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Zo weet ik nog vanuit mijn jeugd (inmiddels enige tijd geleden…) dat 

als wij naar de stad gingen, we toch echt alleen via de Zwijndrechtse 

brug naar onze vrienden en familie in Dordrecht konden komen. 

Dat was nog een hele onderneming, omdat het gevaarte nogal 

veelvuldig open stond vanwege de druk bevaarde route over de 

oude Maas. Lange wachttijden ontstonden en die duurden als kind 

écht lang. Terwijl één van onze opa’s en oma’s nét over de brug op de 

Viottekade woonden, waren we soms erg lang onderweg. Maar goed 

een andere route was er toen nog niet vanuit Zwijndrecht en Hendrik 

Ido Ambacht, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. 

Wát een feest was het, toen uiteindelijk in 1977 de Drechttunnel werd 

geopend en nog wel door Koningin Juliana. Televisie erbij! Het bleek 

stukken makkelijker om nu naar onze roots in Dordrecht te gaan. 

Inmiddels weten we niet beter en vinden we het heel gewoon, alle 

ontsluitingen van ‘ons’ eiland. 

Water, het blijft een fenomeen en wij zijn erdoor omgeven in 

Dordrecht. Prachtig is het, het geeft rust en een gevoel van 

vrijheid. Met ons gezin waren wij jaren geleden op vakantie in een 

heerlijk huis op Sicilië. Onze verhuurster was de lieve Antonina. Zij 

kwam regelmatig gezellig even langs en nam ons mee naar haar 

familieboomgaard waar wij met haar hele familie meeaten en hielpen 

bij het plukken van olijven. 

Na een aantal dagen vroeg zij of wij misschien in Nederland aan het 

water woonden, we beaamden het maar vroegen meteen verbaasd, 

waarom zij dat dacht? Zij was in haar leven tot de conclusie gekomen 

dat mensen die op een eiland woonden toch echt ‘anders’ waren, 

namelijk pioniers. Avonturiers die vaak tegen mooie verassingen 

aanliepen, openstaand voor anderen, zich niet snel gewonnen gaven 

en zeer selfsupporting waren, en niet geheel onbelangrijk, los en 

gezellig in de omgang. Volgens haar door al dat water rondom, zich 

meer verbonden voelden met de natuur en daardoor meer relaxed 

waren! 

Prachtig compliment toch van een wijze Italiaanse dame? Ik kon 

er veel in herkennen en moet eerlijk gezegd toegeven dat wij ook 

graag naar een eiland gaan, Ibiza (my favorite), Malta, Mallorca, Sicilië, 

Lesbos, Cyprus, Kalimnos, Kreta, Curaçao, en dergelijke. Allemaal 

regelmatig geweest en het is inderdaad ‘anders’. Dat relaxte valt hier 

Tja, het is een feit, wij Dordtenaren 
zijn in werkelijkheid - buiten 

Schapenkoppen - natuurlijk ook 
echte eilandbewoners. Hoe dan ook, 

willen we naar een andere plaats, 
is het onmogelijk om een brug of 

tunnel te vermijden. 

‘Rustgevende   
 eilandbewoners…’ 
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helaas niet altijd mee in deze hectische tijd. Hoewel het wel klopt om 

juist tijdens die momenten redelijk tot rust te komen bij het water en 

in de natuur. 

Om nog even op dat avontuurlijke, inherent aan mooie verrassingen 

terug te komen: laatst was ik bij een modeshow van Mart Visser in 

Amsterdam na wederom een redelijk hectische werkweek. Even ter 

informatie, lang geleden hebben wij bij elkaar in de klas gezeten 

tijdens de opleiding ‘Mode en Kleding’. 

We kwamen aan de praat na de show over elkaars werk toen hij 

met de verrassende vraag kwam of zijn werk in mijn woonstudio 

mocht hangen. Om de plannen door te nemen, bezocht ik een week 

later zijn atelier, overigens ook op een prachtige rustgevende plek 

áán het water, waar ik een selectie maakte van werken die passen 

bij de stijlkamers in de woonstudio en die we kunnen toepassen in 

projecten. Inmiddels hangen de werken er en zijn we er trots op dat 

zijn prachtige artwork hier op ‘ons’ eiland te zien is. Want zijn artwork 

is ‘booming’ en over de hele wereld te bewonderen. 

Kijken naar kunst, geeft rust. Net zoals heerlijk buiten genieten 

van de zon en de natuur. Met een lekker drankje erbij en wat 

achtergrondmuziek. Lekker relaxen op het balkon of in de tuin waar 

uiteraard ook ‘woontrends’ gelden. 

Dit jaar zien we veel strakke buitenmeubelen met prachtige kleuren 

stof, zeer geschikt voor buiten met veel gezellige kussens. En net 

als ín huis ook hockers, fauteuils, en zelfs buitenvloerkleden! Buiten 

wordt steeds meer met binnen verbonden, want loungen doen we 

tenslotte graag overal. 

Een hele fijne zonnige zomer toegewenst!                                                                                                                                      
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