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Bezigheden
Na een veel te gezellig avondje met een vriendin zag ik vanmorgen op mijn mobiel 
dat Huub me gisterenavond had gebeld. Stom, stom, weet meteen dat ik dus de 
PIOT-vergadering gemist heb, en bel Huub meteen terug om me te verontschuldigen.  
Dan hoor ik ook nog eens dat ik het redactiewoord had moeten schrijven. Normaal 
gesproken bedenk ik me al langere tijd waar ik het over wil hebben. Nu is er nog 
geen geschikt onderwerp in me op gekomen. Dan maar even over wat me zoal bezig 
heeft gehouden de laatste tijd. Ben mijn vakantie begonnen in Noordwijk aan Zee, 
heb me daar heerlijk  drie dagen lang vermaakt met veel zon, zee, terrasjes, rose-
tjes  en lekker eten. De vrijdag daarna moest ik werken op het Rennerskwartier van 
de Zwarte Cross om de crossers en begeleiders te voorzien van een polsbandje. 
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Enorm druk, maar bewonderenswaardig 
vind ik het hoe geduldig, vrolijk en gezel-
lig alle festivalbezoekers en crossers 
zijn. Mocht ook Bennie Jolink  en zijn 
kleinzoon een bandje omdoen. Blijft toch 
leuk om een BN-er te ontmoeten, vind 
ik. Zaterdag moest ik het pinapparaat bij 
de muntenkassa bedienen. Vanachter 
zo`n glaswand heb je beduidend minder 
contact met de mensen, af en toe een 
knipoog of ze laten even een boer door 
het luikje om je te laten ruiken en horen 
dat het bier drinken ze goed af gaat. Na 
de cross vertrok ik naar Italië om daar 

rond te trekken, ben in Venetië, Florence 
en Rome geweest. In Rome was het 
enorm heet, zo`n 40 graden, maar het 
Vaticaan bezorgde me kippenvel, wat 
een indrukwekkend gebouw! De laatste 
week van mijn vakantie probeer ik me 
niet te ergeren aan het grijze, grauwe 
weer. Heb mijn huis maar eens op orde 
gebracht, zodat ik me weer volledig op 
school kan storten. De klas heb ik weer 
ingericht en ik verheug me op de nieuwe 
snuutjes die maandag weer vol verwach-
ting voor mijn neus zitten. Het normale 
leven is dan weer begonnen.. 
Wendy
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In de jaren tachtig had iemand deze 
leus, ja inderdaad zonder de ‘t’, op het 
fi etsenhoek van de gymzaal geschilderd. 
Op elke plank een letter. Waarom, wie of 
wat is mij nooit duidelijk geworden. Toch 
moet ik hier aan terugdenken nu Johnny 
en ik een interview gaan hebben met Jos 
Kolkman en Jos Hoenderboom. 
Vlak voor de laatste redactievergadering 
werd duidelijk dat de woonstichting “Pro-
Wonen” herberg “het Witte Paard” had 
gekocht, met de bedoeling om hier wo-
ningen te realiseren. Dit zorgt voor veel 
onrust in Zieuwent en voor de redactie 
hét moment om veel van de zorgen die 
inwoners hebben eens voor te leggen 
aan deze twee mannen.

‘Zieuwent moet 
              Zieuwen blijven’

Jos Kolkman is voorzitter van Zieuwents 
belang en is als zodanig goed ingevoerd 
in het reilen en zeilen in Zieuwent en 
hij weet ook veel van de behoeftes die 
leven in het dorp. Jos Hoenderboom is 
gemeenteraadslid van Oost-Gelre bin-
nen de CDA-fractie. Hij weet veel van de 
politieke kijk op ons dorp. Op woensdag 
20 augustus spraken we elkaar.

Het gesprek begint spontaan met een 
grote zorg. Meteen een spanning tussen 
Zieuwent en de gemeente. Het betreft 
namelijk de Waareise.

