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INTERVIEW  |  door Angel Eyes

ERICH TAUBERT
“Openheid en transparantie zorgen 

voor succesvolle groei”



In 2006 startte de maatschap Urologie in het Slingeland ziekenhuis 
te Doetinchem met het meer aandacht schenken aan herstelopera-
ties na een eerdere sterilisatie. De vraag naar deze vasovasostomie 
binnen het Slingeland nam door een sterke (internet)marketing van 
de (toen nog) particuliere DBC enorm toe. “Dit jaar is de verwach-
ting dat we ongeveer 90 van deze reconstructieve operaties zullen 
gaan uitvoeren”, zo stelt uroloog Erich Taubert met gepaste trots. 
“Daarmee zijn we marktleider.” 
 
De DBC Spijtoptanten, zoals ‘ie in het Slingeland ziekenhuis heet, 
is het schoolvoorbeeld van hoe een afdeling van een ziekenhuis 
zichzelf op een professionele en moderne manier in de markt kan 
zetten. “Op zich is de operatie die we doen niet heel ingewikkeld”, 
zo lacht Taubert. “Maar er zijn maar weinig urologen die zich echt 
hebben gespecialiseerd in de vasovasostomie. Wat ik een paar jaar 
geleden bemerkte, was dat er in ons land op internet veel fora waren 
waar informatie te vinden was over het omkeren van een sterilisatie 
en over die operatie levendig werd gediscussieerd. Echter, er werd 
nergens direct doorverwezen dat men ‘daar en daar’ terecht kon. 
Daar kon ik wel wat mee en toen heb ik de website vasovasostomie.
nl in het leven geroepen, waarop de operatie binnen ons ziekenhuis 
wordt gepromoot en waarop alle informatie over de hersteloperatie 
te vinden is. Sommigen verklaarden me voor gek, omdat ze dachten 
dat toch niemand zou weten wat vasovasostomie was. Maar als je 
vijf minuten op het internet zoekt naar het onderwerp, weet je het 
precies. Als een sneeuwbal is het vervolgens gaan rollen en dat is 
niet meer gestopt.”

ZEER PRETTIG
Taubert stelt dat het marktgebied voor vasovasostomie is toegeno-
men, maar dat hij geen directe cijfers heeft. “Het aantal sterilisaties 
neemt toe. Dan kan je rustig aannemen dat het aantal mensen dat 
het ongedaan wil maken uiteindelijk ook toe zal nemen. Wij gaan er 
altijd vanuit dat de gemiddelde uroloog de operatie twee maal per 
jaar uitvoert. Alleen al in mijn tijd als uroloog is het aantal collega’s 
van 270 naar 300 gegroeid. Tel die twee factoren bij elkaar op en 
reken maar uit... Maar ja, in 2009 hebben wij hier in het Slinge-
land ziekenhuis  85 operaties uitgegroeid, dit jaar verwachten we 
wederom een groei. Dus ik kan niet goed inschatten of de trend is 
dat het bij ons toeneemt of dat het een landelijke trend is. Wel kan 
je stellen dat in ons land het ‘scheiden en opnieuw beginnen’ steeds 
normaler wordt. En daarbij hoort veelal ook een hernieuwde kinder-
wens. Dat is over het algemeen wel de grootste doelgroep die wij 
bedienen. Maar er zijn legio andere redenen die we hier horen over 
het omdraaien van een vasectomie. Wij vellen nooit een oordeel 
over de mensen die we op consult krijgen en we merken dat dit als 
zeer prettig wordt ervaren. Daarnaast is het ook zaak om de patiënt 
zo goed mogelijk te begeleiden, daar men veel van de ingreep ver-
wacht. Hoewel we een slagingspercentage van 90 procent hebben, 
is er altijd een kans dat de sterilisatie niet meer ongedaan gemaakt 
kan worden. Meestal reageert men dan heel rationeel van ‘dat had-
den we wel verwacht’, maar ondertussen... Je ziet dan een droom 
in rook opgaan en daar moet je op de juiste manier mee omgaan.”

GLAZEN ZIEKENHUIS
De omgang met de patiënt is - los van de toegankelijkheid en open-
heid op internet - van essentieel belang voor het succesvol draaien 
van een afdeling en uiteindelijk een heel ziekenhuis, zo meent Tau-
bert. “Het proces is al jarenlang aan de gang natuurlijk en je ziet 
dat het overal heel belangrijk wordt om de patiënten vriendelijk te 
woord te staan, niet als een nummer te behandelen et cetera. Maar 
wat je boven alles merkt is dat men nu overal ineens wakker begint 

te worden en het een speerpunt in de bedrijfsvoering wordt. Bij ons 
is dat al langer zo. Wij noemen hetgeen we willen uitstralen ‘het 
glazen ziekenhuis’. De belangrijkste kernwoorden daarbij zijn trans-
parantie, snelheid, laagdrempeligheid en vriendelijkheid. Ik ben er 
van overtuigd dat openheid en transparantie zorgen voor succes-
volle groei. De zorgmarkt is nu zo aan het veranderen dat als je dat 
niet biedt, je patiënten gaat missen. Niet van de ene op de andere 
dag, maar langzaam maar zeker druppelen patiënten weg naar kli-
nieken waar ze wél als mens worden benaderd. Het is daarom voor 
mij erg belangrijk dat er een fantastisch product voortkomt uit de 
maatschap urologie van het Slingeland ziekenhuis, dat vervolgens 
afstraalt op de rest van het ziekenhuis en aandacht genereert voor al 
het andere wat hier gedaan wordt.”

VOORSPRONG UITBOUWEN
Daarnaast is het van belang om die openheid ook tentoon te sprei-
den in de informatie die wordt verstrekt. “Als mensen hier komen, 
hebben ze zichzelf meestal geïnformeerd via het internet. Maar we 
merken ook dat een gesprek met een arts onzekerheid kan oproepen, 
of een schijnzekerheid. Wij willen dat onze website zo helder is dat 
men na het gesprek duidelijk kan teruglezen wat er is besproken. 

Daarnaast heb ik geopperd om ook op onze website fora in te rich-
ten waar men kan praten met mensen die of de operatie net heb-
ben ondergaan, dan wel overwegen het te doen. Ik heb liever dat ze 
die online gesprekken bij ons voeren, dan elders. Want ongetwijfeld 
komen in die gesprekken ook de indrukken naar voren van het con-
sult en hoe de patiënt zich daarbij heeft gevoeld. Daar kunnen we 
alleen maar van leren. In het kader van ‘het glazen ziekenhuis’ wil 
ik ook dat die informatie voor iedereen vrij beschikbaar is en dat we 
anderzijds ook vanuit onze site relevante links naar anderen kunnen 
aanbrengen. Er is mij wel eens tegengeworpen dat het geen goed 
idee is om bezoekers te verwijzen naar informatie die elders is te 
vinden en dat we ze vooral ‘binnen’ moeten houden middels een 
gesloten website. Daar ben ik het niet mee eens. Juist door open te 
zijn en je kwaliteit te tonen, zullen patiënten altijd de weg naar jouw 
kliniek weten te vinden. Je raakt ze alleen kwijt als je gewoonweg niet 
goed genoeg bent. De website is nu al een lichtend voorbeeld van 
hoe een afdeling enerzijds en de patiënten anderzijds elkaar weten 
te vinden en te bereiken. Die voorsprong hebben we en ik wil dat 
nu gaan uitbouwen. De mogelijkheden met WEB 2.0 zijn eindeloos. 
Dus de koppelingen met Twitter, Hyves, LinkedIn en alle andere mo-
gelijkheden die het internet nu biedt, gaan we de komende tijd zeker 
maken.” www.vasovasostomie.nl  µ
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Wie Middelburg Googled, vindt de volgende 
omschrijvingen: ‘Hoofdstad van Zeeland’, 
‘Bourgondisch’, ‘Middelburg heeft veel te 
bieden’ en ‘Wandelen door Middelburg staat  
gelijk aan wandelen door de tijd’. SCHERP 
is eens polshoogte gaan nemen, om te zien 
of dit allemaal klopt en springt in de wereld 
die Middelburg heet. 

De stad is waarschijnlijk ontstaan in de 
negende eeuw en was aanvankelijk een 
verdedigingswerk. De ‘Middelste Burcht’ 
van Walcheren (zoals Middelburg toen nog 
door het leven ging) moest verdediging bie-
den. Uiteindelijk profiteerde de burcht van 
de gunstige ligging aan de rivier Arne en 
ontwikkelde de stad zich steeds meer om 
uiteindelijk uit te groeien tot een levendig 
handelscentrum. In de twaalfde eeuw werd 
er een abdij gebouwd. Die gaf een definitief 
duwtje in de rug en zorgde er voor dat Mid-
delburg de belangrijkste stad van Zeeland 
werd. In de dertiende eeuw werden stads-
rechten verkregen en mocht Middelburg 
zich een stad noemen. Enkele eeuwen later, 
is Middelburg niet voor niets de hoofdstad 
van Zeeland. 
Tijdens de tachtigjarige oorlog ging het even 
bijna mis, maar gelukkig bracht de VOC weer 

welvarende tijden met zich mee. Tussen 
1602 en 1795 bouwde de Zeeuwse hoofdstad 
het niet geringe aantal van 336 schepen, 
wat hen na Amsterdam de belangrijkste 
VOC-stad maakte. De invloed van die tijd is 
nu nog te zien aan de vele grote panden in 
het centrum. Helaas heeft de stad veel te lij-
den gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

waarbij enkele historische gebouwen geheel 
of gedeeltelijk werden verwoest. Al tijdens de 
oorlog begon de stad aan de herbouw en op 
6 november 1944 werd Middelburg bevrijd. 
Vandaag de dag telt de stad zo’n 40.000 
inwoners volgens de laatste tellingen.

De belangrijkste historische gebouwen en 
plekken van Middelburg zijn in willekeu-

rige volgorde het stadhuis, de Oostkerk, de 
Abdij en de Nieuwe Kerk. De Abdij heeft een 
indrukwekkend toren van meer dan 90 meter 
hoog die De Lange Jan werd gedoopt en 
inmiddels wordt gezien als het symbool van 
de Zeeuwse stad. De toren is te beklimmen 
voor de energieke helden onder ons!
Het stadhuis in laat-gotische stijl ligt aan de 
Markt en brandde in 1940 volledig uit aan 
de binnenkant. Gelukkig is de buitenkant 
bewaard gebleven en de binnenkant her-
bouwd. Nu worden er onder meer huwelijken 
gesloten en vinden er in de burgerzaal offi-
ciële ontvangsten plaats. Er worden boven-
dien dagelijks rondleidingen gegeven. In de 
Nieuwe Kerk bevinden zich de marmeren 
graven van zeehelden Cornelis en Johan 
Evertsen. 

Naast prachtige gebouwen is Middelburg ook 
in het bezit van vier korenmolens, waaronder 
Ons Genoegen en De Hoop. Eerstgenoemde 
wordt nog regelmatig draaiende gehouden 
door een aantal vrijwillige molenaars. 

Cultureel verantwoord
Naast historie heeft Middelburg natuur-
lijk meer te bieden. Zo zijn er het Zeeuws 
Museum en het Zeeuws Archief en is er een 

18  SCHERP

Foto’s © Angel Eyes / Esther Schulting

De Zeeuwse 
babbelaars: 
wie kent ze 

niet?!

UIT IN NEDERLAND | door Angel Eyes

MIDDELBURGERS

!oude" #el $an %e" &'etje (ezel)igheid



Centrum voor Beeldende Kunst te vinden 
voor het kunstminnend publiek. Eerstge-
noemde gaat over de provincie Zeeland en 
is gevestigd aan het Abdijplein in de Abdij. 
Er zijn onder andere tapijten te zien, alsmede 
onder meer hedendaagse kunst. Het Zeeuws 
Archief is een kenniscentrum voor historisch 
en genealogisch onderzoek in de provincie. 
In de collectie zitten onder  meer tekeningen, 
kaarten en foto’s. 

