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GROUND ZERO
het Zeven-keer-elf-huis, patrijsplantsoen 23

- Hé! moei’s kijken daar. Zie je die daar?
- Wie?
- Die dikke merry
- je bedoelt die dikke onverzorgde griet? Die zwangere?
- Ja, die
- Die zit toch in dat kunsthuis?
- Ja, volgens mij wel, samen met zo’n blonde jongen.
   Die is wel leuk, maar die dikke......

...HOOP in 2009...

- Zonde dat ‘ie juist háár zwanger heeft gemaakt.
  Hij ken toch wel wat beters krijgen!?
- Ja, dat kind heeft alleen maar vodden aan.
  Volgens mij maken die lui één of  andere krant ofzo.
  Ik heb er laatst één in de brievenbus gehad.
  Ik von‘t maar een raar ding.
  Dat is toch geen krant!!! Dat ze daar subsidie voor krijgen.
- Ja, allemaal van onze belastingcenten.
- Ja, d’r zitten altijd van die rare lui in dat huis. Ik vin‘t maar niks.



wij: “Het lijkt mij een nachtmerrie om zo ingebouwd te worden”. Her-
man: “ja dat heb je zo hè.” wij: “ Maar hoe was dat dan toen de Vinex 
hier gebouwd werd, dacht je niet, ik vertrek?” Herman: “Ja, daar heb-
ben we het wel over gehad maar we hebben vier kids en die hebben 
hier allemaal hun roots. Toen we doorkregen dat die wijk er echt zou 
komen hebben we de keuze gemaakt om hier te blijven en er dan ook 
echt voor te gaan.” wij: “Heb je moeten knokken om jullie huis zo te 
houden?” “Ja, we hebben heel wat juridische procedures doorlopen. 
Het huis zou weg moeten.” Kijk, ik ben geen vlucht-type. Ik ga de con-
frontatie aan als het nodig is. Ik volg mijn gevoel. De meeste mensen 
doen de dingen omdat iedereen het doet.”

Holland
Droevig huis in de Delftse Hout. Het oude huis verloor haar rek en zakt steeds verder weg in het veen. Het is hier maar een klein verschil tussen 
land en water. Ypje lag hier 6000 jaar als veenlijk, nu ontdekt. Toen, 6000 jaar geleden was dit duin en strand. Zij en haar stam waren de eerste 
bewoners van Ypenburg. Niet heel lang, want de tijden toen waren nog veranderlijker dan nu. Ypje is steeds van plek naar plek getrokken. Op 
zoek naar de meest ideale woon- en voedselcondities.

Resten van een vuurwerk op klinkerbestrating.

Ypenburgse enclaves
De kleinste polder van Nederland,
de woning van Herman van der Helm, uitvinder, activist,
nudist, vader, echtgenoot en boerenzoon uit Pijnacker.

Herman zat 1 dag in militaire dienst: “Ik wilde leren schieten, om zeker te weten dat ik nooit iemand zou raken.”lees verder op pagina 10 .........

Voor de oprijlaan

naar zijn huis staan aan weerszijde twee stalen beuken  waar balken in kunnen 

worden geplaatst om het water tegen te houden dat tijdens wolkbreuken en ander 

wateroverlast, van overal uit de wijk naar het laagste punt stroomt, Hermans erf.

Het is tien uur. We gaan naar Herman van 
der Helm (1954) in de Bras. De koffie staat op 
tafel. Zijn huis stond er al voordat Ypenburg 
bestond. Nu is het helemaal ingebouwd. De 
Vinexwijk staat krap langs en rond de enclave 
van Herman en zijn familie. Hij pakt er een 
fotoboek bij en laat ons zien hoe het er vroeger 
was, een veenpolder zonder bebouwing, open 
landschap met water, veel water. Hij woont hier 
al 23 jaar met vrouw en kinderen. Hij is gebo-
ren op een boerderij aan de Middelweg die nu 
gesloopt is. Delft was vroeger voor hem de be-
woonde wereld, met Den Haag was geen con-
tact. Zijn ouders waren veeboeren. Zijn vader 
had als dijkgraaf  voor het waterschap gewerkt. 
Als kind maakte Herman een kiepwagen met 
tuinslangaandrijving.



TERWIJL BUITENSHUIS DE VUURPIJLEN OPSTEGEN

zocht ik binnenshuis naar een ander manieren om hogere luchtlagen te bereiken.
Ik haalde laden, kasten en kisten overhoop op zoek naar ballast die ik kon afgooien. Om mezelf lichter te maken. 
Zeven rolmaten heb ik gevonden. Van drie weet ik dat ik ze gekocht heb. De andere vier zijn in mijn bezit gekomen 
net zoals andere rolmaren eruit zijn verdwenen: je leent eens wat.
De dikke helemaal links is handig als grote afstanden moet meten. De grijze naast de dikke , hoe vaak ben ik die 
niet kwijtgeraakt? En hoe vaak is die niet teruggekomen? Nog nooit ben ik op hem gaan staan, er zit geen knik in 
het lint. De dikke en de grijze houd ik, de andere vijf gaan naar de kringloopwinkel. Samen met twintig ongebruikte 
ballpoints, twee agenda’s 2009 en diverse romans waarin ik niet verder kwam dan de eerste paar pagina’s.

Vrouw betrapt op contemplatie
foto’s en tekst  van onze correspondent te Amsterdam, Hans Aarsman

reacties
Beste groeten aan de hele modderdorpse tijd en dat er 
weer een prachtige nieuwe onregelmatige jaargang mag 
verschijnen! Astrid Nieland 

Wat geweldig leuk;ik ontving net mijn eerste editie van 
de M.T. Wat een verrassing;het is ECHT veel leuker en 
inventiever dan ik me had voorgesteld! Ik kom net terug 
van een paar enerverende dagen met mijn vriend Andre 
Pietje die me dit abonnement kado deed en onze Lotte van 
Lieshout,en dronk net per ongeluk ook nog een halve liter 
rode wijn op de nuchtere maag,dus een redelijke tekst for-
muleren is een opgave nu.Ga eerst eens iets koken en dan 
de Tijd tot me nemen. Goed Nieuwjaar en dan nog een 
baby erbij; een nieuw mensje, dat we maar flink mogen 
knallen met z’n allen.Grote groet van Couzijn.

Hallo hallo,
Wat een Modderdorpse eindeloze tijd!!!!
Wouw. Alle goeds en veel liefs en licht voor 2009!!!!!!!! 
Groetjes van tante Wies.

Lieve redactieleden, 
Ik heb witlof  met kaas voor Edward en mij gemaakt want 
ik vond het zo lekker bij jullie!
Ik had het zo lang niet gegeten. Nu wil ik het elke dag 
eten.  Edward ligt nog te slapen want die moet een beetje 
bijkomen van de jetlag.  En ik ga nu de modderdorpse tijd 
lezen.  X Julie

Dag Jouke en Inge,
Ik wilde eigenlijk alleen even laten weten dat ik enorm 
geniet van de
modderdorpse tijd. Elke keer als ik hem op mijn mail zie 
staan verheug ik me er op om die op een rustig moment 
door te nemen.groeten,  Witte

Beste Jouke en Inge, Dank jullie wel voor de twee laatste 
exemplaren van “de Modderdorpse tijd”.
Wij hondenbezitters hebben tussen de middag bij Theo 
weer genoten van de verhalen en foto’s.
Vooral het verhaal van “Mijnheer uil” geeft je te denken.
Wij kijken vol verwachting alweer uit naar het volgende 
exemplaar. Hopelijk treffen wij jullie volgende week weer 
op de heuvel. Groet voor nu, Coby.

