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Social media bieden veel mensen de kans om
hun leven mooier voor te stellen dan het is.

Feestjes zijn leuker, vrienden geven meer com-
plimenten en geen dag is saai. Alles voor de
’likes’. 
Nu zou uit onderzoek blijken dat al die gezel-
ligheid andere mensen ongelukkiger maakt.
Zij hebben geen leuke feestjes, hun vrienden
zijn van het nuchtere soort en hun leven ver-
bleekt bij al die vrolijkheid. Daar kunnen we

heel eenvoudig iets aan doen. Durf klunzig,
lelijk en saai te zijn op Facebook.
Mijn verwoede pogingen om beter te worden
in hardlopen, bieden de kans om mijn digitale
vrienden gelukkiger te maken. Ik worstel
tegen de wind in, heb last van kramp en had
soms beter in bed kunnen blijven liggen. 
Vorige week zondag was een buitenkans. Ik
deed mee aan de tien kilometer van de Groet
uit Schoorl en het was nat en koud. Laat ik

vooropstellen dat ik blij was met mijn tijd en
hoe ik had gelopen. Netjes volgens schema.
Alleen met een enorme snotneus. Eenmaal bij
de finish aangekomen, staan daar twee foto-
grafen die me vastleggen. Met rood hoofd,
druipende haren en een arm voor mijn neus.
Lelijker stond ik nog nooit op een foto. 
Die foto leverde me op Facebook 63 ’likes’ op.
Stiekem vertel ik mezelf, dat al die mensen na
het zien van die foto een stuk gelukkiger zijn.

60 seconden Annemieke Windt ✱ stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

Klunzig 

,,Ik werd vandaag gebeld door een
wat oudere mevrouw. Gefeliciteerd
dat de horlogeman voor je gaat wer-
ken.’’ Marijke moet lachen om de
omgekeerde situatie. Normaal wor-
den immers sollicitanten gefelici-
teerd met een nieuwe baan. ,,Zoveel
mensen leven met hem mee. Ik heb
op Facebook al flink wat reacties ge-
kregen op Kicks aanstelling.’’ 
De twee zitten maandagochtend sa-
men aan tafel Kicks komende werk-
zaamheden te bespreken. De winkel
is vandaag dicht. In de Gierstraat is
het rustig, slechts een handvol men-
sen werpt af en toe een blik op de
etalage. ,,Een daarvan begon trou-
wens ook over Kick’’, legt een mede-
werker van het bedrijf uit.
De horlogeman heeft zelf wel wat
meegekregen van zijn populariteit
maar heeft op Facebook geen enkele
reactie gelezen. Hij ’zit’ niet op het
sociale medium. Uit principe. ,,Als
we bij de V&D in de pauze met vijf-
tien mensen aan tafel zaten, zat ik
tegen vijftien telefoons aan te kij-
ken. Dat vind ik niet leuk, ik wil een
praatje maken met mensen.’’ Toch
zijn het wel de krant en Facebook
die hem een baan hebben opgele-
verd. ,,Komt er toch nog wat goeds
uit.’’ lacht hij.
Zijn menselijkheid tekent hem,
zegt Marijke. En dat is nou juist
waarom ze hem heeft aangenomen.
,,Ik las het artikel en de reacties en
zag dat zoveel mensen Kick kennen
en dat iedereen hem waardeert. Ik
dacht, laat ik hem eens bellen. Bin-

nen een uur hadden we een af-
spraak. De volgende dag hebben we
gezegd: we gaan het doen.’’ 
Het is een mooi stelletje. Marijke
werkte nooit voor een baas en is al 17
jaar ondernemer. Kick werkte bijna
40 jaar bij dezelfde winkel. Toen
Marijke werd geboren, had Kick al
drie maanden op de horlogeafde-
ling van het grote warenhuis ge-
staan. Marijke: ,,Maar we delen sa-
men de aandacht voor de klant en
het product.’’
Toch moest Kick even schrikken
toen hij vrijdag voor de eerste keer

bij Marijke binnenstapte. Alleen bij
de toonbank, staat een kast met wat
horloges. ,,Ik dacht dat er wel meer
merken zouden zijn.’’ Marijke
knikt. ,,We gaan meer horlogemer-
ken aan het assortiment toevoegen.
Ik wilde ook al wat gaan uitbreiden
en nu kan Kick daar bij helpen.’’ Het
is in lijn met de groei van het bedrijf.
,,Het gaat snel. Deze maand neem ik
drie mensen aan. Vorig jaar is de om-
zet met 19% gegroeid.’’
De twee inspecteren maandag met-
een de werkbank waar Kick aan de
horloges kan sleutelen. Marijke