En dat cultuur proeven niet alleen in of 
rondom het museum plaats  hoeft te vin-
den, dat bewijzen de vele evenementen die 
de stad rijk is. Want dat Middelburgers wel 
van een beetje gezelligheid houden, zoveel 
is duidelijk!

Feest u even mee?
! Het Lentefestival in maart
! Jazzfestival met Pinksteren
! Zonnebootrace en mosselfeesten in juni
! Smaek van Zeeland eind juni
! Nazomerfestival in september
En zo is er nog veel meer vertier te vinden!

En als u Middelburg met een ander oog wilt 
bekijken, dan pakt u de paardentram of de 
rondvaartboot om alles net even vanuit een 

ander oogpunt te zien. Tijdens een tocht met 
een rondvaartboot wordt u door een gids 
op de  hoogte gebracht van alle belangrijke 
wetenswaardigheden van de stad, en bij mooi 
weer krijgt u bovendien een lekker kleurtje 
cadeau! www.rondvaartmiddelburg.nl

De hand van de knip
Haar Van Boven, Zij Van Beneden is een win-
kelnaam waar je even over moet nadenken. 
Maar als je het etablissement binnenstapt, 
snap je ‘m direct. Beneden is er allerhande 
design te vinden zoals Kartell, Iittala, Vitra 
et cetera. Wilt u een nieuwe coupe of de 
puntjes laten bijknippen, dan gaat u naar 
boven alwaar zich een kapsalon bevindt. 
Gortstraat 28.

Ook HoneyPie is er eentje met meerdere 
gezichten. Enerzijds een stoffenwinkel, 
anderzijds een theehuis, waar u kunt genie-
ten van een heerlijke high tea. Achter de 
Houttuinen 50.

Miniwarenhuis Paleis Op De Dam biedt een 
keur aan producten, van kleding tot cadeaus 
en van speelgoed tot antiek. Inclusief grand 
café. Nieuwe Burg 39.

Bij Sarah Antiek en Curiosa kunt u overheer-
lijk snuffelen. Langeviele 79. 
En terwijl u Middelburg rondstruint wordt 
u regelmatig getrakteerd op kleine antiek- 
en curiosawinkeltjes. Zo ook ’t Wapen van 
Zeeland op de Gortstraat 63.

Bij Dis & That kunt u terecht voor allerhande 
woonartikelen. Van kandelaars tot kaarsen, 
fotolijstjes en meer. Markt 73. Daarna steekt 
u de straat over en gaat u even een lekkere 
kop koffie drinken bij Vriendschap. Markt 75.

Bij de Kitsch Company aan de Lange Geere 
2b is meer te koop dan de  naam doet ver-
moeden. U vindt er de leukste cadeautjes 
voor jong en oud.

Bij De Pagter kunt u terecht voor allerhande 
antiek en modern meubilair. 2500 vierkan-
te meter winkelvloer - van oude klokken 
tot majestueuze spiegels. Herenstraat 9 & 
Segeersstraat 8

Voor het kunstminnend publiek staat de 
eerste zondag van de maand in het teken 
van ateliers en kunstenaars. 
Kijk op www.kunstroutemiddelburg.nl wan-
neer en waar. 
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Bolussen enzo
Dat ook de innerlijke mens aan zijn trekken 
komt in de Zeeuwse hoofdstad wordt al snel 
duidelijk. Natuurlijk zijn er uit alle windstre-
ken eetgelegenheden aanwezig, maar het 
leukste is toch om u te laten verwennen met 
een gerecht uit de Bourgondische Zeeuwse 
keuken. En nee, dan hebben wij het niet over 
een Zeeuwse bolus (die naar het schijnt erg 
lekker zijn, maar uw journalist heeft mede 
door de naam nog geen trek gekregen), maar 
probeert u bijvoorbeeld eens zeeslakken 
(ook wel alikruiken genoemd), een vers mos-
selsoepje of de allerhande lokale verse visge-
rechten die vrijwel overal de kaart sieren. 

Volgens ingewijden wordt de Vlasmarkt ook 
wel ‘Het Straatje van Verlangen’ genoemd, 
niet gek dus dat restaurant De Gespleten 
Arend nu net daar haar standplaats heeft 
gevonden. In het monumentale pand kunt 
u kiezen uit originele gerechten en wereldse 
specialiteiten. Vlasmarkt 25-27.

Ook café/hotel/restaurant De Mug bevindt 

zich in ‘Het Straatje van Verlangen’. In 2005 
werd dit etablissement verkozen tot het beste 
café van dat jaar. U kunt er deelnemen aan 
een proeverij voor  14,00 per persoon en er 
is elke week live muziek. Vlasmarkt 54-56.

Sfeervol dineren doet u ook in restaurant  
’t Packhuys in de haven. Het is er niet groot 
(45 zitplaatsen), maar wel knus toeven onder 
een eeuwenoud balkenplafond. U kiest er 
onder meer uit vele visgerechten of de dag-
vangst die, de naam zegt het al, dagelijks een 
verrassing is. Kinderdijk 84.

In hartje centrum zit restaurant Peper & 
Zout. Naast het stadhuis vindt u de Lange 
Noordstraat. Op nummer 8 is Peper & Zout 
te vinden. Het motto van het restaurant 
‘Alles moet vers en lekker zijn’. En daar kun-
nen wij ons wel in vinden!

En laten we natuurlijk het meest bekende 
snoepje van Zeeland (of misschien zelfs 
Nederland?) niet vergeten, de Zeeuwse bab-
belaars, wie kent ze niet! Lekkere zuigsnoep-

jes die overal in de stad te krijgen zijn, maar 
het leukst is het kopen bij FA. J.B. Diesch, 
een oud winkeltje waar ze de echte boterbab-
belaars verkopen en u zichzelf even waant 
in vroeger tijden.

Als u tijd heeft en bijvoorbeeld een week-
endje of langer doorbrengt in Middelburg, 
bezoekt u dan ook eens het oude historische 
dorp Veere, Domburg en het strand van 
Zoutelande. Het strand van deze laatste is 
5 km lang en in minder dan een half uurtje 
te bereiken vanuit Middelburg. Het strand 
ligt als enige in Nederland op het zuiden, 
daardoor heeft Zoutelande veel zonuren 
en wordt dan ook wel de Zeeuwse Rivièra 
genoemd. U kunt er menig groot schip zien 
langskomen. Bovendien leent de omgeving 
zich prima voor een fietstocht of stevige 
wandeling. Het is nu natuurlijk te koud om 
te zwemmen of zonnen, maar een drankje 
in een strandtent of even lekker uitwaaien is 
net zo lekker! !
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HANS UBBINK: 
Bezield leven
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MODE  |  door Angel Eyes 

Hij staat te boek als degene die ‘de Nederlandse man weer aan de 
mode kreeg’. Zelf is hij daar meer bescheiden over. Feit is wel dat 11 
jaar na de oprichting van zijn eigen modemerk, Ubbink zich mag 
rekenen tot een van de meest succesvolle designers van Nederland.

Toonaangevend. Zo zou je Hans Ubbink kunnen noemen. De in 1961 
in Doesburg geboren modeontwerper startte zijn carrière als student 
aan de kunstacademie in Arnhem. Aanvankelijk  koos Ubbink voor 
mode-illustratie, om deze richting later te verlaten voor het ontwerpen. 
Gestart werd met een mannencollectie onder eigen naam. In 2001 
volgde een vrouwen modelijn en in 2005 een denim-collectie voor 
jongere mannen en vrouwen. Hans Ubbink is niet behoudend, maar 
onderscheid zich graag door mooie stoffen en appelleert graag aan 
kwaliteit. “Je moet iets dragen omdat het bij je past, kleding moet 
laten zien wie je bent. Het moet je karakter versterken en de drager  
herkenbaar maken voor gelijkgestemde zielen.” 

OUT OF THE BOX
Ubbink denkt graag out of the box. Zo organiseerde hij een mode-
show in de piste van Carré. Niet alleen voor genodigden, maar 
ook toegankelijk voor het ‘gewone’ volk. Zijn shows zijn spraak-
makend omdat er bijvoorbeeld een zeemanskoor of rockband op 
de achtergrond speelt of door unieke locaties. Sommigen stellen 
dat zijn succes juist komt door zijn onorthodoxe aanpak, die bin-
nen de modewereld ongekend is. Zelf weet hij het nog zo net niet. 
“Het heeft op sommige vlakken zeker geholpen, maar op andere 
ook geremd. Mijn aanpak heeft me in staat gesteld om een eigen 
stijl te creëren. Maar het heeft me tegen gewerkt omdat, als iets 
anders is of er anders uitziet dan wat mensen gewend zijn, de 
acceptatie zomaar vijf jaar langer duurt. Ik wil mijn producten 
bijzonder, maar ook toegankelijk maken. Ik wil dat ze gedragen 
worden. Veelal wordt er één collectie ontworpen voor de catwalk 
en door hetzelfde merk, een andere, meer saaie, standaard col-
lectie om te worden verkocht. Daar wil ik niet aan mee doen, ik 
wil bijzondere producten laten zien op de catwalk, maar die ook 
financieel bereikbaar maken, zodat mensen het ook daadwerkelijk 
kunnen kopen, dragen en in het straatbeeld laten zien. Dat is de 
lange weg, maar wel de leukste.” 

BIJZONDER DRAAGBAAR
Hoewel de kleding dus wel voor de consument wordt gemaakt, 
wil Ubbink het geen ‘confectie’  noemen. “Het hangt helemaal af 
van wat je onder confectie verstaat”, zo meent hij. De kleding van 
Hans Ubbink is draagbaar, maar tegelijk ook heel bijzonder. “Een 
aantal stukken vallen flink op, maar ze zijn en blijven altijd draag-
baar. Het bijzondere zit hem in de stof, in het verwerken van de 
coupe, de snit en de voeringen bijvoorbeeld. Dan is het is bijzon-
der, zonder dat je dat van veraf ziet. Je voelt het als je het draagt. 
Van de buitenkant is niet altijd direct te zien dat het om een Hans 

Ubbink kledingstuk gaat. Dat kan ook remmend werken. Het kan 
op de hanger in de winkel soms lijken op een ‘ander zwart pak’, 
maar zodra je het aantrekt merk je direct het verschil!”

PASSENDE KLEDING
Waar in de zorg de marktwerking nu pas langzaam maar zeker 
zijn vorm begint te vinden, geldt in de mode-industrie al sinds 
jaar en dag dat onbekend, onbemind maakt. Daarom helpt het 
vaak als prominenten een modemerk omarmen. “Wij kleden nie-
mand”, zo zegt Ubbink. “Maar doordat veel modebewuste man-
nen, zoals Matthijs van Nieuwkerk en Beau van Erven Dorens, 
Hans Ubbink zijn gaan dragen, is het merk wel in een stroom-
versnelling terecht gekomen. Maar het kan ook negatief werken, 
omdat iemand bijvoorbeeld denkt ‘ik wil niet zo onderscheidend 
zijn als hij’. Het blijft een ingewikkeld spel. Er zullen ongetwijfeld 
mensen zijn die Hans Ubbink dragen omdat het hip is, maar ons 
uitgangspunt blijft  ‘draag kleding omdat het bij je past’. Dat is 
mijn visie, waar vanuit ik ontwerp.” 