Beste Modderdorpse Tijd Bedankt voor de wederom ge-
weldige editie. Zoals de Modderdorpse tijd tijdelijk verhuist 
is naar Den Haag, ben ik tijdelijk verhuist naar Londen, 
en mijn emailadres is veranderd naar roosvanhaaften@
gmail.com Mijn oude adres is rvanhaaften@student.artez.
nl - binnenkort buiten gebruik. Zou de redactie dit willen 
veranderen? Ik kan de Hollandse Modderdorpse hier 
in Engeland echt niet missen. Alvast hartelijk bedankt! 
groetjes, Roos van Haaften 

Aan de redactie van Modderdorp, Inge en Liesbeth Beef-
tink en anderen?
Via Arjen kreeg ik jullie digitale Modderdorp-krant toege-
zonden. Ik heb er van genoten ook van harte gefeliciteerd 
met jullie leuke en bijzondere onderwerpen. Geen kunstje 
maar kunst en bovendien mooi verwoord. Hartelijke groet, 
tante Hilde



Als grafzerken liggen de betonblokken in het asfalt, de skatebaan van Ypenburg. Het vriest. De jeugd schaatst op natuurijs. Deze 
baan is tijdelijk nutteloos. Ik vind de baan mooi, dat harde strijklicht op glad beton. Zou de ontwerper drie vuilnisbakken heb-
ben geplaatst omdat de kinderen zoveel vuilnis maken, of  omdat het een ritme gaf  in zijn ontwerp?

Wieg Wim

Bedankt lieve Edwin en Dorien, voor het maken van de wieg voor Wim.
Edwin en Dorien, beiden uitvinder van beroep, hebben de bodem van de wieg voor Wim (baby van de redaktie die -als alles 
goed gaat- eind februari geboren zal worden) in orde gemaakt. Omdat de moeder en de zusjes van de moeder van Wim en ook 
nog een heleboel neefjes en nichtjes van de moeder van Wim  ook al in deze wieg hebben gelegen toen ze nog klein waren, is 
de wieg doorgezakt.
Edwin en Dorien hebben de wieg hersteld door vakkundig een nieuwe bodem aan de rieten mand vast te naaien (zie detail). 
De wieg is nu nog leeg en kaal maar zal straks bekleed worden met een door oma Lenie vervaardigde wiegenbekleding met 
roosjesdessin. Het zal Wim dan ook aan niets ontbreken als hij straks in de wieg ligt. Wim kan komen!

Modderdorpse wijsheid

tekening L
iesbeth B

eeftink



Den 25sten December 2008.

Ik kwam aan in Ypenburg. Het was op 25 december dat mijn navigator me via 

de Knobbelzwaansingel, het Kwikstaartpad, de Glansvogellaan en de Lepe-

laarstraat bij het Patrijsplantsoen bracht.

Het redactiekantoor van De Modderdorpse - het doel van mijn reis - was nog 

niet geopend, dus ik besloot een wandeling te maken. Ik nam een zijstraat en 

stak de Nootdorpse Landingslaan over om het volksdynamisch-infrastructurele 

paadje over de tramrails te nemen. (Ik herkende het paadje direct als paadje 1 

uit editie 25 van de Modderdorpse Tijd, pagina 2.)

Aan de overkant van het water werd gebouwd. Ik houd van bouw. Dus stak 

ik het water over en wandelde tussen de huizen in aanbouw door, die vlak 

voor een laan vol pas opgeleverde woningen stonden. De eerste kerst van de 

Fellowshiplaan. Families zaten binnen met koffie en tulband. Buiten was de 

onkruidloze stoep. Even voelde ik me eenzaam, zoals je dat alleen kan voelen 

met kerst. In mijn specifieke situatie werd dat echter nog versterkt door de kale 

straat: de bomen hadden nog niet het postuur waaronder ik even kon schuilen.

Ik zag tussen de huizen door de achterliggende straat. Nee, niet de straat. Er 

was nog geen sprake van een straat. Daar moet eerst een stratenmaker voor 

langsgekomen zijn, die legt er klinkers neer en pas dan is het een straat. Nu 

was het een braakliggend terrein waar ogenschijnlijk lukraak huizen waren 

neergezet.

Het oogt heel aantrekkelijk, zo’n onaffe straat. Je kunt er idealisme ervaren: 

een compleet andere energie dan in een voltooide nieuwbouwwijk. Een huis 

is zwanger van potentieel als de muren er nog niet in staan, een straat als de 

klinkers nog niet liggen: alles is er nog mogelijk.

Terwijl ik daar door de modder liep, realiseerde ik me dat die omgeving nooit 

meer dezelfde zal zijn. Ik liep in een stukje toekomstige geschiedenis.

Vergelijk het met foto’s van je eigen huis vóór de verbouwing. Of  met de 

fundeeringswerken van het Centraal Personen Station te Amsterdam, op den 

23sten Juni 1881, een foto van Pieter Oosterhuis.

Nootdorp bij Ypenburg. Kerstverlof  op den 25sten December 2008. (foto’s: André Pielage)

ik
h o u
v a n
bouw

door:

André Pielage

Centraal Personen Station te Amsterdam. Fundeeringswerken op den 23sten Juni 1881. 

(foto: Pieter Oosterhuis)

Nicolette verdient een gouden standbeeld.

Nicolette is al bijna 9 jaar vrijwilligster bij het 

Piet Vink centrum en zij vervult daar een hele 

belangrijke rol. Zelf  zegt ze:” Ik ben een beetje 

de moeder van alle kinderen die hier komen. Ik 

ondersteun  en help zoveel mogelijk met alles, 

met leuke activiteiten.” 

We ontmoeten Nicolette bij de voorbereidingen 

van het grote oud en nieuw vuur, het is er een 

drukte van belang. Vooral veel jongens krioelen 

door elkaar en een enkel meisje of  jong stel. 

Iedereen is druk bezig met het aanslepen van alles 

wat brandbaar is. 

R: “Dus dit zijn de jongens die altijd bij het Piet 

Vink centrum komen?”

N: “ja, nou dit zijn ze niet allemaal, maar het 

grootste gedeelte wel natuurlijk. Er zijn ook nog 

een hoop jongens op hun werk of  ze hebben thuis 

verplichtingen.”

R: “Wat doe je nog meer bij Piet Vink?”

N: “Van alles eigenlijk wat je in een clubhuis 

een beetje doet. Bingo draaien voor volwasse-

nen, kaartavondjes, met de jongeren dagjes uit, 

voetbaltournooitjes, ja van alles. Er is zoveel wat 

je voor de jongeren kan verzinnen om ze lekker 

bezig te houden! Dat doen we.”