Jos Kolkman:
Mensen hebben het misschien niet met-
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een in de gaten, maar er is gigantisch 
veel werk verzet voordat de Waareise 
werd gebouwd en tijdens de bouw, 
en alles is nog steeds niet helemaal 
rond. De Waareise zelf is klaar, maar 
de financiering is nog niet afgehan-
deld. Er zijn mensen die geld hebben 
voorgefinancierd en er zijn al vele 
gesprekken geweest over financiële 
inspanningen van de gemeente. Als 
niet iedereen zijn geld terugkrijgt, zal 
op dit moment de huur misschien wel 
moeten verdubbelen om alles te kun-
nen betalen. Om dit te voorkomen zal 
de gemeente haar verantwoordelijk-
heid moeten nemen.

Jos Hoenderboom:
De gemeenteraad heeft elk jaar con-
tact met alle kleine kernen, waaron-
der Zieuwent. Daarin wordt bekeken 
wat de wensen zijn en dit helpt een 
beeld te schetsen van de verschil-
lende situaties in de kernen, zodat 
beleid gemaakt kan worden. Er is 
door de gemeente inzake Waareise 
een bijdrage geweest van 50.000 
euro, maar ik weet ook dat de eisen 
van de welstand-commissie dit geld 
al hebben opgemaakt en dus blijft 
een tekort bestaan. De vraag om het 
tekort op te lossen ligt op dit moment 
bij Burgemeester en Wethouders. Het 
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antwoord zal moeten worden gegeven bij de a.s. begroting (nov 2008). Binnen de 
gemeenteraad wordt de leefbaarheid in alle kernen belangrijk gevonden. Het gaat 
dan ook om heel Vragender, Harreveld, Mariënvelde, Zieuwent, Lichtenvoorde en 
Groenlo. En een euro kan je maar eenmaal uitgeven. 

Jos Kolkman:
Vervelend is het dat de gemeente niet altijd even duidelijk is, om het netjes te zeg-
gen. De ene keer wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar wensen, later blijkt dat er 
geen geld is begroot voor welk plan dan ook. Dit is nogal eens frustrerend. Veel 
mensen steken hun nek uit, vaak ook hordes vrijwilligers, maar de professionals bij 
de gemeente hebben zaken niet helder genoeg of schuiven iets op de lange baan. 
In Zieuwent krijg je dan nog wel veel gedaan, maar ten koste van wat? 

Jos Hoenderboom:
Met de gemeentelijke bijdrage aan het plan van Longa/kbo lijkt een nieuwe norm te zijn 
ontstaan. Dit zou misschien ook voor de plannen in de kerkdorpen kunnen dienen. 
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Als je een dorp vraagt om een dorpsplan, 
zou er ook een gemeentelijke begroting 
aan vastgeplakt moeten worden. Je kunt 
best gemakkelijk afspreken welke wen-
sen reëel zijn  en hoe dit gefinancierd 
kan of zou moeten worden. Dan weet je 
als uitvoerende van zo’n plan veel beter 
waar je aan toe bent.

Jos Kolkman:
Ik weet dat er een stuk bestaat bij Bur-
gemeester & Wethouders waarin iets 
beschreven staat over de kosten bij 
een dorpsplan. Een overleg over de 
dorpsplannen met B&W is er dan weer 
niet. Dat is jammer en zou moeten ver-
anderen.

Dan komen we op de jongste berichten 
over “het Witte Paard”en “Pro-Wonen”. 
De mogelijke sluiting van het laatste café 
in Zieuwent en de komst van een zoveel-
ste plan voor de bouw van woningen en 
appartementen.

Jos Kolkman:
Volgens mij heeft Stoverink toentertijd 
het pand wel 10 jaar te koop gehad. 
Jan-Willem en Karen Mulder zijn iets 
begonnen waar ze voor de toekomst te 
weinig kansen in zien. Ze willen elders 
opnieuw beginnen en willen natuurlijk 
niet 10 jaar wachten. “Pro-Wonen” komt 
dan voor hen op een goed moment.
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Jos Hoenderboom:
“Pro-Wonen” is een woonstichting met 
een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, ze zijn zowel sociaalgericht, maar 
ook gericht op winst. De visie die zij zeg-
gen te hebben op Zieuwent is mij volledig 
onbekend, terwijl er overleg is tussen ge-
meente en “Pro-Wonen”. De stichting lijkt 
bewust de media te gebruiken, maar ik 
weet dat de visie van de woningstichting 
niet dezelfde is als die van de gemeente. 
Als je dan bedenkt dat er op “het Witte 
Paard” géén woonbestemming zit, maar 
alleen een horecabestemming, en de 
gemeente bepaalt of een bestemming 
gewijzigd dient te worden, is het aller-