PLATFORM CREËREN
Vanuit die visie van Ubbink staat één ding centraal. Bezieling, het 
meeste halen uit het leven en zo veel mogelijk doen wat leuk is. 
Zodoende maakt hij niet alleen kleding, maar is hij ook de drijven-
de kracht achter het jaarlijkse VakantieDoeBoek Human Holidays. 
Dit jaar met onder meer bijdragen van cabaretier Vincent Bijlo, 
actrice Regina Romeijn, auteur Marcel van Driel en presentatrice 
Mirella van Markus. Het boek creëert een platform voor gelijkge-
stemden. Noem het een community. “Eigenlijk heeft het boek niet 
direct iets met het modemerk te maken. We maken het omdat we 
het zo leuk vinden, er wordt hard aan gewerkt, maar er wordt ook 
heel veel gelachen. Het is een product dat een positieve levens-
visie uitdraagt met een dosis zelfspot. En zo sta ik zelf ook in het 
leven, maar eigenlijk houdt daar verder ook de gelijkenis op.“

HYPE
Nu Nederland ‘om’ is, zou je zeggen dat het buitenland lonkt. 
Ubbink beaamt dat, maar stelt tevens dat er nog een lange weg te 
gaan is. “Stel je gaat uit van een doelgroep van 3% van de bevol-
king, dan is dat in het buitenland natuurlijk een veel grotere groep 
dan hier in Nederland. Dus we kijken zeker naar de mogelijkhe-
den. We gaan nu ook naar internationale beurzen, Dutch Design 
is hot. Maar we blijven ons eigen pad volgen en niet de hype. 
Voor nu richten we ons vooral op de eerste eigen winkel die we 
dit jaar willen gaan openen. Waarschijnlijk in Amsterdam. En we 
gaan verhuizen met het bedrijf. Dat heeft allemaal flink wat voeten 
in de aarde. Het is altijd mijn doel geweest om mensen bij elkaar 
te brengen. Dat is mijn drijfveer. Dat doet mijn kleding. Laat zien 
wie je bent, je leven wordt er alleen maar leuker van!” 
www.hansubbink.com

Het is altijd mijn doel geweest 
om mensen bij elkaar te brengen



De dagen worden korter, we rijden ’savonds 
in het donker naar huis en het buiten eten is 
afgelopen – ja de zomer is weer ten einde ge-
komen. Stiekem verlangen we toch ook weer 
naar het lekker op de bank kruipen en knus 
zitten voor een haardvuurtje. Met een lek-
kere bak koffie, of een goed boek, onder een 
fleecedekentje genieten van klassieke films, 
terwijl waxinelichtjes de kamer verlichten. 
Maar ook het buitenleven gaat door, en wel 
op zo’n manier dat u de hele winter nog 
kunt genieten van uw tuin.

ZELF GROENTE EN FRUIT TELEN
Ja, het is even werk en u krijgt er vieze han-
den van, maar dan heeft u ook wat. Zelfge-
teelde groenten zijn smaakvoller, onbespo-
ten (dus geen enge gifstoffen, tenzij u daar 
zelf voor kiest), en u eet met het seizoen 
mee. Lekker en gezond! Jelle van 16 heeft er 
zelfs een website aan gewijd: www.makkelij-
kemoestuin.nl. Ondanks dat hij zichzelf een 
tikkeltje lui noemt, is hij toch maar mooi 
een moestuin  begonnen, heeft hij er een-
tje voor zijn opa gemaakt, is hij een aard-
appelexperiment begonnen en een aard-
beiwedstrijd aangegaan met een 76-jarige 

uitdager. En als zo’n 16-jarig ventje het kan, 
wat let u dan om eens creatief in de eigen 
tuin te zijn? Want naast alle bovenstaande 
voordelen, is het natuurlijk ook gezond om 
lekker buiten bezig te zijn. Ontspanning 
voor lichaam en geest na een lange dag of 
werkweek. Geen tijd of hulp nodig? U kunt 
natuurlijk ook een beetje smokkelen en een 
tuinman inschakelen, maar vervolgens wel 
zelf van de opbrengst van de moestuin ge-
nieten en er mee pronken als u tijdens een 
etentje ‘eigen kweek’ op tafel zet.

MEN NEME
Hoeveel ruimte heeft u nodig? Dat ligt he-
lemaal aan uzelf. U kunt beginnen met 
bakken, of een klein stukje van de tuin in 
te richten als moestuin om te starten. Jelle 
heeft zijn moestuin gebaseerd op de ‘Squa-
re Feet Gardening’ methode die rond 1980 
werd ontwikkeld door Mel Bartelomew. Zijn 
idee: iedereen kan een moestuin maken, 
zelfs op een balkon. Minimum ruimte die je 
nodig hebt is 30 x 30 centimeter. Het stuk 
grond mag niet te nat zijn en er moet de 
hele dag zon zijn, dus geen schaduw van 
grote bomen of gebouwen. De grond moet 

niet te ‘vast’ zitten en moet lucht en water 
doorlaten. Als het moestuinen u bevalt, 
breidt u gewoon elk jaar de moestuin iets 
uit, een goed voornemen toch?

OOGSTEN!
Na flink spitten, omwoelen, planten, uit-
zaaien dan de opbrengst; de oogst! De 
echte oogstmaanden zijn juli, augustus, 
september en oktober. Een flinke vriezer is 
geen overbodige luxe! Na het oogsten kunt 
u zelf fruit tot jam verwerken, groenten in 
het zuur zetten of invriezen, zodat u ook in 
de winter lekker door kunt genieten van de 
opbrengst van uw moestuin.

IN HET NAJAAR OOGST U  
ONDER MEER:
Veldsla / Andijvie / Bieten / Wortelen
Knolselderij en Selderij / Boerenkool
Radijs / Tuinbonen / Spruiten / Spinazie

SMAAKMAKERS
Naast de pure smaak van uw verse groente 
en fruit is het natuurlijk ook lekker om een 
paar fijne smaakmakers te integreren. Zo-
als bijvoorbeeld uien, allerhande kruiden en 

WINTERGENIETEN!

GROENE VINGERS  |  tekst en beeld door Angel Eyes
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knoflook. Deze laatste dient bij voorkeur in 
oktober en november te worden geplant. 
Voor een goede ontwikkeling heeft knoflook 
namelijk een koudeperiode nodig van (ten-
minste) twee maanden. Als u in het  najaar 
plant, heeft u de meeste kans van slagen. 
Andere kruiden die goed groeien in het Ne-
derlandse klimaat en onze winters kunnen 
overleven zijn bieslook, rozemarijn, tijm en 
lavendel.

FRUITSCHAAL
Heeft u appel- en perenbomen in de tuin of 
bijvoorbeeld druiven en pruimen, dan heeft 
u deze ergens vorige maand geplukt. Afhan-
kelijk van het soort fruit kunt u deze direct 
opeten of invriezen, of er iets mee doen. 
Bijvoorbeeld eigen pruimenjam maken.  
Pruimen zijn niet alleen heerlijk zoet, maar 
ook erg gezond. Wist u bijvoorbeeld dat 
een pruim net zoveel antioxidanten bevat 
als een handvol blauwe bessen? Daarnaast 
behouden ze een goede stoelgang door de 
vezels en kan een pruim zowel gewoon als 
gedroogd worden gegeten. Lekkere pruim-
gerechten: een pruimentaartje met blader-
deeg of gevulde pruimen met kaas!

Boektip 1   VAN EIGEN ERF
Een kookboek waarbij u helemaal zin krijgt 
uw eigen groenten en fruit te telen. Van Ei-
gen Erf zit boordevol heerlijke en pure ge-
rechten met recepten van Caspar Burgi en 
boeren en tuinders. Biologisch eten wordt 
dichterbij gebracht, met tevens aandacht 
voor diervriendelijk vlees. Ook fijn; de ge-
rechten zijn makkelijk te bereiden.
! 24,50 / ISBN 78 90 815285 1 1

Boektip 2   ZELF GEOOGST
Een beetje hulp nodig bij het starten van 
een eigen moestuin(tje), en tegelijk geïn-
spireerd worden? Dan is Zelf Geoogst een 
boek voor u. Het behandelt een stappen-
plan voor de zogenaamde ‘moestuinkistjes-
methode’, er is ruimte voor eigen notities 
en er zijn recepten te vinden om uw oogst 
in eigen keuken te verwerken. De gerechten 
staan binnen een half uur op tafel. Verser 
dan vers! ! 14,95 / ISBN 978 90 799 61 092
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SCHERP DOOR DE BOCHT | door Angel Eyes

Vrijheid. Dat is een woord dat kenmerkend is 
voor orthopeed Ibo van der Haven. Vrijheid 
in zijn werk (hij is als zelfstandig orthopeed 
werkzaam vanuit AVE Orthopedische Klinieken) 
en vrijheid in zijn vervoersmiddelen. Zijn 
ultieme vrijheidssymbool is zijn Cobra, een kleine 
roadster die hij volledig heeft gerestaureerd.

Van der Haven is enthousiast over zijn kleine 
racemonstertje, dat in 1953 zijn oorsprong 
vindt. Toen rolde de eerste AC Ace roadster 
van de productielijn van de firma AC uit 
Engeland. Deze auto leek een jaar of zeven 
later geruisloos de geschiedenisboeken in 
te verdwijnen, tot coureur Carroll Shelby in 
1960 geïnteresseerd raakte in de in de AC 
Ace. Van der Haven: “Hij moest vanwege 
zijn hart stoppen met racen en wilde een 
racemonster creëren waar anderen overwin-
ningen mee konden halen. Shelby maakte 
afspraken met AC en Ford. Ford leverde 
een nieuwe extra krachtige 4,2 liter motor 
en AC leverde zoveel chassis als hij nodig 
had. Shelby heeft de AC de naam Cobra 
gegeven. In 1962 startte de productie en 
werd de eerste (van slechts 75 exemplaren) 

AC Cobra 260 opgeleverd. Bij de eerste race 
viel de Cobra meteen uit met pech en ook 
andere races werden flops. Zodoende kwam 
Ford in 1963 eerst met de Cobra 289 en in 
het najaar met de Cobra 427. Deze werd 
uitgerust met een 7 liter v8, met bijna 500 
pk in de wedstrijdversie. Deze auto trok op 
van 0 tot 100 in 4 seconden. Met dit mon-
sterachtige vermogen was er geen auto die 
in de verste verte aan de Cobra kon tippen. 
Er zijn van de 289 slechts 579 exemplaren 
gemaakt en van de 427 slechts 260. Een 
legende was daar.”

Zelfbouwcultuur
De AC Cobra heeft een legendarische status 
gekregen die er voor heeft gezorgd dat ori-
ginele 427-versies op veilingen voor bijna 
een miljoen dollar van de hand gaan. Het 
is dan ook niet gek dat er vanaf de jaren ‘80 
diverse replica’s op de markt zijn gekomen. 
Onder meer de DAX Cobra van Tojero en 
vanuit Zuid-Afrika de Superformance Cobra. 
Laatstgenoemde wordt helemaal op maat 
gemaakt. Van der Haven: “Maar daar hangt 
dan ook een fors prijskaartje aan. Soms tot 

wel 150.000 euro. Met name in Engeland 
is er een enorme zelfbouw cultuur op auto 
gebied en zijn er vele ‘kit-car’ opties om een 
Cobra replica te bouwen. In het verleden 
had ik al twee Harley Davidsons gebouwd 
door onderdelen te verzamelen en chopper-
achtige bikes te maken. Het sleutelen aan 
motoren heb ik altijd leuk gevonden en als 
autodidact heb ik mezelf wegwijs gemaakt 
in de techniek, de bedrading, het lassen et 
cetera. Geïnspireerd door de serie A Car is 
Born op Discovery Channel wilde ik daarna 
eens kijken of het me zou lukken om een 
auto te bouwen, waarbij de keus al snel viel 
op de Cobra.”