R: “Want er zijn hier niet echt cafés ofzo.”

N: “Niks, nee. Je hebt drie clubhuizen verspreidt 

over de hele wijk.

Daar hebben ze niet echt over nagedacht toen ze 

deze wijk gingen bouwen.

Nee, voor zo’n grote wijk, een vinex locatie, met 

zoveel kinderen....”

R: “Dus dat moet echt nog groeien...”

N: “ja, er is heel weinig voor de jongeren, heel jammer. 

Komt misschien nog wel, maar uh, vooralsnog is het een 

beetje karig.”

R: “Zijn er ook geen plannen voor?”

N: “Ik hoop het wel want het is uiteindelijk een jonge 

wijk en er komen zoveel nieuwe kinderen bij en die 

worden ook groter en ouder, die hebben ook een plek 

nodig, ja toch?”

R: “Hoe ben je zo in dit werk verzeild geraakt?”

N: “Dat zit in me. Dat doe je al vanaf  dat je eigen 

kinderen klein waren. Je rolt er gewoon in en het gaat 

gewoon zo verder.”

R: “Het is goed werk!”

N: “En je krijgt er heel veel van terug dus dat is ook heel 

mooi.”



Vroeger had Herman een landbouwmecha-
nisatiebedrijf  maar toen hij zag dat alles ging 
veranderen is hij overgestapt op de verkoop 
van traktoronderdelen, merk Same.

Herman laat een foto zien van hoe zijn huis 
er vroeger uitzag,  een hokje midden in het 
weiland. Hij had het in 1980 gekocht en ging 
er illegaal in wonen. Uiteindelijk heeft hij er 
10 jaar later een woonbestemming op gekre-
gen en is het langzamerhand uitgebouwd tot 
de villa met zwembad, volleybalveld en sauna 
in de tuin van nu. “Het grappige was dat 
toen ik het voor elkaar kreeg dat dit een huis 
mocht worden, de gemeente dacht: dan kan 
alles hier wel woonhuis worden. ” wij: “ Hier 
is dus als het ware het zaadje van Ypenburg 
geplant maar wat doet dat bord daar?”

vervolg van De kleinste polder van Nederland, woning van Herman van der Helm

Toen Herman een keer 3 dagen in de gevangenis zat vanwe-

gen zijn bomen-actie, trok hij al zijn kleren uit voordat hij in 

bed moest omdat het gevangenisdekentje van kunststof was. 

Daarvan gaat hij namelijk vreselijk stinken, aldus Herman. Zijn 

vel kan niet tegen synthetische stoffen. Door naakt te slapen 

werden gingen zijn eigen kleren tenminste niet stinken.

Toen de cipier  ‘s ochtends de deur van zijn cel openmaakte, 

kwam hem zo’n dikke vieze lucht tegemoed, dat hij Herman 

direct mee nam naar de douche. De medegevangen keken 

nogal verbaast naar de poedelnaakte Herman die achter 

de cipier aan de centrale hal overstak richting de douche. 

Herman zelf was zo gewend om bloot rond te lopen dat hij er 

geen erg in had.

“Waarschijnlijk loop ik daarom graag bloot, ik kan sommige 

stoffen slecht op mijn huid verdragen.”

Dit is een tekening van de foto die Herman liet zien van zijn hokje.

We waren naar Herman toe gegaan omdat een van onze buren vertelde dat hij een natu-

rist is en bij voorkeur bloot rond loopt door zijn tuin. Een naturist in een Vinexwijk, dat 

is interessant, dachten we maar hij bleek nog zoveel andere dingen te doen en te zijn.

Herman: ” Mijn plek was vroeger een oase in de Randstad, heel vrij en afgelegen. Ik ben 

toen begonnen met lekker bloot lopen. Opeens waren daar de bouwplannen.

Er kwam een projectontwikkelaar langs: “Ik wil dit ‘huisje’ wel kopen, zei hij, ik geef  

je er goed geld voor en dan kun je gaan leven als een God in Frankrijk. Die man kwam 

in een Jaguar met twee heren met stropdas en ik zat lekker bloot in de tuin. Toen zeg 

ik, joh, kijk nou eens om je heen.” Die man: “hoezo?” “ Nou, ik leef  hier al als God, in 

Nederland, wat heb je me nou te bieden? Stel ik verkoop dit aan jou dan ga ik ergens ver 

weg toch weer hetzelfde doen. Daar trap ik niet in. Voor deze plek had hij geen oog. Gek 

hè, hij kon het niet zien, die man dacht alleen maar aan geld. Dat verbaast mij, dat zo’n 

man geen enkel gevoel heeft bij zo’n plek. Hij werk het hele jaar heel hard, gaat dan drie 

weken op een eiland dik zitten doen, geld spenderen zoals de spreekwoordelijke God in 

Frankrijk maar hij ziet niet dat ik op deze plek het hele jaar al zo leef.”

“Het is een hele juridische strijd geweest met die mensen die de huizen bouwden hier.

Die claimden dat de verkoop van de huizen niet wilde vlotten door mijn naturisme-idee-

en. Ze hebben me daarvoor voor de rechter gesleept. Het is een hele heisa geworden.” 

Herman laat zijn website zien, Burgernetwerk.nl. Daarop staan allemaal juridische 

wapenfeiten. wij: “Ik heb de indruk dat je dit soort dingen met plezier doet of  ga je de 

strijd aan tegen wil en dank?” Herman: “Ik kom dingen tegen en dan 

zoek ik me een weg in die procedures en wetten en dan merk ik dat je 

bijna altijd wint als je het goed en grondig doet. Het kost wel veel tijd 

maar ik heb er veel plezier in.”

wij: “Ben je activist geworden door de strijd om je huis of  had je dit 

altijd al in je?” Herman: “Het begon vroeger al, met militaire dienst. 

Daar moest ik in, dat was toen nog verplicht maar ik was tegen het 

gebruik van geweld. Ik zei, ik wil er wel in en leren schieten maar 

dan om zeker te weten dat ik nooit iemand zal raken. Ik ben gewoon 

zo. Toen wilde ze me S5 geven, voor gek verklaren maar daar was ik 

het niet mee eens. Ik heb ze gedreigd dat als ze dat deden, ik steeds op-

nieuw een herkeuring aan zou vragen. Ze kozen eieren voor hun geld 

en stuurde me als ‘buitengewoon dienstplichtige’ naar huis.”

Uitvinding van Herman, de oliemoter, gemaakt 
van traktoronderdelen. Deze uitvinding is door 
Noorwegen in gebruik genomen.

“Mijn moeder was katholiek en deed alles precies zoals de kerk 

voorschreef. Mijn vader had dat niet zo maar hij deed weer wat mijn 

moeder wilde. Toen ik zeven was zei mijn moeder: je moet naar de 

kerk! Waarom, vroeg ik dan. Omdat dat zo hoort, zei ze dan. Ik vroeg 

haar om het uit te leggen, wat de achtergrond daarvan was en dat kon 

ze niet. Je gaat toch niet dingen doen ‘omdat het zo hoort’?  Ik vond 

dat onbegrijpelijk. Hoe kan je daar je hele leven op baseren? Dat heeft 

mij aan het denken gezet.”

