebeurt.
Mijn schoonzoon was een keer op een feest en daar was één of andere gozer, echt
zo’n gozer met van die vlechthaartjes weet je wel, zo’n figuur, zo’n
reggaefiguur, weet je wel.
Gerrit: Bob Marley Theo: zo’n Bob
Marley. Die had schijnbaar zo’n supersigaar, zo’n superding. Gerrit:
ja, zo’n grote ja. Theo: Toen vroeg
mijn schoonzoon, mag ik een trekkie? Hij nam twee trekkies
Gerrit: een haaltje, poink, ja nee,
dan ga je out. Theo: M’n schoonzoon kon niet op het feest blijven,
hij moest naar huis met de tram
en hij zei, ik heb gewoon zitten
flippen in de tram. Gerrit: ja, van
twee haaltjes. Theo: Die gozer (Bob
Marley-figuur, red.) was natuurlijk
al jaren verslaafd, dus die moest
steeds zwaardere dingen roken natuurlijk.

Gerrit:
“Ze hebben een partij kaviaar in beslag
genomen in Amsterdam, in één of ander
huis. Een gigantische partij kaviaar, jonge. En normaal gesproken nemen ze dat
in beslag, maar nu hebben ze er dus een
speciale kerstmaaltijd voor daklozen mee
georganiseerd en die mensen krijgen dus
kaviaar. Hoe vin je die? Daklozen die kaviaar krijgen! Ik vind het niet lekker dat
spul, niet te pruimen, maar eh...”
Gerrit:
“Ik zag een stukje over die Jort Kelder
van de milionairsfair in Rusland. Jezus
joh, vraagt ie aan één van die lui, wat
wil jij nou hebben? Een eiland, gewoon
een eiland! Die miljonairs hebben zoveel geld jonge, en dan in Rusland, daar
is het helemaal erg.
In Nederland is het erg, maar dáár is
het nog twee keer zo erg. Daar zitten er
veel, joh, zo!”
Gerrit en Theo

door Bram Esser

Een makkelijk te bedienen

Waar zijn de bejaarden?

I

k ben benieuwd of

er ook een bejaardentehuis is in Ypenburg. Ergens heb ik opgevangen dat er één moet zijn aan het
einde van de Nootdorpse Landingslaan.

Ik fiets erheen, maar vind alleen maar een basisschooltje. Een paar
moeders staan op het schoolplein te wachten op hun kinderen. Ik
vraag hen of zij misschien een idee hebben waar in Ypenburg een
bejaardentehuis zou kunnen zijn. “Ja..., er is er wel ergens één”, zegt
één van de moeders weifelend, “maar waar....?”
“Misschien aan het andere einde van de Nootdorpse Landingslaan”,
zegt ze uiteindelijk. Ik fiets die richting uit maar vind niks.
Thuisgekomen zoek ik het internet af, maar vind nog niks. Ik bel de
Haagse gemeente op. Het meisje dat ik aan de telefoon krijg, weet
van geen bejaardentehuizen. Ze verwijst me door naar Google. Dat
had ik al geprobeerd. Waarom weet ze het eigenlijk niet? Wat kan ik
nu nog eens proberen...
Op zichzelf vind ik het niet een heel gek idee dat er geen bejaardentehuis is in Ypenburg, immers oude mensen gaan meestal in een
tehuis in de buurt van hun oorspronkelijke woonplek wonen, tenzij
hun kinderen hen zover weten te krijgen dat ze bij hen in de buurt