Verfomfaaide DAX replica
Het aanschaffen van een ‘kit car’ was daarbij 
echter geen optie. In Nederland krijg je voor 
een zelfbouw auto namelijk geen kenteken. 
“Je kunt alleen voor seriematig geprodu-
ceerde auto’s een kenteken krijgen als je ze 
invoert via de EU. Dit zou erop neer komen 
dat ik de auto in Nederland zou moeten bou-
wen, in bijvoorbeeld Engeland moest laten 
keuren om ‘m vervolgens als Engelse auto 

van Ibo van der Haven
Het Cobra-project
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met kenteken in Nederland te laten invoe-
ren. De kosten daarvan maakten me al een 
stuk minder enthousiast. Eind 2005 kwam 
ik in Hardenberg terecht bij Auto Eshuis, 
dat Superformance auto’s importeert. In de 
hoek van de showroom stond al jaren een 
oude verfomfaaide DAX replica. Een echte 
opknapper, maar wel mét kenteken en niet 
al te duur! Ik heb niet geaarzeld en hem van 
mijn eerste salaris als waarnemend ortho-
peed in Almelo gekocht.”

Brandgevaar
De term ‘echt een opknapper’ was een 
understatement. De bolide was in erbar-
melijke staat. Het duurde dan ook even 
voor Van der Haven aan de klus begon. “Ik 
heb vanwege onder meer een verhuizing tot 
2006 gewacht voor ik met de daadwerkelijke 
opknapwerkzaamheden ben begonnen. De 
bedrading was een ravage en brandgevaar-
lijk. Alles was verroest, kleurencombinaties 
waren er gewoonweg niet. Op een gegeven 
moment ontdekte ik tien  draden die met zijn 
allen in één kroonsteentje waren gepropt en 
waarvan ik de herkomst niet kon ontdekken. 

Uiteindelijk heb ik alle bedrading er maar 
gewoon uitgetrokken en weggegooid. De 
auto is vervolgens compleet gestript. Alles 
is uit elkaar gehaald, totdat er niet veel meer 
over was dan een chassis met motorblok en 
versnellingsbak.” 

Yeehaaaa!!
Met de polyester body in de tuin gelegd en 
het chassis op vier bokken in de garage, 
begon het restauratiewerk. Van der Haven 
liet de wielen stralen, poedercoaten en afkit-
ten, schuurde het verroeste chassis kaal en 
verfde het met Hammerite, reviseerde de 
voorwielophanging, legde nieuwe rem- en 
gasleidingen aan, monteerde nieuwe stoe-
len met een zelfgemaakt frame en verving 
het dashboard door een zelfgemaakte plaat 
aluminium met nieuwe instrumenten vanuit 
de Verenigde Staten. “Dat zijn nog maar 
enkele van de werkzaamheden geweest”, zo 
lacht Van der Haven. “Na twee jaar sleutelen 
was mijn Cobra af. Vincent Ras van Garage 
Gijsberst in Elst heeft ‘m startklaar gemaakt 
en de APK verzorgd. Het was alles bij elkaar 
een hele tijdrovende en leerzame klus, maar 

met resultaat. De auto is Spartaans en niet 
comfortabel om in te rijden, maar als je de 
auto start is het een en al geweld onder de 
motorkap. Het is een fantastische ervaring 
om het gas in te trappen en al dat vermo-
gen te voelen losbarsten. ‘Yeehaaaa factor’ 
verzekerd!”

IBO VAN DER HAVEN
Studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit  
in Amsterdam. Na arts-assistentschappen Heel-
kunde en Orthopedie volgde hij de vooroplei-
ding Heelkunde in Medisch Spectrum Twente 
te Enschede, waarna hij zich specialiseerde tot 
orthopeed aan de Sint Maartenskliniek, te Nij-
megen. Sinds 2005 is Van der Haven werkzaam 
als orthopeed en tegenwoordig doet hij dat met 
veel plezier geheel vanuit AVE Orthopedische 
Klinieken, die als ZBC deel uitmaken van de 
Stichting AVE Medical.

AVE zoekt 
orthopeed
Zie pag. 56
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“Een goed portret, 

daarin zie je de 

persoonlijkheid 

van de 

geportretteerde”

Hij is al een seizoen of veertien op televisie als jurylid van America’s 
Next Top Model. Maar Nigel Barker is in de eerste plaats topfotograaf. 
Eentje die wereldberoemd is vanwege zijn portretten. Portretten die de 
onderwerpen op hun puurst laten zien.  SCHERP sprak met de man 
die zichzelf ook wel als Dr. Photo profileert en onlangs zijn boek Nigel 
Barker’s Beauty Equation presenteerde.

“Mijn loopbaan als topfotograaf heeft me alles gebracht. Ik heb 
geld. Ik ben beroemd. Heb een prachtige vrouw en kinderen. Weke-
lijks schakelen wereldwijd zo’n honderd miljoen mensen in om het 
tv-programma waarin ik zit te bekijken. Maar werd ik daar gelukkig 
van? Natuurlijk voor een groot deel wel, maar ik voelde mezelf pas 
echt goed op het moment dat ik ook dingen terug begon te geven”, 
zo stelt Barker bij de Europese lancering van zijn boek in het Am-
sterdamse American Book Center.  “Dat was het moment dat ik echt 
lekker in mijn vel begon te zitten en er een soort rust over me kwam. 
Sindsdien zet ik me voor zo veel mogelijk goede doelen in. Op lokaal 
niveau in mijn woonplaats, maar ook op grotere schaal. Ook wil ik 
de expertise die ik in de loop der jaren heb opgebouwd met zo veel 
mogelijk mensen delen. Het boek is hier een onderdeel van” 

KARAKTER
Nigel Barker blijft onderdeel van de 
modewereld waar hij uit is voortge-
komen, maar is niet bang om ook 
daar buiten te treden. Zo zet hij zijn 
fotografisch oog derhalve nu ook 
op andere vlakken in. Bijvoorbeeld 
als adviseur voor medici die moe-
ten omgaan met patiënten die er na 
een ingrijpende operatie - volgens 
de moderne standaard - niet meer 
‘mooi’  uitzien. “Schoonheid wordt 
tegenwoordig gedicteerd door wat 
de media als ‘mooi’ bestempelen. 
Mensen gaan er vanuit dat als je er 
als een fotomodel uitziet, het leven 
vanzelf makkelijker of mooier wordt. 
Terwijl het juist om persoonlijkheid 
gaat. Als fotograaf heb ik gemerkt 
dat het niet uitmaakt hoe iemand er 
uit ziet om toch een mooi portret te 
maken. Een model kan net zo mooi zijn als een hongerig straatkind 
uit Haïti. Zolang het karakter er maar doorheen schijnt. Het heeft al-
les te maken met natuurlijke charme, authenticiteit en passie. Niets 
met eventuele littekens, een lelijke huid of het al dan niet hebben 
van borsten. Die boodschap wordt door de media echter niet gege-
ven, waardoor veel mensen onzeker zijn of worden.” 

ONZEKERHEDEN
Barker stelt dat veel artsen waar hij workshops aan geeft het inle-
vingsvermogen missen om te voelen waar een patiënt precies be-
hoefte aan heeft. “Ik zeg niet dat plastische chirurgie onzin is. Als 
je een vrouw hebt die een borst moet missen na een amputatie, is 
het logisch dat een prothese wordt overwogen. Maar met alleen die 
behandeling, waar ook altijd een risico aan vast zit, iets waar veel 
aan voorbij wordt gegaan, ben je er nog niet. Zo’n vrouw had iets, 
dat verloor ze, nu heeft ze er iets anders voor in de plaats. Maar dat 
brengt nieuwe onzekerheden met zich mee. En daar wordt vaak – in 
Amerika en Engeland althans – niet aan gedacht. Door met iemand 
van binnenuit te werken en te focussen op de kracht van wie die 
persoon is in plaats van hoe die persoon er uitziet, merk je dat die 

mensen sterker en zelfverzekerder worden. Soms zelfs zo zelfverze-
kerd, dat ze de reconstructieve chirurgie uiteindelijk niet doen.” In 
zijn boek heeft Nigel Barker tips verzameld hoe mensen door zelf-
portretten te maken zichzelf kunnen zien als door het oog van een 
buitenstaander. Indien gewenst kunnen de lezers die foto’s delen 
via de website www.beautyequation.com om zo te zien of dat beeld 
klopt. Barker: “Wie door de ingestuurde foto’s heen bladert, zal er 
een aantal vrouwen tussen zien staan die levenslustig, trots en ver-
leidelijk de camera in kijken. Je wordt gegrepen door hun persoon-
lijkheid. Pas later merk je aan ze dat ze ofwel een litteken hebben, 
dan wel een geamputeerde borst. Het punt wat ik daarmee wil ma-
ken, is dat persoonlijkheid het allerbelangrijkste is. Daar herinneren 
andere mensen je aan. Niet aan je litteken of de hippe spijkerbroek 
die je aanhebt. Die zie je in eerste instantie namelijk niet.” 

THERAPIEVORMEN
Door de lezers van het boek en de gebruikers van de daar aan ge-
koppelde website handgrepen te geven om zichzelf te fotograferen, 
hoopt Barker dat die mensen vooral ook op zoek gaan naar hun 
eigen essentie en daardoor ook als persoon sterker worden. “Veel 

mensen kijken ‘s morgens in de spie-
gel en zien zichzelf niet. Ze zijn het ver-
leerd. Door (zelf)portretfotografie kan 
je meer over jezelf te weten komen. 
In het boek staan tips en opdrachten, 
die op zichzelf ook onderdeel zijn van 
therapievormen. En jezelf leren kennen 
en daarin heel eerlijk zijn, is ook een 
vorm van therapie, natuurlijk. Als mijn 
alter-ego Dr. Photo geef ik in het boek 
tips over hoe je betere en spannendere 
composities kan maken en daarmee 
ook weer op een andere manier naar 
jezelf en anderen kan kijken.”  

PERSOONLIJKHEID VANGEN
De fotograaf is de eerste om toe te 
geven dat hij niet op de plek van een 
psychiater of psycholoog moet gaan 
zitten. “Ik pretendeer niet de wijsheid 
in pacht te hebben. Ik stel alleen wat 
mij is opgevallen doordat ik al zo lang 

mensen op de foto zet. Binnen de fotografie heeft het vangen van 
een persoonlijkheid me altijd het meeste gegrepen. Zodoende heb ik 
ook geleerd te zien wanneer mensen zichzelf zijn of een pose aanne-
men. Soms moet je ze letterlijk even opschudden om de ware aard 
naar buiten te laten komen en die te vangen op camera. Zeker bij 
mannen, die over het algemeen terughoudender zijn. Wat ik daarbij 
ook heb gezien, is dat veel mensen zich jarenlang anders voordoen 
dan ze werkelijk zijn. Omdat ze graag geaccepteerd willen worden 
binnen een bepaald milieu. Zelfs al maakt hen dat doodongelukkig. 
Als je een foto van zo iemand maakt in de pose die hij aanneemt, 
met een kunstmatige lach op de lippen, dat is geen portretfotogra-
fie. Zelfs al is het licht nog zo mooi, of is de compositie perfect. Het 
blijft dan een soort voyeurisme. Voor mij althans. Een goed portret, 
daarin zie je de persoonlijkheid van de geportretteerde. De essentie 
van die persoon vastgelegd op beeld.” !

