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5 September kunt u de

Zin-redactie vinden in

Zwolle! Daar vindt dan

niet alleen het

Stadsfestivat plaats,

maar ook Manuscripta.
De jaartijkse opening

van het boekensei-

zoen. Wij hebben er

een kraampje, intervie-

wen schrijvers en vin-

den het natuurlijk leuk
om met u een praatje te

maken, Onze vrienden

Jan Siebelink, Angela

Groothuizen, Micha

Wertheim, Joke van

Leeuwen en Matthijs

van Nieuwkerk zijn er

ook. Tot dan!

De zinvan Rick
"Wat was ik goed hé?" Onze anchorman Rick de Leeuw
komt van het podium en hij slaat zichzelf - letterlijk -
op de borst. Lekker on-Nederlands: het.levert levendiger
discussie op dan met sneue lieden die in geveinsde

onzekerheid naar complimenten hengelen. "Nou, Rick.
Dat vond ik wel meevallen hoor. ]e miste een hoge E.

En met die heupen kan wel wat minder."
Wij van Zin houden ook dáárom van Rick - en hopen dat
meer vijftigers dergelijke bravoure etaleren - maar vragen
ons wel af hoe het komt dat hij zo mateloos populair is
bij de benedenburen. Die oprecht bescheiden en zacht-
moedige Vlamingen, die Hollanders maar arrogante
brulapen schijnen te vinden. Beide onwaar natuurlijk,
maar dat verklaart nog niet waarom Rick er avond aan

avond zalen kan vullen,
op primetime programma's
presenteert en zich bij Zin
geregeld lezeressen uit
Vlaanderen melden die

even stevi$ vast te

maar
voor En iedereen die dat wil, van een

Bekende Nederlander/Vlaming tot een gezelschap psychia-
trische gevallen, kan daarom op zijn schijnbaar onverdeel-
de aandacht rekenen. Rick luistert echt, vraagt door,
schenkt gul bij en kan het niet nalaten je even stevig vast te
houden. Ook daar is de Zin-redactie inmiddels aan gewend.
Zo'n hart verdiende twee jaar geleden een gasthoofdredac-

teurschap, een jaar geleden de eerste Vlaanderenspecial en
nu de tweede - met twéé verhalen van Rick. Omdat wii,
met hem, zoveel van Vlaanderen en de Vlamingen houden.
Saluutjes!

3.F

No orwegen

t\
and

+ù,

ShoP direct

klantenservice @ gudrunsj oden. nl
DËNMÃRK NORWÃY FINLAND UNITEDKINGD.M 

usÃ

a

Wct ccrû

runsJ

NETHERLANDS FRÃNCE BELGIUM SWEDEN

Gratisverzending,snellebezorgingen3odagenretourgarantie

www.gu

Tel oBooo - 223473 I

odelt.com

'Plan Bier' (pag. r¡8) die Rick en ik samen in
de Vlaamse Ardennen zouden ondernemen.
Fietsen en bierdrinken, langs cafés en

I Hetaas moest ikverstek ,
vatten.

een beter gezelschap leek

laten gaan op de reportage
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Plan Bieris een gratis
bierkaart met cafés en

brouwerilen in de Vlaamse
Ardennen, inclusief vier
fiets- en drie wandelroutes.

¡fr
A

Op mijn zojuist gehuurde flets

rii ik door Oudenaarde. De zon

schijnt, het is vrijdagmiddag en

het weekeinde strekt zich loom
voor me uit. Voor ik aan mijn
tocht begin, ga ik eerst even
langs bii het fameuze Centrum

Ronde Van Vlaanderen. Het is
een eerbetoon aan de mooiste

wielerkoers van het jaar en heeft
als aangenaam extra het gezel-

lige café De Flandrien, waar het
gelijknamige bier met gulle hand wordt
geschonken. Iedere wielerliefhebber komt er

graag en wie er komt wordt als vanzelf graag

een wielerliefhebber. Oude fletsen aan het
plafond, vergeelde foto's en klassieke shirts
aan de muur en sterke verhalen aan de toog.
Ik laat me verleiden tot een lunch van stoverij
met frieten en met een dringend beroep op

mijn zelfdiscipline hou ik het bij één glas

Flandrien. Even later steek ik op mijn ftets de

Schelde over en rij op het gemak naar 't Huys

van Ename, de B&B waar ik vannacht logeer.

Geen tien meter vlak
Nadat Katrien me mijn ruime kamer heeft
laten zien, raadt ze me zonder aarzelen Den

Obus in Volkegem aan als ik haar vraag naar
haar favoriete café in de buurt. "En doe

Ronny de groeten van me," roept ze me na.