minst gezegd dat “Pro-Wonen” maar zo 
mag bouwen. Ik persoonlijk vind het een 
slecht plan. Je haalt het hart weg uit het 
dorp en op andere plekken ligt genoeg 
braak en ook zijn er op andere plekken 
in Zieuwent toekomstige mogelijkheden 
voor woningbouw. Als je bedenkt dat er 
nu al bij Rouwhorst 6 woningen komen 
en als de plannen bij Bongers door gaan, 
wat moet je dan nog met de woningen in 
“het Witte Paard”?

Jos Kolkman:
Dertig jaar geleden woonden er zo’n 
2000 mensen in Zieuwent in 300 huis-
houdens. Nu wonen er nog steeds een 
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ruime 2100 mensen, maar achter 750 
voordeuren. Als je Zieuwent leefbaar 
wilt houden voor inwoners en midden-
standers, zou je eigenlijk zo’n 2500 
inwoners moeten hebben. Woningen 
zijn dan belangrijk, maar het gaat dan 
ook om het type woning. Er bestaat een 
diversiteit aan behoefte; Starterswo-
ningen, goedkopere huurwoningen en 
SIR55+ (een wat luxere huurwoning, 
van alle gemakken voorzien voor de wat 
oudere en meer vermogende mensen) 
seniorenwoningen, etc. Je kunt je dan 
afvragen of alle commerciële en parti-
culiere initiatieven voldoen. “Pro-Wonen” 

kan de aangewezen organisatie zijn om 
een belangrijke rol te spelen, maar het is 
wel fijn om dan gehoord te worden. We 
hebben als Zieuwents Belang inmiddels 
een afspraak voor een gesprek staan 
met de woonstichting om de geluiden uit 
het dorp te verwoorden.

Jos Hoenderboom:
“Pro-Wonen” moet niet maar zo praten 
over een visie op Zieuwent. Dit zal altijd 
bij de gemeente blijven liggen. Als het 
aan mij ligt gaat de woonstichting eerst 
eens praten met de belanghebbenden 
van het project Bongers. Dat ligt daar 
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maar braak en volgens mij zou “Pro-Wo-
nen” daar heel veel goeds kunnen doen, 
passend bij de verschillende woonwen-
sen die Jos Kolkman al noemde. Ik hoop 
boven alles dat “het Witte Paard” als 
horecapand behouden blijft. 

Jos Kolkman:
Er bestaat een visie op het jaar 2015 bij 
de gemeente, maar die is nu al achter-
haald. Een belangrijk onderdeel, vooral 
ook voor ons als kerkdorp, is dat de 
kleine kernen moeten groeien. Wij van 
Zieuwents belang proberen B&W en de 
gemeenteraad ervan te overtuigen vast 
te houden aan de groei van 180 wonin-
gen voor de vier kernen. Dat zou voor 

Zieuwent als grootste kern meer dan 30 
woningen betekenen. Voor Groenlo of 
Lichtenvoorde maakt dat niet veel uit, 
maar voor een kleine kern maakt dat 
een wereld van verschil of je ze nu wel 
of niet hebt.

Jos Hoenderboom:
 Ik ben het daar mee eens. Er wordt 
de laatste tijd veel gesproken over 
demografische krimp (afname van de 
bevolking) en vergrijzing. Aangenomen 
wordt dat dit een vaststaand feit is, maar 
je kunt er veel aan doen. Oost Gelre is 
bovendien in de regio qua gemiddelde 
leeftijd de jongste gemeente.Het is goed 
om Oost-Gelre aantrekkelijk te houden 
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voor bedrijven, zodat de wens om in de 
gemeente, inclusief de kernen, te wonen 
en te werken groot blijft. Je zult zien dat 
je als aantrekkelijke gemeente toch 
kunt blijven groeien. 