komen wonen. Bovendien bestaat Ypenburg nog maar net en wonen er daarom voornamelijk jonge gezinnen. Over twintig jaar zal er waarschijnlijk meer behoefte zijn aan
bejaardentehuizen. Ik besluit het Piet Vink centrum op te bellen, misschien zouden zij
me verder kunnen helpen. Een mevrouw vertelt me dat er inderdaad geen tehuizen voor
ouderen zijn in Ypenburg. “We zeggen tegenwoordig geen bejaarden meer. ‘Senioren’
noemen we hen.
Ze wonen er wel, bijvoorbeeld hierboven. Deze mensen gaan niet meer naar een ‘serviceflat’, ze blijven thuis wonen totdat ze dood gaan. Ja, dat klinkt een beetje cru. We sporten
deze ouderen jong. Een serviceflat hebben ze niet meer nodig.
Dus bejaarden bestaan niet in Ypenburg, concludeer ik.
‘Bejaardentehuizen’ mag niet meer, die heten nu anders: ‘serviceflats’.
Dus voortaan zeggen we niet meer: “bejaarden gaan naar het bejaardentehuis”,
maar: “In serviceflats wonen senioren.”

koffiezetapparaat

Ik reed vanuit het centrum van de wereld naar de periferie om een bezoek
te brengen aan Arcadia, waar zich naar verluidt het geluk schuilhoudt. Het
leven is daar rustiger, groener en vooral veiliger. Ooit waren er problemen met
brommerjeugd, maar de rust is sinds het samenscholingsverbod wedergekeerd.
Nadat ik onder de snelweg was doorgedoken zag ik het liggen: de plek waar
niets leek wat het was, waar ik naartoe was gefietst om het geluk op z’n staart
te trappen. Ik had al bij drie huizen aangebeld voordat iemand opendeed. Er
waren blijkbaar nogal wat mensen op vakantie. Bij het vierde huis was het
raak. Een man van begin veertig, die wat lodderig uit zijn ogen keek, deed
open. Had hij liggen slapen wellicht? Hoe dan ook vond ik niet dat hij erg
gelukkig keek. Maar dat kon een truc zijn om anderen op een dwaalspoor te
zetten. In Arcadia is niets wat het lijkt, prentte ik mij in, dus besloot ik het erop
te wagen.
‘Mag ik misschien uw koffiezetapparaat fotograferen?’, vroeg ik zo neutraal
mogelijk.
Als je het geluk op z’n staart wilt trappen moet je omzichtig te werk gaan. Hij
zuchtte alsof ik een Jehova’s getuige was, maar in plaats van mij direct weg
te sturen ging hij het even aan zijn vrouw vragen. Ik probeerde mij de vrouw
voor te stellen, maar dat bleek onmogelijk. De man had zichtbaar moeite mij
alleen te laten. Hij zette zich slechts langzaam in beweging. Toen pas zag ik
dat er een kind aan zijn been hing. Het had zich als een aapje angstvallig onderaan zijn scheenbeen vastgeklemd. Toen hij terug kwam hing er niet langer
een kind aan zijn been. Zou hij die onderweg verloren zijn? Hij moest tot zijn
spijt mededelen dat het helaas niet mocht [van zijn vrouw, red.].
‘Geen probleem, mag ik vragen wat voor merk u in huis hebt?’
‘Een Braun.’
Ik noteerde dat voor de zekerheid in een opschrijfboekje, je wist nooit wanneer
dergelijke informatie van pas kon komen en bovendien vond ik het wel professioneel staan.
Bij het tweede huis had ik nog maar net aangebeld of een kleine tengere
vrouw met kortgeknipt rood haar deed open. Ik schrok ervan, want het leek
wel of ze achter de deur op me had staan wachten. Het geluk kan je ineens
bespringen, dat is bekend. Maar ze besprong me niet. Ze had haar jas aan en
was op weg naar buiten. Toen ik aan haar vroeg of ik misschien haar koffiezetapparaat mocht fotograferen, vond ze dit geen enkel probleem. Ze nodigde
me uit om binnen te komen. Ik was verheugd.