wijst naar de voorste. ,,Zo kunnen
de klanten je van achter de toon-
bank zien zitten.’’ Met zo’n grote
groep fans, wordt hij immers de at-
tractie van de winkel. Kick knikt.
,,Ik vind het allemaal best. Bij de
V&D werkte ik maar hierop.’’ Hij
houdt zijn handen twintig centime-
ter uit elkaar. ,,Dit is voldoende.’’ 
Op de werkbank gaat hij vooral zijn
oude werkzaamheden uitvoeren.
Horlogebandjes en batterijtjes ver-
vangen. ,,Daar kijk ik echt naar uit.
Om mijn klantjes weer te helpen.’’
Maar, geeft hij toe. Het is ook wel

eng. ,,Het is allemaal zo snel gegaan.
Vorige week ging ik nog gewoon
naar de V&D. Nu zit ik hier.’’
Ook Marijke vindt het eng. ,,Ik doe
alles vrij intuïtief, had hier helemaal
niet over nagedacht. Ik heb gewoon
gehandeld toen ik het artikel las. Ik
weet niet wat er nu allemaal gaat ge-
beuren. Misschien staan er opeens
veel mensen op de stoep. Misschien
niet. Kick gaat eerst op donderdag,
vrijdag en zaterdag werken en als er
genoeg klanten zijn, bouwen we
zijn contract uit naar een fulltime
dienstverband. We zien het wel.’’

Dankzij de krant nieuwe baan
Horlogeman van V&D gaat vanaf donderdag bij Marijke Mul aan de slag

In een gesprek maandagochtend
met Haarlems Dagblad reageerde
hij blij en verrast. ,,Dit is de kers op
een heel bijzondere taart.’’ Het festi-
val strekte zich uit over de hele stad.
Zo’n honderd groepen gaven zeven-
honderd voorstellingen.
De Jong nam in noordwest Australië
met zijn gezelschap Groots en Mee-
slepend tien voorstellingen over de
Beierse vorst voor zijn rekening. Er
waren zestien acts genomineerd
voor de Theatre Award. Steef deelt
de onderscheiding met Nicola Gun
en haar voorstelling ’Stuk voor per-
soon en gettoblaster’.
De Australische jury bestond uit
honderd mensen, die alle stukken
bezochten en punten gaven. De keu-
zeheren en -dames en de gewone
theaterfans raakten al gauw gebio-
logeerd door de aanpak van Groots
en Meeslepend, een naam die was
omgedoopt tot Staggeringly Epic.
Ogenschijnlijk eenvoudige midde-
len als karton en zwart-wit-filmpjes
werkten magisch en historiserend.
,,Mensen kwamen naar me toe, en
riepen verbaasd ’How did you do
that?’’’
De eerste vier voorstellingen trok-
ken een halve man en een paarden-
kop. Het publiek keek eerst de kat
uit de boom. ,,Halverwege de reeks
voorstellingen groeide de belang-
stelling voor Ludwig. De laatste ke-
ren zaten we iedere keer vol, uitver-
kocht. We hadden de indruk dat be-
zoekers en organisatoren het aan el-
kaar doorkletsten. Zo van: dat moet
je gaan zien’’, blikt Steef de Jong te-

rug terwijl hij maandagmiddag in
Fremantle op het strand door-
brengt. ,,Ja, ik heb vanmiddag ook
gezwommen.’’ 

Parade
In 2014 won Groots en Meeslepend
met Ludwig de hoofdprijs op de Pa-
rade. Bij het kolossale Fringe World
Festival in Perth waren de beste Am-
sterdamse acts uitgenodigd. Behal-
ve de Haarlemse inbreng bestond
het Nederlandse smaldeel uit de ge-
zelschappen Pips:Lab, Orkater en
De Nieuw Amsterdam.
Ludwig handelt over de historische
Beierse vorst Ludwig II (1845-1886),
die onder curatele werd gesteld door
de regering. De ’sprookjeskoning’

werd niet voor vol aangezien. De
kunst- en muziekminnaar liet het
wonderlijke slot Neuschwanstein
bouwen. Dit gebouw was later de in-
spiratiebron voor het kasteel van
Doornroosje in Disneyland, Califor-
nia.
In de voorstelling brengt De Jong
een ode aan deze tot gek verklaarde

vorst en impliciet aan een wereld
van geweldloosheid.

Bloedhitte
Het was ’hartstikke leuk’ zegt De
Jong, en keihard werken in de
bloedhitte. Op de beslissende
zondag zouden ze ’s avonds de af-
sluitende voorstelling doen, en
werden voordien uitgenodigd
voor de prijsuitreiking in een gro-
te club. ,,Ik was vooral bezig met
de voorstelling en toen werden we
genoemd als winnaar. We zijn een
avontuur aangegaan met een su-
per leuk eind. Later nog aange-
klampt door programmeurs, we
zullen zien wat er uit voortkomt.
Dinsdag vliegen we terug.’’