Meer informatie: www.beautyequation.com

Het boek Nigel Barker’s Beauty Equation is onder meer te koop bij 
American Book Center (www.abc.nl)
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GADGETS  |  door Angel Eyes

BLOEDBAD

Soms kan het wel leuk zijn om het werk mee naar huis te nemen. Neem nu de 
geinige ‘Blood Bath’ shampoo en douchegel, die eigenlijk in geen enkele badkamer 
van een chirurg met humor mag ontbreken. Het infuus bevat genoeg schuim voor 

enkele weken lekker soppen. Bent u wat meer luguber, dan heeft dezelfde firma voor 
de liefhebbers een douchegordijn en een badmatje op de markt gebracht die beiden 

de term ‘bloedbad’ een heel nieuwe dimensie geven.

Blood Bath: ! 11,95 Badmat en douchegordijn samen ! 24,95

BOOK IN EEN BOEK

De producten van Apple zijn prachtig. Maar ze zijn ook gevoelig voor 
lelijke beschadigingen. Voor de eigenaars van een MacBook is nu de luxe 

BookBook Case op de markt gebracht, een beschermlaag die er uit ziet als 
een (oud) boek. Deze zorgt er voor dat de MacBook onbeschadigd blijft, 

maar ook voor een onopvallende verschijning voor als u ‘m op uw bureau 
laat liggen. De BookBook Case is handgemaakt en bevat een echte ‘vin-

tage’ lederen omslag. Er is dus geen enkele exact hetzelfde. Ook verkrijg-
baar voor de iPad en exclusief online te bestellen via TwelveSouth.com.

Prijzen variëren van $69.99 tot $99.99

 © TwelveSouth



ULTIEME GADGET

Toen we het vorige nummer van SCHERP maakten, was nog niet bekend of 
de iPad überhaupt naar Nederland zou komen. Nu ‘ie uit is, is het alweer oud 

nieuws omdat Apple naar verluid werkt aan een iMac met touch screen, wat dus 
weer een opgeblazen variant wordt van de iPad, die op zijn beurt eigenlijk een 
grote iPod Touch, dan wel iPhone is. Maar goed, de iPad heeft zijn bestaans-
recht inmiddels wel bewezen en een ieder die er een heeft aangeschaft snapt 

niet dat ‘ie zo lang zonder heeft kunnen leven. De gadget aller gadgets, derhalve.
Prijzen variëren van ! 499.99 tot ! 799.99

HD-KANONNEN

Sony heeft zijn nieuwe ‘full size’ digitale spiegelreflex geïntroduceerd, de !560. Het is een waar HD kanon, uitgerust met 14,2 megapixels 
en Sony’s nieuwste beeldprocessor. Deze moet de camera in staat stellen om, naast de zeven foto’s per seconde die geschoten kunnen 

worden, te filmen in 1080i HD-video. De camera is standaard uitgerust met een 18-55mm lens. Sony heeft ook nog twee compactere varian-
ten aangekondigd, de !33 en !55. Beide kunnen Full-HD filmpjes opnemen, waarbij de !33 naar verluid ook nog eens 16,2 megapixels aan 
boord zal hebben. De Nederlandse release van de !560, die in Amerika $750,- als adviesprijs heeft, is ergens in oktober. De andere twee 

worden duurder, maar daar zijn nog geen verdere details over.
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ROCK ’N ROLLLLLL!

Geef maar toe. Sinds uw kinderen met hun 
‘Guitar Hero’ games gierende gitaren staan 
na te doen, zou u stiekem ook wel willen. 
De meer volwassen variant is de flinter-
dunne Paper Jamz gitaar, een gadget die 
ergens tussen een speelgoedgitaar en een 
echt instrument in hangt. Want gekoppeld 
aan de speciale (en eveneens flinterdunne) 
Paper Jamz versterkers, is het mogelijk een 
flink potje echte muzikale herrie te maken. 
Terwijl de instrumenten zo dun zijn als… 
nou ja, het velletje papier waarnaar ze ver-
noemd zijn. Adviesprijs: ! 39,- 
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Ze geldt als dé grote Nederlandse muzikale ontdekking van de af-
gelopen maanden. Jenny Lane bracht haar soulvolle debuutalbum 
Monsters uit, kreeg lovende kritieken, scoorde hits met Say Say Say 
en You Start A Fire, stond twee maal in De Wereld Draait Door, 
werd ook in het buitenland opgepikt en speelde onder meer de le-
gendarische theater- en concertzaal Olympia in Parijs plat. “Mijn 
muziek is een uitlaatklep waarmee ik mezelf kan uitdrukken”, aldus 
de zangeres.  

Het kan hard gaan, want hoewel haar kwaliteiten nu alom geroemd 
worden, wist koud een jaar geleden nog vrijwel niemand wie Jenny 
Lane was. Terwijl ze toen ook al haar sporen internationaal had ver-
diend. Want ver voordat ze in het Olympia theater in de voetsporen 
van grootheden als Edith Piáf en Jacques Brel trad, trad ze als blank 
meisje in 2007 in het New Yorkse Apollo theater al in de voetspo-
ren van veel van haar zwarte soulhelden, zoals The Jackson Five en 
James Brown. Voor een cynisch publiek dat haar eerst uitjouwde 
vanwege de huidskleur en later omarmde 
vanwege haar imposante optreden. 

TWIJFEL
Er zijn maar weinig écht legendarische 
concertzalen ter wereld. Er is nog geen 
enkele Nederlander geweest die zowel in 
het Olympia als in de Apollo stond. Jenny 
Lane deed het wel. Zoals ze vrijwel alles 
‘gewoon doet’ sinds ze enkele jaren gele-
den zichzelf eens goed bij de kladden pak-
te en richting aan haar leven gaf. “Lange 
tijd wist ik niet goed wat ik wilde met mijn 
leven. Ik had talent, dat wist ik wel. Maar 
had geen idee in welke vorm ik het zou 
moeten gieten. Ik vond theater leuk, ik vond zingen in bands leuk, ik 
hield van reggae, ska, soul, pop en zelfs Amsterdamse volksmuziek. 
Het probleem was, dat ik ook al die stijlen enorm goed beheerste. 
Maar ik was in de veronderstelling dat ik maar één ding echt kon 
zijn, dat ik voor een eenduidige richting zou moeten kiezen omdat 
mensen me anders niet zouden snappen. Omdat ik mezelf dan niet 
zou snappen. Maar juist omdat ik niet kon kiezen deed ik maar niks, 
behalve wat vage schetsjes maken van liedjes, die ik vervolgens niet 
afmaakte.”

ZONDER CENSUUR
Bij THOPPS, Theateropleiding Selma Susanna, leerde Jenny dat ze 
helemaal niet hoefde te kiezen voor een bepaalde richting. “De es-
sentie van het artiest zijn, is dat je jezelf door middel van wat je 
doet leert uit te drukken. Een echte artiest pint zich niet vast op één 
ding, maar haalt alles uit zichzelf zonder censuur. Die realisatie was 
de start en daarna ging het balletje bijna als vanzelf rollen. Ik werd 
benaderd door Coen Ouwehand (tegenwoordig onder meer muziek-

docent op de Frank Sanders Academie – red.) die vond dat iemand 
met mijn talent zichzelf toch wel op de piano zou moeten kunnen 
begeleiden. Toen ik zei dat ik dat niet kon, begon hij te vloeken, te 
tieren en niet lang daarna bood hij aan mij pianolessen te geven. Hij 
heeft me geleerd hoe belangrijk het is om niet alleen mezelf te kun-
nen begeleiden, maar ook om een middel te hebben om zelf liedjes 
te kunnen schrijven en mijn creativiteit te uiten. Tot die tijd hoorde 
ik altijd al hele nummers in mijn hoofd en wist ik ook precies hoe 
het zou moeten klinken, maar had nog nooit een instrument opge-
pakt om het ook daadwerkelijk te schrijven. Sindsdien componeer ik 
zelf en in de loop der tijd heb ik zo de liedjes van mijn cd Monsters 
geschreven.”

CREATIEVE KRAAN
Die cd balanceert muzikaal ergens tussen soul, pop en jazz in. Met 
als leidraad de ware emoties die je in al deze muzikale stijlen te-
rughoort. De creatieve kraan is opengegaan en gaat voorlopig niet 

meer dicht. “Momenteel ben ik bezig met 
het schrijven van nieuwe liedjes voor een 
volgende cd. Maar ik ben ook bezig met 
een theatervoorstelling, waarmee ik iets 
‘Parade-achtigs’ wil neerzetten. Die voor-
stelling moet nog uitkristalliseren, maar 
als gezegd, ik wil me nergens helemaal op 
vastpinnen. Nu staat even alles in het te-
ken van mijn muziek, maar theater is óók 
een onderdeel van wie ik ben.” Dat laatste 
uit zich vooral in de optredens van Jenny 
Lane, die door de jubelende Nederlandse 
(en buitenlandse) pers zijn onthaald als 
ware belevenissen. Het zijn in ieder geval 
shows die de liedjes een volledig nieuwe 

dynamiek geven. “Als ik optreed, verlies ik mezelf in wat ik zing. 
Of het nu mijn eigen liedjes zijn, of die van anderen, ik ga er in op. 
Muziek is een krachtig middel dat op vrijwel ieder mens een effect 
heeft. Op het podium zal je mij ook geen ingestudeerde danspasjes 
zien doen, ik beweeg me hoe ik me op het moment dat ik een liedje 
zing voel. Optreden is voor mij echt thuiskomen. Zelfexpressie én 
communicatie. Ik hoop dan ook dat mensen die mijn optredens be-
zoeken er door geraakt worden en een beetje betoverd weer naar 
buiten gaan.” µ

Jenny Lane gaat de komende maanden op tournee onder de vlag 
‘MONSTERS ON TOUR’. 

Zij is hier te zien:
1 mei – Lelystad, Underground  |  7 mei – Tilburg, 013
14 mei – Den Bosch, W2  |  15 mei – Purmerend, P3
24 mei – Amsterdam, Paradiso  |  28 mei – Groningen, Simplon
4 juni – Delft, Speakers  |  14 juni – Hilversum, De Vorstin

JENNY LANE
“Ik heb geleerd om me in mijn liedjes uit te drukken”

“Als ik optreed,  
verlies ik mezelf  
in wat ik zing”
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ECO-RECYCLE FASHION  |  tekst en beeld door Angel Eyes

Eco  chic
Waar nog niet eens zo heel lang geleden het 
vermaken van oude kleding ‘not done’ was, en de 
motten alleen het woord ‘tweedehands’ af leken 
te vliegen, is tegenwoordig ‘vintage’ een synoniem 
voor ‘uniek’ en is het recyclen van de garderobe 
een hippe en milieuvriendelijke vrijetijdsbesteding. 

Terwijl de wereld nog nasuddert van wat we 
‘kredietcrisis’ zijn gaan noemen, merk je dat de 
consument bewuster in het leven is gaan staan. 
Websites als Markplaats.nl en eBay.com, maar ook 
de Kringlopers varen wel bij deze nieuwe trends in 
ietwat troosteloze tijden. Ook websites als designer- 
vintage.com springen hier gretig op in. Want deze 
online marktplaats voor designer kleding is de 
plek bij uitstek om de laatste modetrends aan te 
schaffen tegen vriendelijke prijzen (veel designers 
bieden hier hun ‘overstock’ aan), het is ook de 
plek om de eigen kledingkast eens een opfrisbeurt 
te geven. Oude designerstukken kunnen worden 
verkocht en van de opbrengst, kleed je jezelf weer 
volgens de laatste mode. Helemaal eco-chic en zo 
houden we de kringloop wel draaiende. 