Hoort hier ook bij dat kleine industrie-
plekken in de kerkdorpen groeien?

Jos Hoenderboom:
Bedrijvigheid dat is gerelateerd aan 
een dorp kan zich vestigen, maar er 
is wel een grens. Ik ben niet ontevre-
den met de situatie zoals die op dit 
moment is. Bedrijven op de locaties 
aan de Ruurlose kant, de uitbreiding 
de Wopa en van de Timp, de hal bij 
Transport Krabbenborg. Ik denk dat 
de aanwezigheid van deze bedrijven 
Zieuwent ten goede komen. Ze zorgen 
voor veel dynamiek.

En de aanleg van de N18 of A18?

Jos Kolkman:
Ik heb inmiddels zo veel plannen ge-
zien. Als het geld dat men er voor over 
heeft had gepast bij de behoefte, had 
die weg er al lang gelegen. Zieuwents 
belang staat achter het Twente-route 
plusplan. De weg laten liggen waar het 
ligt en de knelpunten oplossen.

Jos Hoenderboom:
Bereikbaarheid is van het allergrootste 
belang. De plannen die er nu liggen zijn 
nog niet optimaal, maar zorgen al voor 
een flinke verbetering van de bereik-
baarheid en veiligheid. Dit vergroot de 
doorstroming op de N18, maar zorgt er 
ook voor dat er aansluiting blijft met onze 
industriegebieden. Een snelweg die wel 
door ons gebied gaat, maar waar geen 
afritten komen, schiet zijn doel voorbij.
Vroeger wilde Neede niet meedoen met 
de N18. Ze wilden geen afslag. Nu is 
het een slaapdorp met beperkte indu-
strie, daar waar Lichtenvoorde enorm is 
gegroeid qua woningen, middenstand 
en bedrijven.

Jos Kolkman:
Kerkdorpen zijn dan wel vaak een sluit-
post. Veel geld en aandacht gaat naar 
Lichtenvoorde en minder naar de kerk-
dorpen. Het contact tussen de kerkdor-
pen onderling is goed. Er is totaal geen 
gevoel van concurrentie, eerder van 
ondersteuning en samenwerking.

Jos Hoenderboom:
Eigenlijk zou je moeten zeggen, dat als 
één vierde van de mensen in de kleine 
kernen woont, er ook één vierde van 
het geld en van het personeel in het 
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gemeentehuis ten goede zou moeten 
komen aan deze kernen. Natuurlijk is dit 
niet helemaal waar, want wij profiteren 
misschien meer van de twee grote ker-
nen, dan andersom. Maar het gevoel dat 
kernen nu een sluitpost vormen moet 
weg. Het kan anders. 

Het contact dat gaat komen met “Pro-
Wonen”, hoe gaat het Zieuwentse volk 
hier meer van horen?

Jos Kolkman:
De PIOT is een goed middel. Tevens is 
er een nieuwe website van Zieuwent in 
de lucht: www.zieuwent.com. Als er wat 
te melden valt, is het daar te lezen. Op 
dit moment is het contact met de ach-

terban elk jaar met de jaarvergadering, 
maar ik realiseer me ook dat als je een 
keer niet kunt, je twee jaar verder bent 
qua informatie.

Jos Hoenderboom:
Er staat de komende paar jaar nog veel 
te gebeuren, maar we kunnen daar nog 
niet alles over zeggen.

Jos Kolkman:
Je moet een broedende kip niet sto-
ren.

Die kip roept vragen op over de land-
bouw-ontwikkelingsgebieden. Gaan 
die een bedreiging vormen voor ons 
dorp?
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Jos Kolkman:
Het gaat over 3 gebieden in of naast 
Zieuwent en de cijfers die er bij horen 
zijn niet bijzonder. In den lande hoor 
je praten over megastallen, maar die 
gaan hier niet komen. Bij Zieuwents 
belang zit ook Angela Krabbenborg. 
Zij werkt bij de gemeente Aalten op 
ruimtelijke ordening en heeft dit on-
derwerp tot op de bodem uitgeplozen. 
Het is niet logisch om ons grote zor-
gen te maken.