Ronny werkte dertig jaar lang in de bouw en

vond het op z'n 5oste tijd voor een carrière-
wending. Het fraai gerestaureerde Den Obus

is het klinkende resultaat van zijn overstap.
Hij schenkt een glas Ename blond, het

bekendste bier van de streek, voor me in en ik
schuif aan bij een groeple wandelaars dat

samen met mij binnenkwam, AI jaren achter-
een maken ze elke maand een wandeling.
"Vroeger langer, nu gezelliger," lachen ze en

bestellen een kop kofüe. "We hebben nog een

eindje voor de boeg," Ieggen ze me uit. Maar

als de koffie op is zwichten ze met een zucht

van opluchting voor de ruime bierkaart. Als
ik even later het café verlaat, bestellen ze juist
hun tweede ronde.

Heuvelaf is de Volkegemberg een aangenaam

duwtje in de rug. Ik rij langs de imposante
Roman-brouwerij, waar de Ename gebrouwen

wordt en zet me bii café 't Hol van Pluto in
Sint-Blasius-Boekel op het terras en bestel

een Westmalle. Al snel vullen de lege stoelen

om me heen zich met een clubje wielertoeris-
ten uit Noord-Holland. Mannen met verhitte
koppen en veel dorst. "Wel even wat anders

dan bii ons," hijgen ze, terwill ze het zweet uit
hun ogen wriiven. "Het is hier geen tien meter

vlak!" Ik knik en vertel ze maar niet dat de

Haaghoek vlak voorbij dit vredige terras op ze

ligt te wachten, een met knokige kasseien

aangelegd karrenspoor dat een hotsende

afdaling direct met een knotsende klim ver-

bindt. Ik proost met de heren op de edele wie-
lersport en frets na een kort bezoek aan het
prachtige kerkhof De Geuzenhoek in Sint-

Maria-Horebeke over de Molenberg terug
naar Ename. Na een snelle douche haast ik
me naar restaurant De Zwadderkotmolen. Als
ik de heerlijke maaltijd in stijl afrond met een

glas St. Bernardus raak ik in gesprek met een

paar mensen uit de streek, Ze raden me aan

morgen zeker eens bij In den Hengst langs te

gaan. "Dat mag je niet missen," verzekeren ze

me. Met een doel voor de volgende dag flets ik
's nachts vrolijk de Kattenberg af.

Boerenbrood met kaas
Wie in Geraardsbergen iets wil gaan drinken-
in 't Hemelrijck, heeft het niet gemakkelijk,

het café ligt nagenoeg op de top van de Muur.

Een met kno
kasseien

r

een knotsende

Het is een behoorlijk straffe beklimming, met

een maximaal stijgingspercentage van twin-
tig procent, maar de beloning smaakt goed:

een biertje is nóg lekkerder door het uitzicht
op de lange sliert zwoegende wielrenners die

nog volop aan het klimmen zijn. Voor ik aan

de klim begin, eet ik eerst een broodie bij De

Eendracht op de Markt. Stevig boerenbrood
met overvloedig veel kaas, een stevige basis.

Omdat uitstel een deel van het genot is, ga ik
eerst nog even bil Marcel langs, die om de

hoek in de Vredestraat het Ideeënhuis open-

houdt, een f,jne plek waar alles kan en veel
gebeurt. Het is bijna heiligschennis om de

Muur met een burgerfiets te doen, maar niet >

dt een
met

llnks; Geen verkeer, geen

haast, en de zekerheid
dat naast etke kerktoren een

café te vinden is.
Boven: Bij Ronny aan de toog
in café Den Obus in Volkegem.

Onder: Bij de eeuwenoude
Roman-brouweri.j, waar het
Ename-bier geboren wordt.
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Ð Ook dorst en zin om

te fietsen? Ga naar
Zin.nl/goesting. U vindt er
een [inkje om deze route van
Rick en de andere routes
gratis te downloaden.
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zonder trots en met de

nodige moeite kom ik
boven en geniet even van
het uitzicht. Op mijn route-
kaart zie ik dat In den
Hengst nog een aardig eind
fietsen is. De Bosberg laat
ik links liggen en in een

wijde boog zet ik koers
richting Brakel. Door de

velden, langs de koeien en met schitterende
vergezichten her en der, suis ik door het gol-

vende landschap. Het leven is mooi met de

wind in de rug. Als ik In den Hengst binnen-
kom is het alsof ik een huiskamer betreed,
honderd jaar geleden. Geen muziek, kleedjes
op tafel, bier uit de fles, mannen die kaarten
en drie nonnen gekleed in klassiek habiit in
de hoek. Ik knipper met mijn ogen en zie nog
steeds drie nonnen gekleed in klassiek habijt
in de hoek, en ze drinken grote glazen Duvel.
Ik schuif bij ze aan en groet ze beleefd. Ze

schateren het uit. Het blijken drie vrolijke
zussen te zijn die zich hebben verkleed en
een dag met hun dochters op stap zijn.
Vlaamse humor. We proosten iuist op de

vrijheid als mijn nieuwe vrienden van
gisteravond atriveren en opnieuw moet er

uitgebreid worden geproost. Als de

drie zussen even later in hun oude
deux-chevaux wegriiden, zwaait het
gehele café ze op de stoep uit. We

drinken er nog een en dan nog een

en dan besluiten we te gaan eten in
restaurant Sanseveria in Zarlardin-
ge, gelukkig niet vet van Geraards-
bergen. Met de wind tegen en een
paar biertjes achter de kiezen is het
leven eveneens mooi, maar het voelt
toch anders. Bij Sanseveria worden
na het eten de tafels opzijgeschoven
en gaat de muziek aan. De avond