‘We hadden eerst een Senseo, maar die staat nu in de schuur.’
‘Dat lijkt mij een uitstekende plek voor een Senseo koffiezetter.’
‘Ja, wat we nu hebben is veel lekkerder, met vers gemalen bonen en het apparaat is heel makkelijk te bedienen.’
We keken allebei naar het zwarte kunststof gevaarte en ik bevestigde dat deze
een gebruiksvriendelijke uitstraling had.
‘We hebben ook een tijdje zo’n echte espressomachine gehad, met zo’n ding
die je moest afkloppen, maar ik kreeg die draaibeweging er niet goed in.’
Toen zag ik ineens dat ze twee verschillende schoenen aan had. Vreemd. Zou
haar voet gebroken zijn? Misschien had ze gewoon twee totaal verschillende
voeten, dat kon ook.
‘Het is vooral mijn man die aan de koffie is, ik houd ook wel van koffie, maar
dan moet het niet te moeilijk worden.’
Ik wist even niet goed wat ik hierop moest zeggen, ik werd afgeleid door haar
schoenen.
Een zwarte en een crèmekleurige. Ze gedroeg zich verder niet verdacht, maar
die schoenen boezemden mij angst in.
‘Wil je koffie?’, vroeg ze.
‘Ja graag’, wist ik uit te brengen. Gelukkig kon ik mij weer op het koffiezetapparaat richten. Er hoefden maar twee knoppen te worden ingedrukt en dat
was het. De koffie begon te lopen. De koffie was okee, al zat er een verdacht
dikke schuimlaag op. Dan moet ik toch weer denken aan Senseo en het
varkensvet dat daarin zit. Ze vertelde me hoe ze een aantal jaren terug hadden
geprobeerd Arcadia bij de wereld te betrekken.
‘Ze lieten vuurtorens door straten wandelen om te benadrukken dat ook Arcadia aan zee ligt net als de stad.’
Een pijnlijk misverstand, zo constateerden we allebei. Toen de koffie op was,
liep ze met me mee naar de deur, ze had net als ik nog steeds haar jas aan. Ze
was ten slotte op weg naar buiten, toen ze me had binnengelaten.
Het moment van afscheidnemen was aangebroken. Maar in plaats daarvan
vroeg ze me ineens wat ik in Arcadia deed?
‘Ik had begrepen dat mensen hier gaan wonen om gelukkig te worden.’
‘hmmm, ja dat klopt wel denk ik, maar het went snel ..’
‘Wat?’
‘Het geluk.’
‘Ah, ja dat zal wel ja...’ Ik keek om mij heen en zag dat het inmiddels donker
was geworden. De mensen hadden de lichten in hun huizen ontstoken. Voordat ik wegliep, keek ik nog eenmaal naar haar twee verschillende schoenen.
Maar ik vroeg niets, bang om iets verkeerds te zeggen.

Waarom mogen deze woorden niet meer? Is oud worden een taboe?

oude wijn in nieuwe zakken
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Een rijtje woorden die veel Nederlanders
liever niet meer horen of willen gebruiken:
• gekken werden verstandelijk gehandicapten
• buitenlanders werden allochtonen maar dat is ook al
een lastig woord geworden dus wordt het: nieuwe
nederlanders
• werkster werd huishoudster en is nu interieurverzorgster
• glazenwasser wordt exterieurverzorger
• negers werden kleurlingen
• zwerver werd dak of -thuisloze
• vertegenwoordiger werd accountmanager
• boer werd agrariër maar wordt agrarisch ondernemer
• chef werd manager
tekening Liesbeth Beeftink
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WERELD NIEUWS

van zijn opa. Vladimir Poetin eist hoofdrol in een nieuw verkiezingsdrama, dat in
2012 uitkomt. Een Belgische draagmoeder heeft meerdere zaadgevers.