Succes Ludwig op Fringe Perth 
Jaap Timmers

Perth ✱ De Haarlemse theaterma-
ker Steef de Jong heeft met zijn een-
mans-operette Ludwig een hoge
theateronderscheiding in de wacht
gesleept op het Fringe World Festi-
val in het Australische Perth. 

Steef de Jong tijdens zijn dankwoord in Perth. FOTO STAGGERINGLY EPIC/GROOTS EN MEESLEPEND

Steef de Jong:
’Avontuur met een
super leuk eind’

Haarlem ✱ Een 43-jarige man uit
Zandvoort is dit weekeinde aange-
houden.
De man wordt ervan verdacht een
42-jarige man uit IJmuiden te heb-
ben mishandeld. Nadat het slachtof-
fer op het Stationsplein in een bus
was gestapt, werd hij hard op zijn
hoofd geslagen door een onbekende
man. De buschauffeur was getuige
en waarschuwde de hulpdiensten. 

Aangehouden voor
mishandeling

Hoofddorp ✱ De politie heeft zon-
dag op een parkeerplaats langs de
A4 bij Hoofddorp een 18-jarige man
opgepakt wegens verboden wapen-
bezit. De man lag te slapen in zijn
auto toen agenten besloten hem te
controleren. Tijdens deze controle
zag de politie een vuurwapen in het
dashboardkastje liggen. Ook wer-
den een dolk en een kapmes aange-
troffen in de auto.

Vuurwapen in
dashboardkastje

Haarlem ✱ Bernt Schneiders neemt
per september afscheid als eerste
burger. Toch voelt ’huisinterviewer’
Frénk van der Linden Haarlems bur-
gemeester donderdag (20 u.) al aan
de tand in een ’eerste afscheidsinter-
view’ bij Sociëteit Vereeniging aan
de Zijlweg.
Het interview valt in de serie So-
Talks waarin onder meer Pieter
Winsemius, Ferry Mingelen en
Alexander Rinnooy Kan de burge-

meester voorgingen. Deze speciale
editie wordt opengesteld voor ieder-
een (entree 10 euro). 
Dat geld en wat extra’s gaat op voor-
stel van Schneiders naar een burger-
initiatief in Meerwijk waar jongeren
graag een eigen plek willen creëren
met een zeecontainer. Met deze do-
natie gaat het lukken om de contai-
ner op 11 maart te plaatsen tijdens
Nederland Doet. Aanmelden: socie-
teitvereeniging.nl

Schneiders aan de tand gevoeld

Marijke Mul en Kick van der Weelde vinden Kicks nieuwe dienstverband allebei erg spannend FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Anouk Kragtwijk
a.kragtwijk@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem ✱ Honderden reacties wer-
den op Facebook geplaatst onder
het krantenartikel over Kick van der
Weele, de ’horlogeman’ van V&D die
zijn baan kwijtraakte. Marijke Mul,
goudsmid uit de Gierstraat las het
artikel en de loftuitingen en kreeg
een ingeving: ,,Wat als ik hem nou
eens zou aannemen?’’ Donderdag is
Kicks eerste werkdag.
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Colofon

HAARLEM
Geboren DOCHTERS: * FAYE L.M.van Haaren *
NOORTJE S. Swarte * JIP S. Schuiling * LOISE
V.C. Tolmeijer * JULIETTE van Geijn * Jonk-
vrouw LUCY A. Dedel * CLARA M. Kolb * INDY S.
Joren * LILLY T. Roele * VEERLE S. Tempelaar *
NOE S. Kleinlooh * FABIENNE A. Stover. 
Geboren ZOONS: MELLE J. van der Zeijden *
CEDRIC N. van der Meij * GIJS S. Loog * DANIEL
F.M. van Diepen * LEX T. Verdegaal * IAN J.
Kralt * XAVI Elting * JASON D. Derks * MERIJN
D. Leseman * LARS Jonker * Jonkheer LAURENS
M.B. Storm van ’s Gravesande * NIVAIO Kalait-
zis * DJAXX J.R. Bogaart * LARS R.R. Durieux *
JULE M. Ruiter * NATHAN Rapael * BENJAMIN
Adriani * PEER D. Bertels * THIJS J. Millenaar *
SIMON M.J. Staring. 