Jos Hoenderboom:
De gemeente kan megastallen goed 
tegenhouden. Alle grond heeft een 
actuele bestemming en daardoor 

heeft de gemeente alles in eigen hand. 
In het noorden van het land was dit niet 
zo en boeren uit Brabant speurden het 
hele land af naar dit soort gebieden zon-
der bestemmingsplan. Die gemeenten 
kregen opeens te maken met aanvragen 
voor megastallen en kon niets meer 
doen. Dit speelt bij ons niet.

Of Zieuwent Zieuwent kan blijven is een 
conclusie voor de lezer. We moeten in ie-
der geval wel openstaan voor initiatieven 
die zorgen dat Zieuwent groot genoeg 
blijft qua inwoneraantal. Heren bedankt 
voor de openheid en de glimp van een 
blik in de toekomst.

Johnny Cuppers en Mark Lankveld
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Meest favoriete sport:  Handbal, eigenlijk alle teamsporten met een wed-
strijdelement.

Minst favoriete sport: Uurtje in de sportschool. Het heeft geen doel. Is 
alleen maar goed om vet te verbranden.

Mooiste sportherinnering:  De 2 kampioenschappen met Pacelli 1. De laat-
ste was het mooist met de promotie naar de regio 
klasse.

Favoriete sportman/vrouw:  Ik heb niet specifiek iemand. Ik heb respect voor 
alle sporters die steeds maar weer proberen om 
beter te worden in hun discipline.

Lekkerste eten:   Een vette speklap.

P R O F I E L S C H E T S
Tanja Huinink, 36 jaar, getrouwd met Michel, moeder van Sven en Laura.

Ze werkt bij de Ludgerschool in Beltrum waar ze groep 8 onder haar hoede 

heeft en woont samen met haar gezin op de Haare 2 in Zieuwent. Verder 

heeft ze jarenlang in het eerste damesteam van Pacelli gespeeld en is ze 

bovendien sinds kort ons nieuwe redactielid.
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Welk TV programma moet on-
middellijk van de buis:  Science fiction films; films met van die rare agres-

sieve gedrochten.

Beste boek/schrijver: Ik lees weinig boeken. Ben veel meer van de tijd-
schriften

Mooiste film: Waar gebeurde verhalen.

Politieke kleur: Die wisselt. Ik lees het programma vlak voor de 
verkiezingen en diegene die het het best met het 
onderwijs voor heeft kies ik.

Beste nederlandstalige lied:  “Rood” van Marco Borsato.

Meest afschuwelijke cadeau
dat je ooit kreeg: Op mijn verjaardag kreeg ik ooit eens een grasma-

chine……….. van Michel!

Grootste miskoop: Kleding waarvan ik denk, aha een koopje en die 
dan natuurlijk nooit aan heb.

Omscholen tot: In ieder geval iets met mensen en dat kan gaan 
van begravenisondernemer tot TV gesprekken. 
Gesprekken voeren waar gevoel heel belangrijk 
is.

Tent opzetten in: Waar het lekker warm is en eigenlijk alleen maar 
de 

 korte broek mee hoeft te nemen; Zuid Frankrijk.

Ben je weleens aangehouden
door de politie? Twee keer. De ene keer omdat ons aanhangertje 

geen kentekenplaat had en ik heb een keer moe-
ten blazen.
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Hekel aan mensen die:  Oneerlijk zijn.

Uit bed te halen voor: Vreemde geluiden om het huis. Als de kinderen 
roepen blijf ik liggen.

Waar droom je over: Rust en ruimte. Een nostalgisch boerderijtje er-
gens  op het platteland.

Wanneer was je voor het 
laatst bang: Ik ben bang voor alles wat met kots te maken 

heeft. Van mezelf, van iedereen!

Wat denk je als je in de
spiegel kijkt: Toch maar es een keer een dag- en een nacht-

crempje gebruiken. De rimpels worden wel erg 
diep.

Welke zin of welk woord
gebruik je teveel:   euh….

Wie zou je nog willen
ontmoeten: Ik zou wel eens een gesprek willen voeren met 

iemand die als eens heengegaan is. Gruwelijk 
nieuwsgierig hoe het daar is.