5 jarig bestaan Second Life
door onze buitenlandcorrespondent

Appie Bood
DUBAI. Dit gebeurde in de eerste weken
van december:
In de Golf van Aden hebben Somaliërs
een oud beroep opgepakt - Piraatje spelen.- Zeer lucratief en spectaculair. Mugabe zegt dat alle
wereldleiders hun
bek moeten houden. Maxime Verhagen speelt Eliot
Ness’ “The Untouchables” en wil de
illegale diamanthandel in Zimbabwe te lijf gaan.
War Child wordt “Witlicht”, oftewel popster speelt filmster. Indiase vrouw van 70
bevalt van kind. De PVV van Geert Wilders heeft eindelijk zijn status van extreem
rechts officieel weten te verzilveren. Bush
wil nog steeds de democratie verspreiden
met clusterbommen en landmijnen. Elsevier: ‘W. Bos is Nederlander van het jaar

80 duizend bezoekers zagen de schedel
van Damien Hirst. Feyenoorders acteren
in B-film.
VERLEDEN WEEK kwam Second Life
aan bod. Een kennis besteedt vier en een
half uur per dag aan dit virtuele spel. ‘Dát
is veel! Heb jij daar tijd voor?’, vroeg ik.
‘Mmmm, maar m’n vriendin is er niet blij
mee. Ze verdenkt mij van overspel’. ‘Én?’
‘Ja, je ontmoet veel personages. Vind je
iemand leuk of lekker, dan ga je er op
af. Hapt zij, dan heb je gescoord. Net als
in het echt. Maar dit is anoniem, en dat
maakt het een stuk gemakkelijker om risico’s te nemen. En ja, ik ben meerdere
keren virtueel vreemdgegaan: one-night
stands. Relaties moet je mijden, als je
een vriendin hebt. Te ingewikkeld’, antwoordde hij.
‘Wat wil je nou eigenlijk zeggen?’ vroeg
ik.
‘Je hebt spelers die zo opgaan in SL dat
zij Real Life verwaarlozen. In het spel kan
je alles zijn en doen. Wat in het werkelijke
leven onmogelijk is. Met een avatar kies

gevuld met maagdelijke meisjes of jongens die er voor het oprapen liggen als
kokosnoten. Bizarre fantasieën worden
virtueel werkelijkheid’.
‘Dus het is populair?’
‘Wereldwijd heb je zo’n tien miljoen residents (bewoners). Hoe veel er actief zijn,
moet je op het Net zien. Het heeft een
eigen economie - met munt - de Linden
Dollar. Deze is inwisselbaar voor harde
valuta: L$270 = US$1. De Linden Dollars kunnen verkocht of aangekocht
worden via de Lindenexchange. Second
Life heeft ook een aandelenbeurs, waar
aandelen verhandeld worden. Internationale bedrijven zijn actief op deze virtuele markt. Zij hebben vestigingen in SL
Bands, waaronder Duran Duran, hebben
virtueel opgetreden.
Kunstenaars prijzen hun werk in digitale
vorm aan. Zelfs politici, van Arda Gerkens (SP) tot Barack Obama, maken gebruik van dit platform. Zij voeren er campagnes en vestigen kantoren.
“Massive Multipleplayer Online Role
Playing Game” biedt een prima mogelijkheid om je fantasieën en perversiteiten
uit te leven zonder mensen fysiek te schaden. Naar de eventuele psychische schade
wordt onderzoek gedaan.
Ondanks haar beperkingen, biedt het experimenteren in Second Life een uitkomst
voor degenen die nu de krantenkoppen
halen.

zie centerfold

Deze week:

Zicht op Ypenburg

Julie van der Scheer

Door de eeuwen heen zijn er heel wat
uitzichten op steden geschilderd en getekend, bijvoorbeeld door Julie maar aan
de andere kant van de wereld:
Philadelphia, ‘South street bridge’.
Ypenburg kan niet achterblijven. Daarom
vraagt de Modderdorpse Tijd elke week
iemand anders om een uitzicht op Ypenburg vast te leggen.
electrische warmte