LUXE UITSTRALING
Bovendien worden we bewuster en denken we meer 
na over de afkomst van onze producten, zo ook 
onze kleding. Fair Trade winkels schieten dan ook 
als bosjes uit de grond en daar komen echt niet 
meer alleen macrobiotisch gevoede dames met 
geitenwollen sokken en hippiejurken. Deze winkels 
kiezen juist voor een luxueus concept, waar ook een 
luxe prijskaartje aan hangt. Kleding van bamboe of 
biologisch katoen is nu eenmaal net wat kostbaar-
der. Denk bijvoorbeeld aan het merk Edun van Ali 
Hewson, vrouw van U2-zanger (en professioneel 
wereldverbeteraar) Bono. Hewson startte het merk 
om de (fair)trade met Afrika aan te moedigen, met 
mooie draagbare kleding als resultaat.

VAN SUFFE JURK NAAR HIPPE ROBE
Kermit de Kikker zong ooit ‘it’s not easy being 
green’. Daar zijn we het niet helemaal mee eens. 
Sterker nog, het is makkelijker dan ooit! Een 
oud kledingstuk, een deken, theedoek of tas 
omtoveren tot een nieuw (kleding)stuk of object. 
Dat is toch wel heel erg eco, precies volgens de 
tijdsgeest en ook de gedachte achter de Recycle 
Your Wardrobe workshops. Een oude jurk met net 
die puntige retro kraag die niet meer kan, maar 
afstand doen, mooi niet. Herkenbaar? Waarom 
maak je er niet zelf een eigen uniek (kleding)stuk 
van? Een stuk dat er in feite al is, maar even wat 
werk nodig heeft. Als je zelf niet zo handig bent, 
dan kun je je bij Recycle Your Wardrobe laten 
begeleiden tijdens het maakproces van ‘suffe jurk’ 
naar ‘hippe robe’ door twee ervaren mode-ontwer-
pers. Er wordt gewerkt aan een lange tafel waarop 
alles te vinden is om het kledingstuk naar keuze te 
pimpen om te komen tot een uniek stuk. Top en 
rok worden een prachtige zomerjurk en bretels en 
een oude lap worden een tas. Zo gemakkelijk kan 
het zijn! Voor voering, tashengsels, textielverf en 
dergelijke wordt gezorgd. Een workshop kost 
! 65,00, materialen inbegrepen. Gemiddeld ben 
je van 10.00 tot 15.00 onder de pannen en wordt 
je getrakteerd koffie en thee en wat lekkers. Ook 
leuk: een bedrijfsworkshop te volgen. Een creatief 
uitje en zo de onderlinge banden aanhalen. 

Info en aanmelding: www.recycleyourwardrobe.nl

ECO-FASHION TIPS:
www.net-a-porter.com/
www.ecofashionworld.com
www.edun.com 
www.fashion-vintage.com
www.kuyichi.com
www.winkeldochters.com
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GALERIE  |  door Angel Eyes
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Menno Baars is kunstenaar. Menno Baars is  
cardioloog. Het zijn twee levens die volkomen 
naast elkaar bewegen, en toch raakvlakken  
hebben. In gesprek met een bevlogen man.
 
Artsen die ‘iets’ met kunst doen, doen dit vaak als 
een hobby. Zo niet Menno Baars. Hij is cardio-
loog in MC Zuiderzee te Lelystad en daarnaast is 
hij kunstenaar met internationale naam en faam. 
“Nee, het schilderen is zeker geen hobby. Net zo 
min als dat cardiologie een hobby kan zijn. Het 
zijn voor mij beiden serieuze carrières. Ik heb 
beide uitersten nodig om in het leven te kunnen 
functioneren. Als ik niet schilder, zou ik als cardio-
loog vastlopen en zonder het werk in het zieken-
huis, zou mijn werk als kunstenaar verslappen. 
Ik zou dan ook niet willen kiezen.”
 
OPEN STELLEN
Het zijn dan ook de grote contrasten die beide 
werkzaamheden zo aantrekkelijk maken. “Als 
cardioloog ben ik uiterst nauwkeurig, minutieus, 
de ratio voert de boventoon. Als kunstenaar gaat 
het nooit om de ratio, maar altijd om de intuïtie. 
Schilderend kan ik me helemaal laten gaan en me 
overgeven aan de emoties van het moment. Emo-
ties die zich niet laten sturen en op ieder moment 
van de dag op kunnen komen. Het een heeft ook 
rechtstreeks met het ander te maken. Binnen mijn 
werkgebied in het ziekenhuis is de druk van leven 
en dood altijd aanwezig. Het gebeurt regelmatig 
dat ik een patiënt niet meer kan helpen. Met mijn 
kunst vier ik het leven en wil ik de toeschouwer 
wijzen op hoe mooi het leven kan zijn. Ik wil men-

sen laten ervaren, hun bewustzijn open stellen. 
Het is dan ook heel belangrijk voor mij dat ik met 
mijn kunst een zo groot mogelijk publiek bereik. 
Dat ik de toeschouwer bewust maak dat ze moe-
ten genieten van het leven en alles er uit moeten 
halen wat er in zit.”
 
COMMUNICATIEMIDDEL
Vanuit die laatste drang, heeft Baars zijn kunste-
naarschap van meet af aan bedrijfsmatig opgezet. 
“Ik word vanuit de kunstwereld nog wel eens met 
argwaan bekeken. Ik heb geen kunstacademie of 
iets dergelijks gedaan, ik blijf niet hangen in het 
kleine kringetje intellectuelen dat kunst alleen 
de moeite waard vindt als het ‘moeilijk’ of ‘voor 
de elite’ is en heb ook nooit een cent subsidie 
ontvangen. Ik vind overigens dat het subsidiëren 
van kunst in het geheel niet bijdraagt aan de crea-
tiviteit. Het creëert een navelstaarderige ‘ons kent 
ons’ cultuur, die de afstand tussen de kunst en de 
toeschouwende mens vergroot. Kunst is commu-
nicatie. Zorg maar dat je als kunstenaar je broek 
op kan houden met je werk door er mensen mee 
aan te spreken. Dat betekent in het geheel niet dat 
je een eigen visie moet laten varen, maar dat je 
een manier moet vinden om de vertaalslag te ma-
ken naar het publiek. Hoewel ik in eerste instantie 
voor mezelf schilder, vind ik kunst boven alles een 
communicatiemiddel. Ik wil een gevoel vastleg-
gen, maar wil vervolgens dat anderen daardoor 
worden gegrepen. Vandaar dat ik mijn kunst ook 
nooit in een ziekenhuis heb opgehangen en altijd 
direct de weg naar het publiek via een galerie heb 
gezocht.”

MENNO BAARS 

VOLGT ZIJN PASSIES

“Kunst of cardiologie, ik zou niet willen kiezen”



KUNSTORGANEN
Het bedrijfsmatige van zijn schilderwerk, brengt 
Baars ook in binnen de maatschap waarin hij 
werkt, waardoor het werk in het ziekenhuis ef-
ficiënter is geworden, andersom draait een groot 
deel van zijn werk als cardioloog om de toegan-
kelijke communicatie van dokter naar patiënt. De 
brug slaan naar andere mensen is ook hetgeen 
hij met zijn kunst voor ogen heeft. “Uiteindelijk 
neem je van alle werelden waarin je jezelf begeeft 
iets mee de andere in. Zo werkt dat nu eenmaal. 
Als ik feestjes organiseer, dan komen die verschil-
lende werelden – zij het iets meer geforceerd - ook 
samen en het geeft me veel plezier om enerzijds 
de toch wat gereserveerde artsen te zien reage-
ren op de bohemiens uit de kunstwereld. Maar 
het liefst houd ik die werelden zo veel mogelijk 
gescheiden.” Rondom het MC Zuiderzee werd 
onder de vlag For The Love Of Life eind 2010 een 
vijftal grote beeldwerken in de vorm van organen 
neergezet, gemaakt en beschilderd door Baars. 
“Voor het eerst kwamen mijn twee werkzaamhe-
den volledig samen. Dat was wel een bijzondere 
gewaarwording. Het is prachtig om dagelijks van 
dichtbij te zien hoe mijn kunst zijn effect op de 
omgeving en de toeschouwers heeft.”
 
OP NIVEAU
Wie Baars’ werk bekijkt, zal ongetwijfeld invloeden 
zien uit het abstract-expressionalisme dat in de 
jaren ’50 en ’60 populair was en vooral ook het 
werk van de CoBrA-schilders van na de tweede 
wereldoorlog. Inmiddels mag hij zich op gelijke 
hoogte stellen met die beweging, want toen hij in 
2009 deelnam aan de Elephant Parade in Amster-
dam, een evenement waarmee met beschilderde 
olifantsculpturen geld werd opgehaald voor de 

The Elephant Family, was zijn ‘BaarsFant nr 1’ 
met een bij Christie’s behaalde opbrengst van 
30.000 euro het op een na populairste kunstwerk. 
Baars moest alleen de in september 2010 over-
leden CoBrA-legende Corneille voor zich dulden. 
“Waarna ik samen met Corneille naar Londen 
ben geweest om daar ook aan de Britse Elephant 
Parade mee te doen. Dat voelde enorm bijzonder. 
Dat ik daar ook heb staan schilderen met Ron 
Wood van The Rolling Stones was voor mij daarbij 
een grappige bijkomstigheid.”
 
KUNST IN BEWEGING
Het zijn niet de enige internationale stappen die 
Baars heeft gezet. Hij exposeerde in Monaco en 
Dubai, schilderde op het Peter Stuijvesant Bal in 
New York live voor de Nederlandse Koninklijke 
Familie, JFK Airport heeft een groot kunstwerk van 
hem aangeschaft, koning Gustaaf van Zweden 
heeft een Baars aan de muur hangen en daarnaast 
zoekt hij de beweging in zijn werk. “Het begon 
toen ik in opdracht van Schiphol vanuit een heli-
kopter een passagiersvliegtuig heb beschilderd. 
Daarna heb ik voor de kust van Stockholm als 
eerste kunstenaar ooit op volle zee een zeil van 
een racejacht beschilderd en heb ik een 30 meter 
grote luchtballon beschilderd. Het voorlopig laat-
ste project op ‘bewegend’ vlak is de KatGear, een 
door mij beschilderde BMW M3. Nu alleen nog 
een trein en ik heb alle grote voertuigen gehad.” 
Met alle internationale faam, zou je denken dat 
de fulltime keus voor de kunst een logische is. 
Baars vindt echter van niet. “In mijn kunst kan 
ik zweven, omdat mijn werk als cardioloog me 
met beide benen op de grond houdt. Zonder de 
cardiologie, was mijn kunst nog niet half zo 
bevlogen.” www.mennobaars.nl
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“Zorg maar  
dat je als  

kunstenaar  
je broek op  
kan houden”



OVER KOKEN  |  door Angel Eyes



De afgelopen jaren heeft u in SCHERP kun-
nen lezen over de professionalisering in de 
zorg op alle vlakken, van de operatietafel tot 
de keuken. Tegelijkertijd las u in de rubriek 
‘Over Koken’ over de beste restaurants en de 
lekkerste gerechten. In ons lustrumjaar com-
bineren we deze elementen. Want in een 
professionele zorginstelling, is een professi-
oneel restaurant onontbeerlijk. SCHERP be-
zoekt de pioniers op dit gebied. In het eerste 
deel van deze reeks SanTé, het restaurant 
van het Rijnland Ziekenhuis, locatie Leider-
dorp. Het Rijnland Ziekenhuis is onderdeel 
van Rijnland Zorggroep. Deze zorggroep is 
een overkoepelende organisatie waartoe ook 
het Rijnland Medisch Centrum, de verpleeg-
huizen Leythenrode en Oudshoorn, en het 
Zorgcentrum Noorderbrink behoren.