Wat zou je geen tweede
keer doen: Scheidsrechter worden. Ik ben teveel met het 

spelletje bezig en commentaar ben ik te gevoelig 
voor.

 Beschrijf jezelf in 5 woorden: Eerlijk, sportief, spontaan, duidelijk, ongeduldig.

     De redactie(Marc)    
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Het is weer zover! Opnieuw wordt er in Zieuwent een 

GROOTSE
ROMMELMARKT

georganiseerd door, en ten bate van  de vereniging 

T.O.H.P.          (volleybal) 

De rommelmarkt zal gehouden worden op 

Zaterdag 27 sept 12.00  - 17.00
Zondag 28 sept 10.00  - 16.00 

bij

Herberg ’t Witte Paard 
te

Zieuwent

Dus gooi niets weg, maar bel: 
Ingrid Hulshof Tel  35 22 40
Lidwien Papen        Tel: 35 19 70 

We komen de spullen dan zaterdags ophalen.  

Let op: Grote wandmeubels, computers, 
witgoed, sanitair en driezits banken worden 
vanwege gebleken onverkoopbaarheid NIET meer 
meegenomen!!!
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Wo. 1 oktober. 20.00 uur PIOT Uiterlijk inleveren PIOT-kopie.
  
Stichting Fratsen MOBIELE HALFPIPE·          
Van april t/m oktober    Elke woensdag en zaterdag 

Za.27 sep TOHP Volleybal

 GROOTSE ROMMELMARKT

Zo.28 sep TOHP Volleybal

 GROOTSE ROMMELMARKT

Vr. 17 okt Stichting Fratsen

 HOUTDORP

Vr. 17 okt. Schiettoernooi, Parochiehuis

Za.18 okt Stichting Fratsen

 HOUTDORP

Za.15 nov Stichting Fratsen

 OPEN PODIUM

Do.1 jan. Stichting Fratsen

 NIEUWJAARSGALA 

Do. 1  - 09 jan. Postzegel tentoonstelling “Achterhoek 2009” 

E v e n e m e n t e n a g e n d a
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Afgelopen week zijn 17 kinderen van 
onze tennisvereniging op dagkamp 
geweest.
4 dagen lang van 9 tot 5 tennisles en 
leuke dingen doen.
De eerste dag werden we welkom gehe-
ten op het tennispark van Ruurlo, deze 
vereniging is in het bezit van 6 mooie 
banen, hierop konden dan ook alle  kin-
deren gelijk aan de gang. 
De groep werd in twee groepen verdeeld, 
op leeftijd en op tenniservaring. Een 
groep begon met  conditie training de 
andere groep kreeg tennisles van enkele 
tennisleraren en  een 4 tal jongens van 

16 jaar. Na de pannenkoeken die we 
kregen van “de Heikamp”uit Ruurlo ging 
een groep naar het zwembad van Ruurlo 
en de andere kregen weer tennisles. Na 
1.5 uur werd er gewisseld
De tweede dag hebben we smorgens 
getennist in Eibergen, deze vereniging 
heeft  7 banen. Smorgens hebben we  
nog spellen gedaan op de parkeerplaats, 
en smiddags gingen we kano varen op 
de Berkel.  weer in twee groepen.
De derde dag was de leukste, we 
moesten vroeg in Eibergen zijn, want 
we gingen waterskiën in Enschede.Half 
tien stond de eeerste  van de groep op 

Tennisdagkamp.
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de skies, de sfeer was prima, veel duiken veel vallen veel gelachen en toch ook 
konden we juichen als er een  langs kwam skiën
De kinderen hadden de grootse pret, Terug op het tennispark werd er weer geten-
nisd. 
S’middags hebben we levend bingo gespeeld, dit was super hilaries, de kinderen 
moesten de gekste dingen voor de dag toveren om de kaart vol te krijgen. Ze werden 
al spelend steeds creatiever, Zelfs de tennisleraar werd van de baan getrokken, om 
als mooiste man op de kaart te gaan zitten.
De laatste dag gingen we wedstrijden spelen, nu kon iedereen laten zien wat ze die 
week hadden opgestoken en geleerd,. Dit werd een leuk en fanatiek toernooi. Om 4 
uur kwam er een verrassing voor de kinderen, nl een snackbuffet van de Noaber uit 
Ruurlo.Eten tot je niet meer kunt.  Nu niet denken wat ongezond, S’middags werd 
er goed geluncht, deze werd gesponsort door onze Spar en onze Slager Beerten, 
Onze kinderen maakten geregeld een opmerking, Jammer dat ze niet in Zieuwent 
komen, Maar waar laten we 75 kinderen en tien man leiding in ons Park. 