geworden.’ Bos schaart zich hiermee in
het illustere rijtje van VVD-politica Ayaan Hirsi Ali (2004), ABN Amro-topman
Rijkman Groenink (2005), de Nederlandse Uruzgan-militair (2006) en theatertycoon Joop van der Ende (2007).
Erica Terpstra trekt een legging aan onder
toeziend oog van Matthijs van Nieuwkerk
(De Wereld Draait Door). O.J. Simpson
krijgt voor zijn nieuwe rol als gewapende
overvaller 33 jaar. Een 11-jarige kleinzoon verraadt schuilplaats gestolen fietsen
je hoe je eruit wil zien en wie je wilt ontmoeten.
Geen schaamte meer voor de pukkel op
je neus of je te korte beentjes. Iedereen
wil er mooi uitzien en succesvol zijn. Reclames laten ons dromen over wuivende
palmbomen op hagelwitte zandstranden

Stel je voor: een oorlog in Irak, met al zijn
spelers; een oorlog die louter en alleen te
voeren, te spelen, en te aanschouwen is op
Second Life.
Speel ze! En pas op met vuurwerk!

Komt het vuur?

Winnares rebusraadsel Lisa (7)

Het is weer spannend of dit jaar het nieuwjaarsvuur ontstoken mag worden bij de Laan van Haamstede. Alles staat of valt bij de beslissing van de burgemeester. Het vuur is een hekel punt, omdat er al
verschillende vervelende incidenten zijn voorgekomen tijdens voorgaande Nieuwjaarsvuren.
Theo en Jouke hierover in gesprek:
Aan alle freaks, idioten, depressieven, ongelukkigen, zwervers en anderen voor wie Kerst en dat soort feestdagen de
rottigste tijd van het jaar zijn: veel succes en houd moed!

de Modderdorpse Tijd

onderzoekt

J. : “Hé Theo als dat vuur er is, welke dag is dat dan?”
T. : “Wat denk je? Oud en nieuw, twaalf uur”
J. : “Dan precies?”
T. : “Ja natuurlijk! Twaalf uur! dan word het aangestoken! Dan is het hier verzamelen, de hele buurt komt
hierheen en het vuur wordt aangestoken.”
J. : “Iedereen gaat even kijken of het vuur er dan toch
echt is?”
T. : “Ja, we weten het natuurlijk wel als hier geen voorbereidingen getroffen worden. Mensen zijn al weken
bezig om kerstbomen te verzamelen en pallets en die
worden dan allemaal opgestapeld in die zandkuil.
De politie is al wezen kijken en uitmeten enzo, maar de
burgemeester moet nog toestemming geven. Dat vuur is
wel gezellig altijd.
Ik vind het hartstikke stom als ze het niet door laten
gaan, want als ze het niet door laten gaan krijg je op
elke hoek van de straat dat mensen een fikkie gaan
stoken en dat mag juist niet. Daar krijg je pas echt
problemen mee.”

incasseert tekenles.

lievelingsvoorwerp getekend
door Semma

striptekening Lisa

ruimtelijke voorwerpen met schaduw door Lisa

uit het hoofd getekend door Lisa, huis van Lisa

Nieuws
waarover
je struikelt

Deze uitgave wordt mogelijk
gemaakt door:

uit het hoofd getekend door vriendin Semma,
huis van Semma
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Waar wordt de krant deze week uitgedeeld?

Inge Beeftink
Jouke Mellema
Hans Aarsman
Appie Bood
Lenie Weers
André Pielage
Knust
Heden/7x11

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

redactie
uitdeelgebied
Weidevogellaan
Kwikstaartpad

eerder

Vredesactie op het Kwikstaartpad en een stukje van de Weidevogellaan
Om er een gezellig Oud en Nieuw van te maken heeft de redactie van de
Modderdorpse Tijd voor de bewoners van het Kwikstaartpad en de Weidevogellaan een uitzonderlijk raamkozijn geconstrueerd. Spullen vanuit beide
straten staan gezellig bij elkaar in één groot raamkozijn.
Goed Oud en Nieuw, beste Ypenburgers.