Getrouwd: * S.R. Fontein/A.T. de Ronde * D.
Burggraaf/M. Wetterhahn * N.C. Verzijl-
berg/B. Spoelstra.
Overleden: * C. Ouwerkerk-van Schutterhoef
91 * M.J. Smit 78 * A.A.G. Breewel-Straathof
80 * R. Santifort 86 * J.W.B. de Vos-Meeuwe-
noord 87 * W. Schreuder-van Langelaar 93 *
F.W. Handgraaf 76 * A.A. Wielinga-Halderman
52 * H.J. Vreenegoor 86 * A.M. Schuit-de Nie
84 * A.H.R. Bussemaker 68 * J. Lichtendahl 83 *
A.M. van Luxemburg 98 * P.E. van Bezu-Zonne-
veld 85 * H.M. Nollet 73 * J.G. Klaster-Kloet 95
* J. Mannaert 77 * C.M.V. van der Linden 79 * S.
Kovinthan 62 * J.C. Spikker 85 * A. Elfers 87 *
J.J. Bosman 59 * J.J. Troost 82 * G.A. van Rijns-
oever 75 * G. Kroes 84 * G. Berberian 82 * V.
Trip- Biesbrouck 60 * W. Zijlstra 90 * E.C.H. Shi

71 * A.S. Weber 52 * M. Weijers 80 * C.H.A.
Foppen-Koreman 66 * B. Jouini 82 * P.J.M. Kot-
ter 58 * J. Postma 88 * A.A.M. van Schinkel-
Houtkamp 85 * J. Zitman 85 * P.A. Bont 46 *
C.C. van der Burg-Wijnbergen 77 * C.van Bock-
hoven 82 * S. van Dellen-Wouters 93.
HEEMSTEDE
Getrouwd: * Willem L. de Bruin/Mercedes
Monero.
HAARLEMMERMEER
Geboren DOCHTERS: * MAUD S. Duits * JAYDA
Jong * EVY S. Algera.
Geboren ZOONS: * JAX R. Nicolaï * SVEN C.
Hoogendoorn * OWEN C. Lingen * STIJN P.B.
Vonk.
Ondertrouw: * A. Groot/R. Blom.

Burgerlijke stand

Hoofddorp ✱ Een automobilist heeft maandagochtend
een benzinepomp en een auto geramd op Shell-tankstation
Den Ruygenhoek langs de A4. De man is met letsel naar het
ziekenhuis gebracht. De auto kwam met hoge snelheid het
terrein van het tankstation op rijden, ramde een dikke pi-

laar, een benzinepomp en een geparkeerde wagen. Het
ongeval veroorzaakte een flinke ravage. De politie ver-
moedt dat de bestuurder vlak voor het ongeluk onwel is
geworden.

FOTO ERIC VAN LIESHOUT

Ravage Automobilist ramt tankstation 

Heemstede-Bennebroek ✱ De aller-
eerste Burgemeester David Eliza
van Lennep Erfgoedprijs ging vorig
jaar naar de Trambrug in Benne-
broek. Dit jaar kunnen inwoners
projecten aandragen voor de prijs
voor 2016.
Met de Erfgoedprijs wil de Histori-
sche Vereniging Heemstede Benne-
broek een stimulans geven aan ini-
tiatieven op het gebied van cultureel
erfgoed. Restauraties en herbestem-
mingen van karakteristieke panden
of groen, maar ook bijzondere pu-
blicaties komen in aanmerking. De
vereniging kon in 2015 de Erfgoed-
prijs instellen dankzij een erfenis

van mevrouw J.C.F. van Zonneveld.
Tot 15 maart kunnen mensen kandi-
daten inzenden. Het project of het
initiatief moet in 2015 zijn gereali-
seerd of afgerond en op maximaal
drie A4’tjes moeten inzenders aan-
geven waarom het initiatief of pro-
ject de prijs zou moeten krijgen. In-
zenden kan naar
secretaris@hv-hb.nl of over de post.
Een geheel van de HVHB onafhan-
kelijke jury onder voorzitterschap
van architectuurhistorica Olga van
der Klooster beoordeelt de inzen-
dingen. De prijs wordt op 26 mei in
de Oude Kerk uitgereikt.

Erfgoedprijs 2016 gaat van start

Hoofddorp ✱ Wethouders en oud-
wethouders, topambtenaren en
oud-topambtenaren worden onder
ede verhoord bij de enquête die de
raad van Haarlemmermeer houdt
naar de gang van zaken bij de ver-
plaatsing van honkbalclub Pioniers.
Het nieuwe complex voor de 350 le-
den tellende vereniging kostte uit-
eindelijk vijftien miljoen euro, ruim
twee miljoen meer dan de gemeen-
teraad beschikbaar had gesteld.
Daarvoor gebruikte wethouder Mi-
chel Bezuijen onder meer anderhalf
miljoen uit een ander potje zonder
de raad daar iets over te vertellen.
De vraag is wie daarvan allemaal
wisten. De vingers gingen vooral
richting Bezuijen en de inmiddels
vertrokken wethouders Arthur van
Dijk en Jeroen Nobel. Volgens Nobel
wisten echter ook wethouder John
Nederstigt en burgemeester Theo
Weterings overal van.

Verhoren onder
ede Pioniers