“Patiënten hebben over het algemeen geen 
idee of een chirurg die hen opereert een vak-
man is. Of de anesthesioloog bekwaam is, 
of hoe deskundig de diagnostiek is. Ze gaan 
er – terecht natuurlijk - vanuit dat het goed 
is als ze voor welke vorm van gezondheids-
zorg dan ook naar een ziekenhuis gaan”, 
zo stelt Steven Sala, Hoofd restaurants bin-
nen Rijnland Ziekenhuis. “Maar wat je over 
het algemeen hoort is dat de patiënten de 
kwaliteit van het ziekenhuis meten aan de 
facilitaire onderdelen. De schoonmaak, bij-
voorbeeld. En het bedrijfsrestaurant is bij 
die beoordeling ook van enorm belang en 
daar is dit restaurant op ingericht.” 

SFEER CREËREN
Opvallend in het SanTé restaurant op de 
locatie Leiderdorp, is dat de uitstraling bij 
binnenkomst direct veel weg heeft van een 
moderne restaurantketen. De entree is warm 
aangekleed en overheerlijk geurend naar 
diverse gerechten. Het aanbod is enorm di-
vers, van wokgerechten tot belegde broodjes 
en van een tapas- en saladebar tot een uit-
gebreid ijsassortiment (zie ook kader). Het 
is moeilijk deze ruimte door te komen zon-
der dat onderweg een aantal maal het water 
in de mond loopt. Voorbij de kassa open-
baart zich een grote, open ruimte met veel 

hoekjes, ruime tafels en zelfs twee enorme 
(kunst) bomen. Wie niet zou weten dat het 
een ziekenhuisrestaurant betrof, zou zich zo 
elders wanen. Sala: “Dat is ook precies de 
bedoeling. Binnen de Rijnland Zorggroep 
wordt sinds februari 2009 gewerkt met het 
Planetree concept. Planetree is een zorg-
model dat laat zien hoe hartelijk zorg voor 
patiënten, cliënten en medewerkers daad-
werkelijk kan worden gerealiseerd. Planetree 
staat voor mensgerichte zorg waarbij de pa-
tiënten en cliënten krijgen waar ze behoefte 
aan hebben en medewerkers zich sterk be-
trokken voelen. Deze filosofie hebben we ook 
doorgetrokken in dit restaurant. Zodoende 
hebben we binnen het ziekenhuis een plek 
willen creëren waar men even tot rust kan 
komen. Waar men bijvoorbeeld even gezel-
lig kan bijkletsen met familieleden, maar ook 
een rustiger plek kan opzoeken om even een 
moeilijk gesprek te evalueren of eventueel 
slecht nieuws te verwerken. Binnen ons res-
taurant moet het ziekenhuis even vergeten 
kunnen worden. De aankleding is belangrijk, 
maar we spelen daar als team ook op in. Het 
is onze missie om de bezoekers welkom te 
heten, te spelen met het werk, plezier te heb-
ben onderling en die sfeer over te brengen 
op de bezoekers. Ook deze gastvrijheid en 
de bejegening is een onderdeel van het Pla-
netree concept. Er zijn een aantal klanttevre-
denheids- en benchmarkonderzoeken naar 
de gastvrijheid geweest, en daaruit is geble-
ken dat we daar prima in slagen.”

GEZOND EETPATROON
Op het gebied van de indeling is met het oog 
op die sfeer ook heel bewust een tweedeling 
gemaakt. Het ziekenhuispersoneel kan de 
maaltijd op de bovenverdieping nuttigen, 
de benedenverdieping is voor de patiënten 
en bezoekers. Voor het ziekenhuispersoneel 
zijn er een aantal kortingsregelingen met be-
trekking tot het voedsel. “Heel grof genomen 
kan je stellen dat hoe gezonder het voedsel 
is, hoe meer personeelskorting er op zit”, al-
dus Sala. “Dit om vanuit het ziekenhuis een 
gezond eetpatroon te stimuleren. Dit is ook 
in het kader van de Planetree gedachte. Eten 

en drinken is namelijk niet alleen essentieel 
voor een goede gezondheid, maar is ook een 
moment van geborgen voelen en genieten. 
Over het algemeen is de verhouding man/
vrouw die hier de maaltijden nuttigt vanuit 
het ziekenhuis zo’n 40 tegenover 60 procent 
en we zien dat met name de vrouwen heel 
erg dol zijn op de saladebar, zeker in combi-
natie met de tapas.”

COMMERCIËLE VERTAALSLAG
Steven Sala is van oorsprong niet afkomstig 
uit de zorg, maar heeft voor hij drie jaar gele-
den voor de Rijnland Zorggroep ging werken 
in de commerciële sector (onder meer Cen-
ter Parcs) gewerkt. Die achtergrond zorgt er 
voor dat het Santé restaurant als aparte unit 
binnen het ziekenhuis goede cijfers haalt. 
“Er is een omslag in de zorg gaande die een 
commerciëler beleid op ieder vlak noodzake-
lijk maakt. Wij worden door de Raad van Be-
stuur goed ondersteund als we bijvoorbeeld 
investeringen willen doen. Zo hebben we om 
de wokmaaltijden te kunnen serveren een 
terugkoeler moeten aanschaffen. Zowel het 
restaurant als de ziekenhuiskeuken voldoen 
aan de HACCP normeringen en die stellen 
dat voedsel indien vooraf bereid binnen een 
bepaalde tijd tot 7 graden Celcius terug moet 
worden gekoeld. Zo’n investering wordt dan 
goedgekeurd, maar we moeten ‘m vervol-
gens wel zelf terugverdienen. Dat is geen 
probleem, want ondanks het feit dat we 
goedkoper zijn dan ‘gewone’ restaurants en 
vanwege de setting niet het onderste uit de 
kan kunnen – en willen - halen, draaien we 
toch heel goed. We zijn de afgelopen jaren 
alleen maar gegroeid en ik zie nog veel meer 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld door omlig-
gende partijen, een politiebureau, een kerk, 
een andere zorginstelling, te attenderen op 
het restaurant. Dat commerciële denken 
botst echter nooit met onze kernwaarden. 
De bezoeker moet zich hier boven alles wel-
kom voelen. Even een rustmoment kunnen 
hebben. Maar of die bezoeker nu vanuit het 
ziekenhuis komt of juist vanwege SanTé ken-
nis maakt met dit ziekenhuis, maakt daarbij 
niet zo veel uit.” µ
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RIJNLAND | SANTÉ
“Wij willen voor onze bezoekers 

een rustplek creëren”



SIMONE VAN DER VLUGT – 
OP KLAARLICHTE DAG

In een markt waarin de lezer wordt overstelpt 
door literaire thrillers, zijn er een paar namen 
waar met een gerust hart op terug te vallen 
is. Simone van der Vlugt is zo’n naam. Haar 
Op Klaarlichte Dag, over een vrouw die op 
de vlucht is voor zowel haar gewelddadige 
ex-vriend als voor de politie die haar wil 
ondervragen betreffende een moordzaak, 
leest als de spreekwoordelijke sneltrein. In 
vergelijking met eerder materiaal van Van 
der Vlugt ligt de vaart veel hoger en is het 
verhaal harder van opzet. Wie er op een 
donkere avond goed voor gaat zitten, leest 
het in een ruk uit.

ISBN: 9789041415325

VALERIE STRATEGIER – 
EEN KIKKER IN MIJN BUIK

Achttien jaar nadat ze op 7-jarige leeftijd in 
het ziekenhuis was opgenomen met nier-
kanker, kijkt Valerie Strategier terug op haar 
tijd als kankerpatiënt. Door de ogen van het 
kind van toen wordt de impact die een ziekte 
als kanker op een kind heeft (en op haar 
familie) keihard, maar ontroerend verteld. 
Het boek beschrijft ook de onzekerheden en 
nawerkingen van de chemo die op het pad 
van een puberend meisje komen dat ‘gene-
zen’  is verklaard. Het boek is aangrijpend, 
maar soms ook verrassend luchtig en geldt 
als indrukwekkend eerbetoon aan het leven.

ISBN: 9789020424980

GROETEN UIT GROLLOO

Lekker weg in eigen land, aan de hand van 
de muziekhistorie. Waar moet u heen als 
u door Grolloo reist om in de voetsporen 
van Cuby en zijn Blizzards te treden? Wat 
is waar van de legende van Rowwen Hèze? 
Waar trad Pink Floyd op toen ze gewoon in 
een buurthuis in Zeeland speelden? Per pro-
vincie leest u hier in vijf muziekverhalen die 
direct gelinkt kunnen worden aan plaatsen 
binnen die provincie. Achter Wende Snijders 
aan op Terschelling, of gewoon naar Blokker 
voor The Beatles.

ISBN: 97890204252
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RECENSIES  |  door Angel Eyes

BOEKEN
WHISKY WEETJES 

Ook zo jaloers op al die liefhebbers van whisky die kwistig met het ene na 
het andere feitje over hun favoriete drank gooien? Tijd om u de komende 
maanden bij een knapperend haardvuur en een goed glas bij de hand 
eens helemaal in te lezen. Er komen deze herfst drie kloeke whiskyboeken 
uit, vol wetenswaardigheden, feitjes, geschiedenissen, reis- en natuurlijk 
drinktips. De eerste is The World Atlas of Whisky van Dave Broom. Hierin 
worden van zo’n 300 soorten whiskydistilleerderijen bezocht, de produc-
tie getest en op smaak gerangschikt. De gedachtegang is hier om een zo 
breed mogelijk overzicht van het wereldwijde whisky-aanbod te geven. 
Collega Dominic Roskrow pakt het anders aan. Zijn boekwerk The World’s 
Best Whiskies beschrijft wat de titel belooft tot in het kleinste detail. Van 
bekende distilleerderijen als Ardbeg, Laphroaig, Macallan en Talisker en 
minder bekende als Mortlach, Brora en Glendronach. En dat zijn dan nog 
alleen maar de Schotse producenten. Wie na het lezen van deze twee 
kloeke boekwerken door de bomen het bos niet meer ziet, kan vervolgens 
uit de voeten met Ian Buxton’s 101 Whiskies to Try Before You Die. De 
titel zegt al genoeg. Het is een verzameling van labels die op zijn minst 
eenmaal in uw leven geproefd moeten worden. Niets meer, maar zeker 
ook niet minder, want het is de meest handzame van de drie releases. 
Een nadeel bij deze boekenpracht. Van de gecombineerde aanschafprijs, 
kunt u ook een hele mooie fles whisky kopen…

The World Atlas Of Whisky – ISBN: 9781845335410
The World’s Best Whiskies – ISBN: 9781906417420
101 Whiskies to Try Before You Die – ISBN: 9780755360833



CHET BAKER – 
THE SESJUN RADIO SHOWS

Nog een trompettist. Een legendarische. 
Voor Chet Baker hadden ‘stimulerende mid-
delen’  allang hun effect verloren en de man 
was bij leven een verslaafd wrak. Maar zodra 
hij een trompet aan de lippen zette, gebeur-
de er iets magisch. Magie die ook vele jaren 
na zijn dood (hij viel uit een Amsterdams 
hotelraam) nog aanwezig is, getuige deze 
dubbel-cd vol radio-opnames uit de periode 
1976-1985. Het gebrachte werk is niet eens 
meer melancholisch te noemen, het gaat 
daar ver aan voorbij en wekt visioenen van 
donkere luchten en dikke regendruppels op. 
Je zou het bijna depressief kunnen noemen, 
ware het niet dat het van zo’n schoonheid is 
dat het een tot kunst verheven depressie is.