De relatieve tijd van Erik Otto Doornweerd
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Het is Oudjaarsavond, vlak voor middernacht. In de huiskamers van Nederland worden gesprekken gestaakt, drankjes haastig achterover geslagen of
weggezet. De pyromanen van de familie krijgen aandacht voor het vuurwerkpakket. De champagneglazen komen op tafel. Alle blikken gaan naar de klok.
Welke klok? Die van de gastheer en -vrouw, je eigen horloge als je die nog
draagt of je mobieltje? Het gaat erom dat iedereen naar
dezelfde klok kijkt, anders vliegt je buurman je al om de nek terwijl jij nog
aftelt. Hier is tijd duidelijk relatief. Het hangt er vanaf op welke klok je kijkt.
De tv is meestal het ijkpunt.
Als je in het International Space Station zou zitten, ver buiten de dampkring
in een baan om de aarde op 31 december zou je een golf van vuurwerk
kunnen waarnemen die zich letterlijk als een lopend vuurtje in 24 uur rond
de aarde verplaatst van de Fiji eilanden via Australie, Europa, naar de beide
Amerika’s om ergens in de Stille Oceaan vlak voor de datumgrens te doven.
Het is steeds ergens anders middernacht.
Het tijdstip van Oudjaarsavond is dus ook relatief.
Ik ken een man, Erik Otto, een goede vriend van mijn beste vriend Igor, die
niet net zo uitgelaten is als wij rond middernacht 31 december. Volgens hem
klopt dat tijdstip helemaal niet. Oudjaarsavond is voor hem nep. Erik Otto
leeft namelijk in de astronomische tijd en niet in de tijd die de mensen bedacht
hebben. Mensen verdelen de baan van de aarde om de zon in vakken met een
nummer. Daarmee kunnen we tellen en dat is makkelijk. Het is de indeling
van je agenda, de jaarkalender of je laptopklokje.
De Egyptenaren deden een goede poging om tot een indeling te komen:
Ze begonnen met een jaar van 12 maanden met 360 dagen en kwamen er
toen achter dat ze meer dagen nodig hadden om het jaar vol te maken. Aan
het eind van het jaar werden vijf feestdagen toegevoegd*; de nieuwe
kalender van 365 dagen was echter nog niet helemaal juist. Een echt
zonnejaar (de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te draaien)
duurt ongeveer 365,25 dagen. De Egyptische kalender raakte dus
achter op de seizoenen door elk jaar een kwart dag te verliezen.