“Ik had een hele oude wetsregel gevonden, over pootrecht. Dat is zo maf, dat is een 

wet die, als jij land hebt en daarnaast een berm van een weg is, je daar bomen op mag 

poten en exploiteren, dat zijn dan jou bomen. Met dat regeltje kreeg ik het voor elkaar 

dat de gemeente de bomen langs mijn erf moest verplaatsen en niet mocht kappen, 

wat ze eigenlijk wilde. Ik zei, dat zijn mijn bomen. De gemeente had er zwaar de pest 

over in. Om me te intimideren hebben ze me 3 dagen in de gevangenis gestopt.”

De kleinste polder van Nederland

“Ik zit hier 70 centimeter lager dan de rest van de wijk.” 
wij: “ Ja, nou je het zegt, daar bij de inrit zie je het verschil.”  
Herman: “Het kavel waar ons huis op staat is nog op het 
oorspronkelijke polderniveau. Toen de wijk hier kwam wilde 
ze de bodem 1,20 meter ophogen om de waterhuishouding 
te regelen. Zonder extra maatregelen zou mijn erf  daardoor 
helemaal onder water komen te staan. 
“Dus ik heb daar bezwaar tegen gemaakt. Ik wilde dat ze een 
voorziening troffen. Eerst ontkenden ze het probleem dus heb 
ik weer allerlei procedures moeten voeren tegen alle partijen. 
Uiteindelijk ben ik bij de Raad van Staten terecht gekomen en 
die hebben me uiteindelijk gelijk gegeven.”

Nu staan voor de oprijlaan naar het huis aan weerszijde twee stalen beuken 
waar balken in kunnen worden geplaatst om het water tegen te houden dat 
tijdens wolkbreuken en andere wateroverlast, van overal uit de wijk naar zijn 
erf  stroomt. “Ze hebben damwanden rond mijn erf  gemaakt met waterpom-
pen en niveauregelaars, het heeft de gemeente een smak geld gekost.” wij: 
“Dat is grappig, je huis staat dus in je eigen polder.” Herman: “Ja, ik ben nog 
de oorspronkelijke polder. Ik heb dan ook een eigen peilbesluit. Over mijn 
erf  is net als bij andere polders met het waterschap een afspraak gemaakt 
over het waterpeil in de zomer en de winter. wij: “Waar is het gemaal dan?” 
Herman: “Dat staat daar, daar waar mijn hond loopt, bij het hek links, daar 
staat een groene kast met een pomp-in en een pomp-uit.” wij: “ Zijn we hier 
dan misschien in de kleinste polder van Nederland?” Herman: “Die kans heb 
je ja. Ze noemen me in Delft, De dijkgraaf.”

Hermans poldertje
 
 1) Hermans huis
 2) gemaal
 3) ringvaart
 4) dijk en damwand
 5) ingang met waterkering
 6) Heras hekwerk
 7) zwenbad
 8) sauna
 9) volleybalveld
 10) vijver
 11) huizen van zijn
       kinderen in aanbouw
 
Het grijze gedeelte is om Herman 
heen gebouwd. In dit gedeelte 
van Ypenburg mogen mensen nu 
zonder kleren in hun tuin vertoeven 
dankzij  Hermans strijdlust.

“Ik voel me nu nog net zo vrij als 
vroeger zelfs nu we hier helemaal 
ingebouwd zijn,” aldus Herman.
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Zicht op Ypenburg
Door de eeuwen heen zijn er heel wat uitzichten op ste-

den geschilderd en getekend. Daarom vraagt de Modder-

dorpse Tijd elke week iemand anders om een uitzicht op 

Ypenburg vast te leggen, deze week Awik Balaian

Awik komt uit Armenië en heeft in Nederland de Academie voor Beeldende Kunst en de Nederlandse  Film- en Televisieacademie doorlo-

pen. Awik: “Toen ik in Ypenburg was, heb ik dit idee gekregen: dat een stad eigenlijk een eiland is en een organisme. Vanuit dat standpunt 

heb ik dit ‘Zicht op Ypenburg’ gemaakt. Het is een mens-stad.”



High tea
De redactie gaat op bezoek bij het Piet Vink Centrum tijdens 
een high tea bijeenkomst.
“U kunt allemaal naar de tafel lopen, een bordje pakken, er 
staan allerlei soorten thee, er is heet water, dus u schenkt ge-
woon zelf  even heet water in en dan kunt u zelf  de smaak thee 
bepalen en er is allerlei lekkers. 
Ik zou zeggen: maak niet een heel vol bord, u mag zo vaak 
lopen als u wilt. Er is genoeg. U kunt beter vier keer lopen dan 
met een heel vol bord........”

Zo ging het festijn van start

We vragen aan een aantal mensen wat ooit voor hen de reden 
was om in Ypenburg te gaan wonen.
Waarom we juist deze vraag stellen is omdat we een aantal we-
ken geleden met een mevrouw spraken. Zij vertelde ons  over 
de verwachtingen die zij had gehad van de wijk Ypenburg: 
rust en ruimte voor het hele gezin. Maar ze vertelde ook, dat 
zij en haar man op dit idee van toen waren teruggekomen. Ze 
vertelde dat het een rationele beslissing was geweest indertijd 
en dat het haar en haar familie in de werkelijkheid niet erg 
was bevallen. “Het is hier te stil en te georganiseerd voor ons. 
Mensen wonen en leven hier heel annoniem. We voelen ons 
hier na vier jaar nog steeds niet echt thuis. Ons huis staat te 
koop, maar het verkopen wil nog niet echt vlotten.”

Aan tafel in het Piet Vink Centrum.

Wil Meijer:
“Eigenlijk waren we de oude wijk een beetje zat. Ik kom uit de 
Schilderswijk en de huizen daar waren oud. Ik wilde daar heel 
graag weg en toen kregen we het huis in de Olieslagerslaan 
aangeboden. Dat hebben we toen gelijk gedaan.
Er was veel criminaliteit in de Schilderswijk.” 
“Ik heb een zoon van tweeëndertig maar óók een zoon van 
zestien, een nakomertje. Ja, ik voelde me heel oud en ik dacht, 
mijn zoon gaat zo de deur uit, dan zit ik alleen met mijn man 
en dat zag ik eigenlijk helemaal niet zitten. Toen hebben we 
bewust gekozen om met achtendertigjarige leeftijd nog een 
kind te nemen. We wilden niet dat hij in de Schilderswijk zou 
opgroeien. Ze rijden daar als gekken, er is daar geen speel-
plaats meer voor de kinderen.
Ik durfde hem niet alleen buiten te laten.” 
“Hier in Ypenburg was alles pionier, alles werd hier net nieuw 
gebouwd. Hier kon ‘ie z’n gang gaan, dat vond ik prachtig 
natuurlijk. Er was hier geen gevaar voor hem. Eén grote speel-
bak. Nu is dat natuurlijk wel weer anders maar dat maakt voor 
mij niet meer uit.”