PHIL COLLINS – GOING BACK

Eigenlijk zou hij met pensioen zijn. Phil 
Collins dus. Want zijn gehoor is behoorlijk 
achteruit gedenderd de afgelopen jaren en 
hij kan daardoor niet meer optreden. Maar 
ja, een creatieveling is niet te stoppen en 
zodoende had Collins in zijn ‘pensioentijd’ 
de ruimte eens een album te maken vol met 
liedjes die hem ooit hadden geïnspireerd om 
zelf muziek te gaan maken. Het resultaat is 
een flinke dosis zwarte (Motown) soul door 
een Britse bleekneus, die vanwege zijn ruige 
levensstijl (zou je niet van die ogenschijnlijke 
goedzak verwachten) de juiste dosis kracht 
en bagage heeft om dit werk toch zeer over-
tuigend te kunnen brengen.

ERNST JANSZ – 
DROMEN VAN JOHANNA

Iedereen kent Ernst Jansz als ‘de toetsenist 
van Doe Maar’, maar de man heeft natuurlijk 
nog een veel bredere carrière achter de rug. 
Van werk met CCC Inc. tot het begeleiden 
van Boudewijn de Groot en natuurlijk de 
release van enkele solo-cd’s. Op Dromen 
Van Johanna heeft Jansz het werk van Bob 
Dylan bewerkt in het Nederlands. Dat heeft 
een heel mooi album opgeleverd, waarbij 
het zwaartepunt ligt op vertaald werk uit de 
jaren zestig (veel Nederlandstalige versies 
van Blonde On Blonde tracks) maar waar-
bij Jansz ook recent werk van Dylan onder 
handen neemt.
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CD
RIK MOL – FUNK ON ME

Trompettist, producer, bandleider... Rik Mol is het allemaal. En meer. De 
talentvolle Zeeuwse trompettist liet in 2007 al op indrukwekkende wijze 
van zich horen met What’s On Tonight?! Met zijn nieuwe album Funk 
On Me vestigt Mol definitief zijn naam als een van de meest veelzijdige 
muzikanten van Nederland. SCHERP sprak met hem. Mol speelde in zijn 
leven met iedereen van Trijntje Oosterhuis tot Wynton Marsalis tot het 
Metropole Orkest speelde en sleepte gaandeweg een keur aan muziek-
prijzen in de wacht. “De waardering die dat met zich meebrengt is leuk. 
Maar waar die prijzen me vooral mee hebben geholpen, is dat ze deuren 
hebben geopend. Als muzikant word je serieuzer genomen en kom je 
in contact met interessante partijen. Zoals bijvoorbeeld Jamiroquai-
drummer Derrick McKenzie, die op Funk On Me meespeelt.” Op de cd 
is ook de Britse soulzanger Nate James te horen, evenals een keur aan 
de beste muzikanten die ons land op dit moment rijk is. “Het is echt een 
bandproject geworden”, aldus Mol. “Mijn rol is vooral die van bandleider, 
waarbij ik natuurlijk wel aan het roer sta en zelf de lijnen uitzet.” Mol 
omschrijft Funk On Me zelf als een album dat hij móést maken als tijds-
beeld waarop is vastgelegd hoe zijn leven er muzikaal voor staat. “Mijn 
bandleden hebben daarnaast ook een heel diverse muzikale achtergrond. 
Dat levert een geluid op dat je niet zo vaak hoort. De combinatie heeft er 
voor gezorgd dat Funk On Me een heel toegankelijk album is geworden, 
voor een heel breed publiek.”
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IN THERAPIE

Het mag gerust de sensatie van afgelopen 
zomer worden genoemd. In Therapie, de 
serie die honderdduizenden kijkers zes weken 
lang avond aan avond meenam naar de prak-
tijk van psychotherapeut Paul Westervoort 
(Jacob Derwig) en daarbij een vast ‘afspra-
kenschema’  aanhield. Elke maandag arts Lara 
(Halina Reijn), dinsdag piloot Aron (Dragan 
Bakema), woensdag de suïcidale turnster 
Sophie (Gaite Jansen), donderdag het stel 
Aya en Michel (Carice van Houten en Frederik 
Brom) en op vrijdag bezoekt Westervoort zijn 
supervisor Mira (Elsie de Brauw). De sessies, 
afgewisseld met Westervoorts privéproble-

men, zorgen voor acteervuurwerk van het 
allerhoogste niveau. Deze dvd-box verzamelt 
alle 30 afleveringen, die tv-geschiedenis heb-
ben geschreven.

LOST – SEIZOEN 6

De vreemdste en meest intrigerende serie 
van de afgelopen paar jaar. Het startte als 
een reeks over een groep overlevenden van 
een vliegtuigramp en ontspon zich langzaam 
maar zeker tot een gecompliceerd geheel 
dat filosofie, (grens)wetenschap, populaire 
cultuur en religie mengt. In dit laatste sei-
zoen worden de vele losse eindjes uit eerdere 
reeksen op bizarre wijze aan elkaar geknoopt.

DE VLIEGENIERSTER VAN KAZBEK

Opvallende film van eigen bodem, van Ineke 
Smits, die samen met Arthur Japin het script 
schreef, die zich in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog afspeelt op Texel, waar een 
groep Georgische soldaten in opstand komt 
tegen de Duitse bezetters, hetgeen tot bloe-
dige gevechten leidde die tot ver na de bevrij-
ding doorduurden. Desondanks is de film, 
die eerder dit jaar de slotfilm was tijdens het 
filmfestival in Rotterdam, niet heel zwaarmoe-
dig. Eerder een surrealistisch sprookje.

TV en DVD
ROOKIE BLUE

Televisie biedt tegenwoordig veel meer dan de ‘gewone’ kanalen die de 
kabelaars jaren doorgaven. Achter de digitale decoders gaan nog veel 
meer zenders schuil en 17 oktober start op misdaadzender 13th Street 
de serie Rookie Blue, een serie die een sensatie is in de Verenigde staten. 
SCHERP sprak hoofdrolspeelster Missy Peregrym, die in de serie de jonge 
politieagente Andy McNelly speelt. “Of ik verwacht had dat het eerste 
seizoen zo’n grote tv-hit zou worden? Je hoopt het natuurlijk altijd. Maar 
dat het zo zou aanslaan, had niemand verwacht.” Met ‘aanslaan’ doelt 
Peregrym op de 9,1 miljoen kijkers die de eerste aflevering trok, een aantal 
dat daarna alleen maar is toegenomen. “Toen we de opnames maakten 
en ik in de pauzes een broodje ging halen, gebeurde het regelmatig dat 
mensen vanwege mijn nepuniform dachten dat ik een echte agent was. Of 
ik snel mee wilde komen, er was een ongeluk gebeurt. Vreemd genoeg is 
het nu zo dat als er wat gebeurt mensen eerder om een handtekening dan 
om hulp vragen. Vreemd dat mensen  zo gefixeerd zijn op ‘bekendheid’ 
dat ze hun medemens er door vergeten.” Rookie Blue lijkt op het oog de 
zoveelste politieserie, maar geeft het genre een frisse insteek. Peregrym: 
“Waar andere series negen van de tien keer beginnen met een moord of 
ander misdrijf en je vervolgens veertig minuten kijkt naar de oplossing 
daarvan, draait het in deze serie om de karakters en de ontwikkelingen die 
zij meemaken. Hun drijfveren en gevoelens. Dat ze op een politiebureau 
werken, is daarbij van belang in die zin dat het laat zien dat ze iets ‘goeds’ 
met hun leven willen doen. Maar het is verhaaltechnisch eerder bijzaak 
en je ziet dus niet altijd een oplossing voor een zaak waaraan ze werken.” 
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WALL STREET: MONEY NEVER 
SLEEPS

Zo’n twintig jaar na de eerste versie, komt 
regisseur Oliver Stone met het vervolg op 
zijn Wall Street. De timing had niet beter kun-
nen zijn, zo met een financiële crisis die nog 
nasiddert. In de film zien we hoe ‘geldwolf’ en 
voormalig Wall Street legende Gordon Gekko 
(Michael Douglas) na jaren in de gevangenis 
wegens fraude weer vrijgelaten wordt. Een-
maal vrij, heeft hij nog wat zaken af te hande-
len en ontfermt hij zich over de verloofde van 
zijn dochter, met wie hij in onmin leeft. Dit 
alles met op de achtergrond een bikkelharde 
beurswereld die de zijne niet meer is.  

THE AMERICAN

De nieuwe film van Nederlander Anton Cor-
bijn, met George Clooney in de hoofdrol 
van huurmoordenaar/wapenmaker Jack die 
onderduikt in een klein Italiaans bergdorp. 
Daar sluit hij vriendschap met een priester 
en ontmoet hij de verleidelijke Clara (Vio-
lante Placido). Tevens krijgt hij het verzoek 
om voor een nieuwe klant, Mathilde (Thekla 
Reuten) een wapen te maken. De rust in het 
dorpje werkt aanstekelijk en Jack meent dat 
het tijd wordt om te stoppen met zijn werk. 
Rustige film met mooie beelden, maar met 
flinke impact!

THE KILLER INSIDE ME

Huiveringwekkend drama van regisseur 
Michael Winterbottom over een door Casey 
Affleck gespeelde hulpsheriff, die in het Texas 
van de jaren ’50 een kalm, behulpzaam en 
rustig imago heeft. Achter deze charmante 
façade gaat echter een psychopaat schuil die 
behoorlijk bloeddorstig is. Als een openbare 
aanklager zich in de zaak vastbijt, kan hij zijn 
dubbele persoonlijkheid niet langer meer stil 
houden, waarna een zenuwslopend kat en 
muis spel ontstaat. Beklemmend kijkvoer!

FILM
DESPICABLE ME

Er zijn van die animatiefilms die voor het hele gezin leuk zijn. Voor de 
jongste kijkers vanwege de vrolijke kleuren en kolderieke avonturen van 
de karakters, voor de ouders vanwege de vele dubbele lagen en referenties 
naar een ‘volwassen’  leven. Despicable Me, die in Nederland ook als 
Verschrikkelijke Ikke te zien is, valt in die  categorie. Het is de eerste film 
van producent Chris Meledandri’s bedrijf Illumination Entertainment, 
maar Meledandri is een oudgediende die in dienst van 20th Century Fox 
van bijvoorbeeld de Ice Age en Horton-films grote successen maakte. 
“Deze film heeft alles in zich wat ik met mijn nieuwe studio wil maken. 
Een verhaal dat meerdere generaties aanspreekt, een script dat niet 
terugdeinst om de rafelrandjes van het bestaan te tonen en natuurlijk 
heel veel humor”, aldus Meledandri in gesprek met SCHERP. “De 
hoofdpersoon is – net als iedereen – op zoek naar erkenning en denkt 
dat hij dit alleen kan bereiken door ‘s werelds grootste superschurk te 
worden. Terwijl hij als ultieme misdaad de maan wil stelen, steelt een 
drietal weeskinderen zonder dat hij het door heeft langzaam maar zeker 
zijn hart.”  Meledandri’s film heeft een ander uiterlijk dan we gewend zijn 
van hedendaagse animatiefilms. Dit omdat hij heeft gewerkt met een 
internationaal team van illustrators. “De wereld is zo klein tegenwoordig. 
Je hoeft niet meer te vissen in de beperkte vijver die Hollywood heet. Via 
het internet en breedband verbindingen kan je communiceren en werken 
met creatievelingen van over de hele wereld. De film heeft daardoor een 
meer Europese uitstraling gekregen, omdat veel tekenaars uit Spanje 
kwamen. Despicable Me is geregisseerd door mensen die van origine 
niet eens Engelstalig zijn. Maar beeldtaal is universeel en doordat er zo 
vele nationaliteiten aan de film hebben gewerkt, durf ik het met een gerust 
hart een ‘wereldanimatie’ te noemen.”