                               Namens ons team van ZTV.
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Wie afgelopen weken in Nederland was had 
geen zomer. Lekker warm was het zeker niet 
en de contouren van de natie waren op de 
buienradar vaak niet eens waar te nemen. 

De vlam uit de pijp
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heftig hoofdschuddend, maar onmiskenbaar 
You Give Love a Bad Name van Bon Jovi 
aan het meezingen is. Sommige stelletjes 
hebben op de heenweg al ruzie; een ver-

Hopelijk voor hen wordt Holland andermaal 
aangedaan door een Indian Summer.
De vakantieganger die de auto pakte naar 
het buitenland was beter af. Eenmaal goed 
en wel het land uit brak het zonnetje door de 
laatste wolken boven de lage landen. 
Op reis zijn, en in het bijzonder het vele uren 
vertoeven op de snelweg, heeft iets eigenaar-
digs. Collectief zitten stelletjes, families en 
vriendengroepen in auto’s op weg naar het 
vakantieadres. Op de lange stukken asfalt is 
vaak van alles te zien. 
Ten eerste valt het soort voertuig op. Som-
mige Nederlanders hebben trots de Kip of 
de Knaus achter hun MPV geschroefd, en 
echte Duiters rijden in een gedateerd Volks-
wagen busje met stoffen opklapdak (de ware 
Staumeisters). Fransen kunnen alleen een 
wagen uit eigen land besturen. Turken rijden 
in stokoude lichtbruine Kadet-i-lecs, de Bos-
niakken in een Lada-achtige Yugo, gevolgd 
door Polen in de eigen klusbus van Iveco.  
De activiteiten van de mensen in die auto’s 
zijn ook interessant. Bestuurders hebben 
vaak niet door dat zij geobserveerd worden. 
In de spiegels zijn dan intieme verhande-
lingen waar te nemen, zoals een besnorde 
man die met de nodige behendigheid on-
verschrokken spijzige repen snotter uit de 
neusvleugels wipt, om ze vervolgens onder 
zijn snor te laten verdwijnen, en een meid die 

kreukelde wegenkaart op het dashboard en 
vriendinlief die strak naar buiten kijkt op de 
bijrijdersstoel. Op diezelfde bijrijdersstoel is 
het slapen met de open mond onverminderd 
populair; compleet met plasje condens op 
de zijruit.
Behalve het gedrag in de auto kan ook het 
gedrag met de auto opvallend zijn. Vele 
Duitse mannen hebben een compensatie-
auto en bijbehorend compensatiegedrag. 
Wat zij willen compenseren laat zich raden, 
maar het wegbeeld wordt er wel dreigend 
van. Wanneer je een vrachtwagen of cam-
per passeert, ook al rij je bijna 160 kilome-
ters in het uur, zitten deze heren ineens 
zo kort achter je, dat het lijkt of ze de ster 
voorop hun bolide rectaal bij je willen inbren-
gen. Heftig gebarend en lichtseinend wordt 
je terug naar de rechterbaan gedirigeerd. 
Uiteindelijk levert al dat gedruk en gekleef 
maar weinig op, zo blijkt even later. Door het 
vele harde optrekken en navenant remmen 
is er file ontstaan. Intussen brandt de zon er 
lustig op los en gutst het transpiratievocht 
over rug en billen. Het verlangen naar een 
koele douche thuis wordt steeds groter.
Na een zonnige tijd, vele indrukken en me-
nig afgelegde kilometer is daar dan eindelijk 
afslag Hamminkeln op Autobahn Drei! Gas 
terug van 150 naar 80 en dan komt Zieu-
went langzaam weer in beeld.