De redactie: “Wij hadden begrepen dat er heel veel mensen uit 
de Schilderswijk in de Olieslagerslaan wonen.”
Wil: “Ja, heel toevallig, en we hebben het hier hartstikke naar 
ons zin!!”
Redactie: “Dus dat is een soort straatverhuizing geweest?”
Wil: “Ja, in wezen wel, we kennen elkaar ook allemaal. We 

hebben de oude Schilderswijk weer terug en de gezelligheid 
van vroeger, alleen dan in nieuwe huizen. Dat is heerlijk.”

Sandra van Apeldoorn:
“Wij kwamen van Mariahoeve, daar woonden we in een heel 
klein flatje. Dat flatje gebruikten we eigenlijk alleen maar 
om te slapen. Ik en mijn man hebben allebei altijd heel hard 
gewerkt. Op een dag werd ik ziek en vervolgens ook mijn man 
en toen werd het flatje ineens héél erg klein! Dat ging dus 
gewoon niet meer. Toen zijn we gaan zoeken naar iets anders 
en vonden we hier een woning.
Nu hebben we lekker de ruimte, heerlijk! Ik zou eigenlijk hele-
maal niet ergens anders willen wonen!
Wij wonen hier al van het begin af  aan. Er was hier nog 
helemaal niks. Ik ben zelfs een keer tot aan m’n knieën in het  
drijfzand weggezakt toen ik mijn hondje aan het uitlaten was.”

Sandra vraagt aan Wil: “Zit je aan de worteltaart?”  Ze staat 
op om zelf  ook een stuk te gaan halen.

Henny Doorschot:
“Ik ben hierboven op de galerij van het Piet Vink Centrum 
komen wonen door mijn zoon, dat was makkelijker. Hij woont 
hierachter. Ik heb nu alles gelijkvloers, da’s ook makkelijk. 
Ik moest in mijn oude huis drie trappen op. Ik kom van het 
Laakkwartier, daar heb ik altijd gewoond. Ik pas altijd op m’n 
kleinzoon, dus da’s wel makkelijk. Ik heb het hier echt naar 
mijn zin.”

Sandra: “Als je hier boodschappen doet ben je de hele tijd 

goeiedag aan het zeggen: hoi, hoi, hallo, hoe is het, hoi. Het is 
gewoon een dorp.”
Wil: “Vooral voor de mensen die hier vanaf  het begin wonen. 
Die kennen elkaar allemaal. Tien jaar is best lang.”

Tini: Wij wonen in Nootdorp, net over de grens van Ypen-
burg, alleen de trambaan en de singel zitten ertussen. 
Wij komen uit Den Haag, uit Loosduinen. Op een dag heeft 
mijn man een beschadiging aan zijn hersenweefsel opgelopen 
en toen kon hij geen trappen meer lopen, dus toen moesten we 
daar weg. Aangezien mijn dochter in Nootdorp woont en wij 
geen auto hebben en zei wel, voor boodschappen enzo, heeft 
mijn schoonzoon ons toentertijd in Nootdorp laten inschrijven.
Redactie: “Wat vindt u van deze plek?”
Tini: “Ja hoor, het zit wel goed... Ik zal er wel aan wennen... 
In Loosduinen hadden we een eengezinswoning met een grote 
tuin. Hier hebben we geen tuin en daar moet ik wel aan wen-
nen, maar ja, het was voor hem beter... (wijst naar haar man). 
Ja daar doe je niks tegen. Ik had een mooie tuin, veel planten 
enzo. Ik was meestal bezig in de tuin. Hij ook, hij ging erin zit-
ten, lekker zonnen. Nu hebben we maar een klein balkonnetje. 
We komen nog wel steeds in de Henneberg, daar komen we 
altijd al, in Loosduinen. Dan gaan we met de tram of  met het 
busje en dan gaan we naar de dansavonden, dat doen we al 
zevenentwintig jaar, dat kan ik echt niet missen. We stijldansen 
daar en ook af  en toe een line dansje er tussendoor. Dan gaat 
‘ie wel mee hoor (wijst naar haar man). We zitten altijd met 
een hele groep, dus je kent elkaar allemaal. Da’s heel gezellig 
hoor.”



van onze buitenlandcorrespondent, Appie Bood

Het begon allemaal toen een vriend vertelde over een wed-
strijd waar iedereen aan mee mocht doen. Ongeacht leeftijd, 
sekse, afkomst en/of  opleiding. Geen gelul (lees: vragen) over 
je verleden of  toekomst. Slechts 4 punten: Hoe bent u er toe 
gekomen? Had u er een bedoeling mee? Hoe ging dat dan, en 
zijn er nog omstandigheden die je moet vertellen? Hier kan je 
wat mee, dacht ik. Opeens twijfel. Wat gebeurt hier? Waarom 
zijn de vragen kinderlijk eenvoudig? Ze lijken eerlijk en puur, 
alsof  er geen bedoeling achter zit. Waarom? Normaliter wil 
men zoveel mogelijk onzin weten. In dit geval lijkt het net de 
sportwereld - laat je wat zien, dan speel je mee. Mijn gecondi-
tioneerde kop moet ik tot rust manen. Niet achterdochtig wor-
den van een eerlijk ogend formulier. Uitzonderingen bestaan. 
Op National Geografic bijvoorbeeld zie je de meest wonder-
baarlijke en onwaarschijnlijke ontmoetingen tussen prooi en 
roofdier, waar ieder cliché tegelijkertijd tegengesproken wordt 
door een uitzondering.

            Terug naar de natuur... Ik schrijf  me in voor de verzame-
lingwedstrijd. Volgende stap: wat stuur je op? Het moet onder de 
noemer vallen van een verzameling. Wat betekent dat nou eigenlijk? 
Van het synoniemenwoordenboek (Dikke van Dale) word je niet veel 
wijzer. In het etymologisch woordenboek van DR. J. De Vries (1963) 
kan ik niets vinden. Ik spit al mijn bewaarde kranten door. Is dít een 
verzameling? Je hele leven is een verzameling, meimel ik, terwijl mijn 
ogen het boek Century passeren. Ik laat dat dikke ding links liggen. 
Ieder boek, of  zelfs de krant, is een verzameling, hoor ik mijzelf  zeg-
gen. Als je iets bij elkaar voegt heb je al een verzameling. Mijn hoofd 
dwaalt in een cirkel rond, en ik kom er niet uit. Heb meer vragen dan 
antwoorden.

            Moet er een noemer zijn, waar je alles onder kunt brengen? 
Mag je delen of  stukken weglaten uit de verzameling? Of  wordt het 
dan een collectie? Verzameling, wat een moeilijk woord! Ik begrijp 
er geen bal van. Het zet m’n leven op z’n kop. Andere manier. Ik 

maak de verzameling persoonlijk en splits mijn leven op in tijdsdelen, 
fasen. Soms zijn ze duidelijk en stoppen zij abrupt. Zoals geboorte en 
dood. Maar niet altijd. Peuter, kleuter, tiener vloeien in elkaar over. 
Ze overlappen elkaar. Ik noem ze deelverzamelingen, ooit gehoord bij 
een wiskundeles. In het raam zie ik mijn spiegelbeeld, word verschrik-
kelijk moe van mijzelf  en zeg zachtjes: “Doe normaal. Alsjeblieft niet 
nadenken.”