Door de velden en

HETATCOHOL.CEN
cRrrPTArs EEN DOTTEMAN
OMZ;ICHHEEN

Q

een ofücieel etiket. Een dip heet al
snel een depressie, alle drukke kin-
deren hebben ADHD en op het werk
diagnosticeren collega's elkaar aan
de lopende band met Asperger of
andere vormen van autisme.

Vanuit diezelfde etiketteringsdrang wordt het
almaar gewoner jezelf verslavingsgevoelig te
noemen. Afgaande op de vele getuigenissen in de

media griipt met name het alcohol-gen als een

dolleman om zich heen. Ik heb er een kleine ver-
zameling van aangelegd, met als voorlopig mooi-
ste voorbeeld een potje ver plassen tussen Linda
de Mol en EIs Rozenbroek.
In een verslavingsspecial van de glossy linda.
klaagt eerst De Mol zelf dat zij zo enorm versla-
vingsgevoelig is, want haar handen gaan 'nog net
niet trillen' als ze 's avonds bii de koffie haar
'twee blokjes melkchocolade met hazelnoot' niet
krijgt.
Rozenbroek weet al sinds haar r5de dat ze deep

down een junk is. Had ze toen niet Christiane F.

gelezen, kort na de 'verrukkelijke misselijkheid'
die ze ervoer bij haar eerste sigaret, dan was ze,

zeker weten, zelfin de goot beland.
"Dames toch!" mopper ik dan, hoog op mijn zelf-
gebouwde apenrots, toch ook wel weer geamu-

seerd over zoveel domheid. En grinnikend stel ik
me voor hoe die twee empathisch in gesprek gaan

met een borderliner: "O ja, ik weet precies wat je
voelt. Echt, sinds ik in de overgang ben, heb ik
ook zo'n last van moodswings!"

?o*

Boven: Zonder plan
verdwaaI je nooit, een

kaart biedt uitkomst.
Midden: Een innig versmelten
van verleden en natuur
op het kerkhof in

Sint-Maria-Horebeke.
Onder: Met gepaste

interesse worden onze
inspanningen bezien door
Vlaanderens mooisten.

N moor
met de
wind in
de rug
gaat over in de nacht en

aan fretsen denk ik pas

weer als ik al een goed

eind op weg naar bui-
ten ben. De volgende
morgen word ik in Ger-

aardsbergen wakker in
de goede zorgen van
B&B Casa Dodo. Als ik
na een stevig ontbijt
mijn frets terugbreng,
zie ik op de kaart van Plan Bier dat ik nog
maar een heel klein gedeelte van de cafés

bezocht heb. Er valt gelukkig nog een boel te
fretsen. r

DEE] l0 ALtEMAAt VERS]AAFD I Ze bedoelde
het ongetwijfeld goed, Inlevend. Solidair. Maar o,

wat viel het verkeerd toen vriendin N. in een
gesprek over mijn stoppen met drinken opmerk-
te: "Ik moet ook oppassen met wijn, hoor. Echt, ik
ben zô verslavingsgevoelig."
Trut, dacht ik. Ga je hier nu echt tegenover mij
een beetje zitten koketteren met jouw alcohol-
gen? Hoe durf je! Narrig hield ik haar voor dat ze

eerder had verteld hoe goed ze van de wijn kan
afblijven op avonden voor een belangrijke verga-
dering: "Zolang ie dat zo gemakkeliik kunt, is er
weinig om je zorgen over maken." En in gedach-

ten sneerde ik erachteraan: met je mini-gennetjel
Pas een paar dagen later zag ik wat ik zélf in dat
gesprek had zitten doen: mijn positie claimen op

de apenrots van de drankzuchtigen. En dat was
ook wel weer bizar gedrag, toch? Waarom zou je

status willen ontlenen aan een verslaving?
Maar ik was niet trots op míjn track record als
alcoholist, ik wilde alleen maar erkenning voor
de zwaarte van mijn probleem. En tja, die erken-
ning voel ie niet zo goed als je gesprekspartner

benadrukt dat zij 'ook best wel veel' drinkt. Bij de

Weight Watchers zit ook niemand te wachten op
de dieetervaringen van Doutzen Kroes.

Wat mij opvalt, is de kennelijke mode om allerlei
reguliere menselijke sores op te waarderen met

Tania van Bergen

(r96r) heeft voor

de rest van haar leven

genoeg gedronken.

De komende maanden

doet zii verslag van

haar nieuwe,

onbenevelde bestaan.
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Volgende keer: ln de bocht van Nescio
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