niet de dag die Gregorius heeft aangewezen. Alle mensen ter wereld minus
Erik Otto vieren de jaarwisseling volgens de Gregoriaanse kalender.
Erik is anders, uniek, een autist. Als je hem zegt wanneer je geboren bent en
vraagt op welke dag je jarig bent in 2071, dan geeft hij je direct en correct
antwoord. Igor heeft het weleens gecontroleerd. Hij wordt verdrietig en soms
boos van het geknoei met zomer en wintertijd en als er een schrikkelseconde
wordt toegevoegd wordt hij daar flink zenuwachtig van. Hoe goed mensen ook
kunnen tellen, een perfecte kalender is ons nog niet gegeven.
Erik Otto kan het in zijn eentje niet redden in onze wereld maar heeft een
zeldzame gave. Hij overziet de tijd als een algoritme, een patroon, misschien
wel als een landschap van tijd. Dat is zeldzaam. In dat landschap heerst de
orde van de planeten, maar die wordt geschonden als de mensentijd met een
schrikkelseconde hapert en de eenheid verstoord . Dan wordt hij prikkelbaar
en kan hij uit zijn dak gaan zoals een autist dat doet.
Igor maakte lange wandelingen met Erik Otto, om de zonnetijd ten volle te
proeven. De eerste tocht was van Schoorlewald naar het strand, een tocht van
een paar kilometer waar ze met opzet 24 uur over hebben gedaan. Erik Otto
woont in een zwakzinnigeninrichting bij Schoorl en had als wens aan Igor:
een volle dag, 24 uur bewust mee te maken door niet te gaan slapen. Daarin
voelde hij de relativiteit van tijd, die soms langzaam verstrijkt en soms sneller.
Beiden hebben ook een tocht van Nijmegen naar Emmerich in Duitsland gemaakt om te onderzoeken of er ook een fysieke grens was tussen beide landen.
Erik’s bevindingen waren negatief, geen grens. Daarna zijn ze nog een keer de
Afsluitdijk overgelopen bij nacht, om te voelen hoe je tijd beleeft als je loopt
maar je omgeving niet of nauwelijks verandert,een pure tijdservaring.
Zijn positie in de wereld is eenzaam, de wereld heeft zich massaal bekeerd
tot de menselijke kalendertijd, onze beschavig kan niet meer zonder. Zijn
zonne- en maanklok worden in stukjes gehakt en gaan door een zeef – uren,
dagen, maanden, jaren – als de kalender volmaakt in de pas zou zijn met de
zonnetijd zou Erik Otto een volmaakt gelukkig leven leiden in een weldadige
ordelijke wereld. Maar is hij gek en de rest van de mensen niet? Hij staat in
elk geval behoorlijk alleen. Wij? Wij weten heel goed dat 31 december zomaar
een afspraak is, niet absoluut of bijzonder, zij het dan dat het de datum is van
een Gregoriaans kalenderfeest.
Erik Otto koestert zijn kwartsgestuurde Seiko polshorloge met wijzerplaat, zijn
houvast in de kakafonie van de mensenwereld.
Beste Erik Otto, de vriendelijke groeten van Igor en Jouke.

De Juliaanse kalender
Om dat op te lossen heeft de Romeinse keizer Julius Caesar een
kalender ontworpen, althans, niet hij persoonlijk maar zijn geleerden,
waarbij sprake was van een schrikkeljaar. Dit houdt in dat de gemiste
kwart dag wordt ingehaald door eens in de vier jaar een dag in te
voegen, 29 februari, de schrikkeldag, een goede oplossing.
Helaas bleven er dan nog steeds 11 minuten en 14 seconden over.
Op een jaar is dit niet veel, maar op 128 jaar is het een volle dag. De
oplossing werd gevonden in de vorm van de Gregoriaanse kalender.
De Gregoriaanse kalender
De Gregoriaanse kalender kreeg zijn naam van paus Gregorius XIII.
In 1582 bepaalde deze paus dat er 10 dagen moesten verdwijnen om
het overschot van de Juliaanse kalender te verwijderen. De huidige
Gregoriaanse kalender meet de tijd extreem nauwkeurig; er wordt
maar een dag per 44.000 jaar verloren. Deze telling wordt bijgehouden door atoomklokken vlakbij Londen.
Dat is allemaal prachtig, maar Erik Otto leeft niet in die tijd. Althans, hij moet
zich voordurend aanpassen aan de mensentijd. Maar zijn orde vindt hij daar
niet in. Zijn rots in de branding is de zonnetijd en de maancyclus, de cyclus
van ons zonnestelsel. Zijn Oudjaarsavond is op 21 december, de zonnewende,
de dag waarop van ons uit gezien de zon weer hoger aan de hemel klimt en

Erik Otto Doornweerd, still uit de film ‘Iedereen is een Vikking’
* De Egyptenaren maakten van hun kalendercorrectie feestdagen, Gregorius
niet. Die moest 10 dagen corrigeren. Hij nam ze gewoon weg. Mensen waren
boos en bang want ze dachten dat ze die 10 dagen ook eerder dood gingen.
Geef mij maar de Egypische feestdagen.
Bronnen: telefonisch interview met Igor Kramer - www.hetweer.nu - Wikipedia - Oliver Sacks, De man
die zijn vrouw voor een hoed hield - interessante ontmoetingen met Erik Otto