         Mijn oog valt op het Worstelboek (Voor de Grieks-Romeinse 
methode) van A. de Jong. Een prachtige verzameling foto’s van twee 
jongens in alle denkbare en ondenkbare posities die je je wel of  niet 
kunt voorstellen (143 foto’s). Ik glimlach, ja, dat is een verzameling, 
maar dat doet er niet toe. De foto’s horen gewoon bij elkaar. En 
dat maakt mij blij. Maar van het boek 100x Foto van het Stedelijk 

Museum Amsterdam, waarin een selectie is gemaakt uit 4000 foto’s 
snap ik niet zo veel. Het wil aangeven in 100 foto’s hoe belangrijk 
de SMA collectie is. De verzameling wordt er niet spannend van. In 
het Maandblad van het NRC (dec 2008) kwam ik de kunstcollectie 
van Yves Saint Laurent tegen. Wow, zijn appartement was, door de 
jaren heen, elegant volgestouwd met kunst. Van klassieke Romeinse 
beelden tot aan schilderijen van Mondriaan. Het lijkt een allegaartje, 
maar de kamers met haar meubels, glaswerk en tapijten zijn vol span-
ning en in totale harmonie. Ik droom dat ik door zijn vertrekken mag 
ronddwalen. Wat een bijzondere verzameling.

           Mijn honger is nog niet gestild. Ik wil meer. Hup naar de 
boekhandel. New York The Photo Atlas (Collins) - een groot fotoboek 
(36x27cm) met 369 foto plattegronden - een verzameling die ik niet 
kan laten liggen. Niet te veel vormgeving,  wel veel informatie en 
herkenning. Dan Free Press Underground & Alternative Publications 
1965-1975, een verzameling van ‘underground’ bladen. Het is een se-
lectie, toch krijg je het gevoel als je door een groot tijdschrift bladert. 
Weer iets moois - de DR. Ikkaku Ochi Collection. Hierin staan foto’s 
van mensen met gebreken. De circa 300 foto’s zijn zo’n honderd 
jaar geleden gemaakt door een arts, Dokter Ochi. Hij heeft ze in een 
houten doos bewaard. Honderd jaar later word deze opengemaakt, 
zelfs tentoongesteld in een boek. Aangrijpende foto’s van mensen met 
vergroeiingen en verminkingen. Zo intiem dat je je afvraagt of  je dit 
wel mag zien, laat staan tonen aan een algemeen publiek. De arts in 
kwestie maakte de foto’s vanuit een medisch standpunt en was waar-
schijnlijk niet van plan deze tentoon te stellen. De mensen die erop 
staan zijn nu dood. Evenals de maker. De foto’s lijken nu getoond te 
kunnen worden zonder de betrokkenen te schaden. Gelukkig is deze 
verzameling bewaard door een verzamelaar.

           Hoeveel verzamelingen gaan er niet verloren, omdat zij op dat 
moment nog niet getoond kunnen worden? Hoe kunnen ze worden 
behouden? Is het een taak van musea om verzamelingen aan te 
kopen, die niet, of  nog niet getoond kunnen worden? Hoe bepaal je 
de relevantie van die werken? Zitten er in déze wedstrijd ook zulke 
prachtige ontoonbare werken bij? Voor het eerst in mijn leven wil ik 
scheidsrechter zijn.

            Met mijn wedstrijdaanmelding schiet het niet erg op. En ook  
de prijs van deze competitie, dat je verzameling aangekocht wordt 
door een musea, lijkt verder weg dan ooit. Als afleiding en eerbetoon 
hang ik foto’s en tekeningen op aan de wand, die gemaakt en ingelijst 
zijn door mijn overleden broer. Ik hoor mijzelf  denken... “Wat een 
Verzameling!”

De Verzameling



De deur der deuren: een deur waarachter zich altijd een andere situatie bevindt.
Zoudt u die klink wel naar beneden duwen?
Wat vindt u achter deze deur.....?
U vindt het een beetje  griezelig.

U staat in een slaapkamer. In de hoek staat een éénpersoonsbed en daar ligt iemand in. U hoort zachtjes snikken. De deken beweegt, de persoon in bed draait zich 
om, zodat u kunt zien wie het is.
U schrikt, want het is minister Plasterk. Zijn gezicht is vertrokken. U loopt naar het bed en legt een hand op zijn grijze haren. Hij kijkt naar u op met zijn behuilde ogen.
U vraagt: “Waarom heeft u verdriet Ronald?”
“Ik vind het zo moeilijk om een goede minister te zijn. Natuurlijk had ik voordat ik deze baan accepteerde een idee over hoe ingewikkeld deze functie zou zijn. Het 
knellende harnas waarin je rondloopt. Voordat ik het ministerschap accepteerde, heb ik zo goed mogelijk van buitenaf geprobeerd te observeren en bestuderen hoe 
het er in de politiek aan toe gaat. Ik had de hoop en misschien zelfs de overtuiging dat ik iets zou kunnen betekenen voor dit land.
Maar in de realiteit word ik zo verschrikkelijk belemmerd in alles wat er moet gebeuren. Ik moet met zoveel rekening houden en altijd zo verschrikkelijk oppassen met 
wat ik zeg. Ik kan nooit meer vrijuit spreken, elk zinnetje dat uit mijn mond komt, wordt gewogen op een gouden schaaltje, of het wordt door de media uit zijn verband 
getrokken. 
Minister zijn in deze tijd is haast ondoenlijk. Ik had me voorgenomen om het politieke keurslijf op een afstand te houden, zodat ik op mijn eigen manier dit land op 
vele vlakken zou kunnen verbeteren, maar in de praktijk werkt het gewoon niet zo. Niemand wil bijvoorbeeld meer hervormingen. De mensen hebben genoeg van alle 
hervormingen. Ik loop tegen een muur op, geen beweging mogelijk terwijl die beweging juist zó nodig is. Wat er nog eens bovenop komt, is dat zoveel mensen hoge 
verwachtingen hadden van mij, juist dóór mijn brede achtergrond. Het maakt me allemaal zo mismoedig.
Hoe moet ik dit toch aanpakken?”
De intelligente ogen van de minister worden weer waterig en huilend verbergt hij zijn gezicht in zijn kussen. 
Hij mompelt nog: “Soms wilde ik dat ik nooit aan deze rotbaan begonnen was. Mijn leven hiervoor was ook niet eenvoudig hoor, maar altijd nog beter dan dit. Ik heb 
niet eens meer tijd voor mijn vrienden, terwijl zíj mij nu juist verrijkten op zoveel vlakken, ik verschraal langzaam van binnen.
Ik voel me mislukt...”
U geeft de minister nog een kus op zijn achterhoofd en loopt naar de deur. U weet ook niet wat u met de situatie aan moet. U was één van die mensen met hoge 
verwachtingen, maar u ziet nu ook wel in dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt.
U sluit de deur zachtjes achter u.

Gaat u kijken wat er zich nog meer achter die deur bevindt? U twijfelt. U voelt zich een beetje verdrietig na wat er gebeurd is met Ronald. Misschien bevindt zich ook 
wel iets fijns achter de deur. U besluit nog een poging te wagen.

De deurklink kraakt dit keer een beetje en u moet tegen de deur duwen voor hij meegeeft.

Een vreemde geur drijft uw neusgaten binnen, voor uw voeten ligt een brede sloot, het oppervlak is bedekt met een dikke laag kroos. Wil iemand u voor de gek 
houden? U kent dit grapje van eerder: het is alsof er een strook gras voor uw neus ligt. Maar u had het gelijk door. Het is alsof iemand u wil verleiden om erop te stap-
pen. Het kroos heeft een pittige geur. Een levendige herinnering komt u voor ogen.
Tante Gemma en u lopen over een bospad. Tante Gemma heeft nog niet lang geleden een grote hond uit het asiel gehaald, Resa heet ze, een bouvier. Resa is een 
log, vrolijk beest en ze rent voor jullie uit.
In de verte ziet u een open plek in het bos opdoemen. Resa snuffelt tussen de bomen. U geniet van het zonlicht dat in bundels tussen de bladeren van de bomen 
doorvalt. Langzaam naderen jullie het open gedeelte, dat is bekleed met een gladgeschoren grasveld. Resa rent weer voor u en uw tante uit met haar grote malle 
sprongen. Dan is ze plotseling verdwenen. Niemand had het verwacht, het was geen gras, het was water, bedekt met een laag kroos. Resa is beduusd en u ook. De 
natuur nam u bij de neus.

U trekt de deur achter u dicht, u voelt zich belazerd. Het trieste gevoel is verdwenen, in plaats daarvan bent u nu kwaaiig.

U rukt de deur voor een derde keer open. Het kan u nu niet meer schelen.

U staat bij de tramhalte. Op het digitale info-bord staat nog niet eens aangegeven wanneer uw tram komt. Het is koud maar u bent goed in het aanvaarden van 
onaangename situaties. En dan... u raadt het al, een zielig uitziende jongen draait om u heen, ziet in u een potentieel luisterend oor -wat straalt u toch in godsnaam 
uit?- en begint tegen u te praten. Weet u hoe laat de tram gaat, mevrouw? Het is geen vraag om het antwoord te weten te komen, het is een vraag om een langer 
gesprek te beginnen. “Nee”, zegt u en u kijkt de andere kant op. U hoopt nog even dat u ongelijk had, dat hij zich verzoent met het antwoord en net als u gaat wa-
chten. Maar nee. Eerst begint hij over zijn nieuwe baan te vertellen en vraagt wat u doet. U geeft korte antwoorden en kijkt hem zo min mogelijk aan.
Als dat achter de rug is, u had het al voorspeld, begint hij over de moeilijke periode die hij het afgelopen jaar heeft gehad.
U moet ingrijpen voor het te laat is. U zegt: “Zo, even kijken hoe laat de tram gaat” en u loopt weg en gaat bij het andere hokje staan wachten. U vindt dit  lastig, maar 
u doet het toch.
Eindelijk komt de tram. U stapt in en kiest een éénpersoons stoel, u kijkt snel uit het raam. 
“Zo daar ben ik wee!r” en de jongen pakt zijn verhaal op waar hij gebleven was. 
Het wordt u teveel. Waarom bent ú altijd de pineut. Kunt u niet voor één keer gevrijwaard blijven van andermans verwerkingsprocessen?
Moet u nu weer belast worden met problemen van een wildvreemde? U heeft er géén zin in, dít keer niet. 
De jongen ís zielig, hij ís eenzaam, het is allemaal waar, maar waarom laat hij u nou niet gewoon eens met rust? 
U zegt het hem maar gewoon ronduit: “U moet deze persoonlijke verhalen niet tegen mij vertellen. Ik kén u niet eens. Bespreek uw problemen alstublieft met uw eigen 
vrienden of familie,” -waarschijnlijk heeft hij die niet, dat weet  u ook wel- “niet met mij. Ik kan u niet helpen. Ik stap zo uit de tram en dan ben ik weg. Bovendien is uw 
verhaal  waarschijlijk te lang voor deze tramrit.” 
U kijkt hem recht in de ogen. Hij kijkt beduusd, dit had hij niet verwacht. “U heeft geen enkel inlevingsgevoel”, zegt hij.
“Nee”, zegt u. Hij kijkt kwaad uit het raam. U kijkt ook weer uit het raam. 
Enerzijds voelt u triomf omdat u zich eindelijk heeft verzet tegen ‘het slachtofferbraaksel’, ze lijken het altijd op u gemunt te hebben, anderzijds voelt u zich rot. U bént 
de rotzak. Maar ach, wat kan het u schelen. Misschien maakt hij zichzelf straks wel van kant, was dit de laatste druppel, weer een teleurstelling in zijn leven. Het is 
ook nog eens vlak voor Kerst...
U stapt uit.

U slaat de deur met een klap dicht. Nu heeft u er genoeg van. U wilt voorlopig met niemand meer iets te maken hebben. U pakt de afstandsbediening en......FLITS

door Inge Beeftink



De Modderdorpse Tijd wordt gedrukt door 
Knust in Nijmegen (zie foto links, Joyce laat 
het binnenste van de stencilmachine zien). 
Knust gebruikt een digitale stencilmachine. 
Dit apparaat heeft de strijd tegen het kopi-
eerapparaat verloren. Toch is deze manier 
van drukken milieuvriendelijker dan de hui-
dige offsetdruktechniek waarmee het meeste 
drukwerk wordt gemaakt. Er worden voor 
de Knust-stenciltechniek veel minder vluch-
tige, milieuonvriendelijke stoffen gebruik. 
Bovendien komt er veel handwerk aan te 
pas. Daardoor zijn de kosten wel wat hoger 
dan bij andere drukmethoden. Het Knust 
drukwerk heeft een heel eigen en herken-
baar karakter. De Modderdorpse Tijd is erg 
blij met haar drukkerij.

citaat uit ‘Onze oom’, Arnon Grunbergtekening, Inge Beeftink

Deze deelverzameling uit de postzegelverzameling van hoofdredacteur Inge Beeftink is wil-

lekeurig. Over de volgorde van deze selektie wil zij niets kwijt behalve het volgende:

“De Modderdorpse Tijd heeft van niemand een kerstkaart mogen ontvangen.”

geen post uit:

Zweden
Duitsland
USA
Nepal
Egypte
China
Tjechië, 
Slowakije
de Nederlandse Antillen
Libanon
België
Ghana
Albanië,
Griekenland
Turkije
India
Nederland 

en geen post
uit de rest van de wereld.

Na het schaatsen is er niets fijners dan je schoenen aantrekken.
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Wat is de Modderdorpse Tijd?  bekijk eerdere edities op: www.modderdorp.nl

Deze uitgave wordt mogelijk
gemaakt door:

klein nieuws in kleur
twee hollandse hits, oer-Hollandse kinderliedjes

Zing met ons mee
In Holland staat een huis
In Holland staat een huis
In Holland staat een huis ja ja
Van je tingele tingela hop sa sa
In Holland staat een huis
In Holland staat een huis

In dat huis daar woont een man
In dat huis daar woont een man
In dat huis daar woont een man ja ja
Van je tingele tingela hop sa sa
In dat huis daar woont een man
In dat huis daar woont een man

En die man die kiest een vrouw
En die man die kiest een vrouw
En die man die kiest een vrouw ja ja
Van je tingele tingela hop sa sa
En die man die kiest een vrouw
En die man die kiest een vrouw

En die vrouw die kiest een kind
En die vrouw die kiest een kind
En die vrouw die kiest een kind ja ja
Van je tingele tingela hop sa sa

En die vrouw die kiest een kind
En die vrouw die kiest een kind

En dat kind dat kiest meid
Et cetera

En die meid die kiest een knecht
Et cetera

En die knecht die kiest een hond
Et cetera

En die hond die kiest een kat
Et cetera

Maar dan steken ze dat huis in 
brand
Et cetera

En nu blijft dat kind alleen
En nu blijft dat kind alleen
En nu blijft dat kind alleen
Van je singela singela hop sa sa
En nu blijft dat kind alleen
En nu blijft dat kind alleen

Het 7X11 huis, ook wel ‘het 
Kunsthuis’ genoemd, heet zo 
vanwege het kavelnummer 
waarop het gebouwd is.
Het huis is eigendom van He-
den. Vanaf  de oplevering heeft 
het huis onderdak geboden aan 
taloze nationale en internatio-
nale kunstenaars. Wilt u weten 
wie dat waren en wat ze hebben 
gemaakt, kijk dan op: 7X11.nl

kerstdessert van André

kerstdiner op 3-hoog

Dit dappere meisje sleept drie bijelkaar gebonden kerstbomen
de gehele Landingslaan over.

vuurwerk en auto

WAT IS HET 7X11-HUIS?

In Den Haag daar woont een graaf

en zijn zoon heet Jantje.

Als je vraagt: W
aar woont je pa?

dan wijst hij met zijn handje.

Met zijn vingertje
 en zijn duim

op zijn hoed draagt hij een pluim

aan zijn arm een mandje.

Dag, mijn lieve 
Jantje!

mailto:redactie@modderdorp.nl
http://modderdorp.nl


DE KEERZIJDE,

Herinnering aan een buitenwijk

We vonden de hond ergens in de vroe-
ge zomer. We hakten een pad door het 
vers opgeschoten groen, het springbal-
semien schoot alle kanten op. Toen we 
bij een open stuk waren aangekomen, 
lag daar ineens de hond. Hij lag stokstijf 
op zijn zij op een stuk zanderige grond 
onder een boom. Hij was dood. Onom-
keerbaar hartstikke morsdood.  
We brachten als kinderen veel tijd 
door in de Berehol, dat, nadat ik er 
op volwassen leeftijd weer eens was 
gaan kijken, een nogal smalle strook 
gemeentebos bleek te zijn. Een groene 
buffer tussen de jaren-zeventigwijken 
waar we woonden en een B-weg die 
langs het kanaal liep. Voor ons was het 
niets minder dan de buurtjungle waar we ons soms dagenlang in konden verliezen. Met Bas van de Hoek bouwde 
ik er boomhutten in de twee knotwilgen die we hadden ontdekt. Vroeger zullen die langs de rand van een sloot in 
een weiland hebben gestaan, maar van de sloot zag je alleen nog een lichte valeivormige  glooiing in het struikge-
was. We ontdekten dat je de vers ontsproten wilgentakken in elkaar kon vlechten zodat er een soort nest ontstond. 
Bas van de Hoek werd eerst heel veel gepest, ook door mij. Later werd het mijn beste vriend. Hij heette Bas van de 
Hoek omdat hij op de hoek woonde. Waarom de Berehol de Berehol werd genoemd, weet eigenlijk niemand. Maar 
het was niet een naam die wij hadden verzonnen, iedereen noemde het zo. Soms gingen Bas van de Hoek en ik 
met haken van draadstaal, die mijn vader voor ons had gelast, fietswrakken uit het kanaal vissen. Ik geloof dat we 
dachten er bij Van Uffelen geld voor te krijgen. Dat bleek niet het geval te zijn. 
Die zomerse middag waren we niet met onze haken in de weer, we sloegen met stokken de groene stengels in 
de Berehol  aan flarden. Het had geregend en de druppels vlogen in het rond. Onze stokken werkten als een ze 
is en we maaiden alles plat wat voor onze voeten kwam, wat een machtig gevoel gaf. De natte aarde en struiken 
stoomden in de warmte van de zon, waardoor de junglesensatie werd versterkt. We hadden de rand van het on-
kruidveldje bereikt. Daarachter was een soort open plek van zanderige grond. Het was op dat moment dat we de 
hond zagen liggen. Het duurde even voordat we het beseften, maar hij was onbeweeglijk morsdood.  Dat moest al 
enkele dagen het geval zijn geweest, want zijn ribben waren goed zichtbaar, schoon geknabbeld door duizenden 
maden die over elkaar heen krioelden. Ik had nog nooit zoiets gezien, de hond was dood en bewoog niet meer, 
maar tegelijkertijd bewoog er juist heel erg veel. Het fascineerde ons en Bas van de Hoek begon er nieuwsgierig 
met zijn stok in te roeren. We waren zo in beslag genomen door de hond dat we helemaal niet in de gaten hadden 
dat we ons op verboden terrein bevonden. Pas toen we ons weer hadden opgericht drong het tot ons door dat we 
in een deel van de Berehol waren aanbeland waar een stammenoorlog werd uitgevochten tussen twee rivalise-

rende buurten. Een oorlog waar wij veel over hadden gehoord, maar niet bij 
betrokken waren. Dat was iets van de oudere kinderen. Nieuwsgierig slopen 
we verder en zagen achter een afrastering van takken een ondergrondse 
schuilkelder en iets verderop een uitkijkpost. We stikten van de zenuwen; als 
iemand ons hier zag, zou het ons bezuren. We bleven niet lang. Bas van de 
Hoek leerde mij nog hoe je in tijden van oorlog van boom naar boom moest 
sluipen om niet gezien te worden. Enkele uren later was ik weer thuis. Mijn 
oom de kunstschilder was er. Hij deed aan transcendentale meditatie. Er 
was mij verteld dat, als je dit heel geconcentreerd deed, alle dagen lang, je 
ongeveer twintig meter boven de grond kon zweven. Hij was net teruggeko-
men van een reis uit India en had in een hotel gezeten waar een ijsmachine 
had gestaan waarmee ze de hele dag zelf ijs konden maken. Pas ‘s avonds 
na het avond eten, toen mijn ouders met mijn oom en oma nog wijn dronken 
in de tuin en ik vanuit mijn bed hun stemmen hoorde, dacht ik er weer aan: 
de dode hond in de Berehol. Hij lag bewegingsloos op het zand onder een 
boom. Alleen de maden bewogen. Ze krioelden door zijn ingewanden en 
knabbelden zijn botten schoon.  

Bram Esser


