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Het TV-programma Radar van 1½ week geleden 
ging over wijn uit eigen land. Er werd verteld 
dat Nederland circa 45 professionele wijnbou-
wers heeft en dat die samen een oppervlak aan 
wijngaard hebben dat ongeveer net zo groot is als 
één Franse wijngaard. Dat is onzin, net zoals Radar 
op zijn website aangeeft dat de rode wijn zijn kleur 
dankt aan de hoeveelheid zon. Dat geldt ook voor 
witte wijn! Vervolgens werden enkele Nederlandse witte 
en rode wijnen ‘getest’ door een deskundigenpanel: 
een bekend wijnschrijver (wel eens ontmoet; hij weet 
absoluut waar hij het over heeft), een sommelier (die 
vorige maand werd verkozen tot beste wijnkellner in ons 
land; hij schenkt ook al de beste rode huiswijn van dit jaar) en 
een wijnhandelaar uit Gouda. 
Zij proefden 5 witte wijnen en daarna 4 rode wijnen. Hun oordeel was vaak 
niet heel erg positief (“rabarbersap”). 
Ik begrijp dat wel. Wijndrinkers hebben voorkeuren; dan vallen onbekende 
smaken moeilijk in positieve zin op, want ze sluiten niet aan op voorkeuren 
en verwachtingen. Deze deskundigen prikken daar wel doorheen. Na jaren 
wijndrinken ontstaat bijvoorbeeld een grote voorkeur voor Bordeaux; zo 
iemand drinkt al bijna geen Bourgogne en bijvoorbeeld al helemaal nooit 
Oostenrijkse wijn. Hoe krijg je die aan de Nederlandse wijn? 
Door onze andere bodemsamenstelling en klimaat, met lagere temperaturen 
(al zou je dat deze weken niet zeggen) en meer regen en ook minder uren 
zonlicht, smaakt Nederlandse wijn anders. De belangrijke en bekende drui-
venrassen voor wijn doen het bij ons vaak niet goed. In het best geval geven 
ze een andere smaak en een lagere opbrengst. Hier telen we met meer succes 
druivenrassen als Regent, Rondo, Phoenix, Kerner en Merzling. En die hebben 
een eigen smaak, waarmee niet iedereen bekend is. Die geven vaak lichtere 
en friszure witte wijnen. Ook de rode zijn fris en niet om jaren te bewaren. 
Het kan héél lekker zijn!
Maar wie niet nieuwsgierig is, drinkt nooit iets verrassends. Ook in Bussum is 
goede Nederlandse wijn te koop.

willem.baljuw@tiscali.nl

Rabarbersap...
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In de jaren 1945 tot 1954 
verschijnt in de Volkskrant het 
stripverhaal Pa Pinkelman. 

Deze merkwaardige geleerde 
spreekt met zijn simpele wijshe-
den een enorme lezerskring aan.
Hij is in het stripverhaal 
getrouwd met een dikke 
mevrouw uit Bussum: Tante 
Pollewop.

De verhalen van Pa Pinkelman en 
Tante Pollewop zijn een schep-
ping van de toen onvoorstelbaar 
populaire schrijver Godfried 
Bomans, de tekeningen worden 
gemaakt door Carol Voges. 

Deze tekenaar woont in Bussum. 
Vandaar. Hij werkt veel voor de 
Volkskrant, illustreert boeken en 
heeft ook een reclame-advies
bureau (aan de Eslaan). Een 
groot aantal advertenties van 
Bussumse bedrijven wordt 
geïllustreerd in de door de strip-
verhalen bekende tekenstijl. 

Een van de leukste kanten van 
de avonturen van Pa Pinkelman 
is de herkenbaarheid van de 
situaties. Bekende politici spelen 
een rol in de verhalen en actuele 
politieke thema’s worden door 
een absurde benadering terug-
gebracht tot opgeblazen 
nikserigheid. 

Voor de Bussumse Volkskrant-
lezers is het aardige dat ook hun 
eigen woonplaats af en toe in de 
verhalen opduikt. Zowel het huis 

van Tante Pollewop als van “de 
tekenaar van dit verhaal” worden 
herhaaldelijk tijdens de avontu-
ren bezocht. Van herkenbaarheid 
van hun Bussumse woningen is 
geen sprake 
Een latere aflevering van deze 
rubriek toont advertenties van 
Bussumse winkels uit de veer-
tiger en vijftiger jaren. Met 
tekeningen van Carol Voges.
Het lijkt dan alsof deze plaat-
selijk bekende zaken eigenlijk 
staan in een andere wereld. 
In die malle wereld van 
Pa Pinkelman en zijn mollige 
partner. 
  
Tekst: Hans Jonker

GETUIGENOPROEP
Vrouw aangerand op Bussumerheide
Op zondag 29 april omstreeks 17.30 
is een 70-jarige vrouw aangerand op 
de Bussumerheide. De vrouw liet haar 
hond uit op de hei toen ze door een 
haar onbekend man werd aangespro-
ken en vervolgens werd vastgepakt en 
betast. Daarna is de man weggereden 
op een fi ets. Het slachtoffer liep over 
de hei terug naar haar auto en kwam 
onderweg een vrouw tegen aan wie zij 
haar verhaal deed.

Signalement: de man is begin twintig, 
ongeveer 1.80m lang, heeft een licht 
getinte huid, een slank tanig postuur 

en zwart kort geknipt haar. Hij droeg 
een wit T-shirt, een donkergrijze spij-
kerbroek met een bruine riem en witte 
sportschoenen. De man reed op een 
zwarte herenfi ets.

Politie Gooi en Vechtsteek wil graag in 
contact komen met de vrouw aan wie 
het slachtoffer op de hei haar verhaal 
deed en met personen die getuigen 
zijn geweest van het incident.

U kunt in contact komen met politie 
Gooi en Vechtstreek door te bellen met 
0900 88 44. Wilt u anoniem reageren 
bel dan naar Meld Misdaad Anoniem 
via telefoonnummer 0800 0700

3 P O L I T I E B E R I C H T E N  4
Vrouw aangerand op heide

De afdeling Preventie & Innovatie 
van de Symfora groep regio Gooi en 
Vechtstreek start maandagavond 14 
mei 2007 met een cursus ‘Rondom 
Depressie’ in de Rembrandthof, 
Laan van de Heelmeesters 2 te Hil-
versum. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De 
cursus is bedoeld voor naasten van 

mensen met een depressie. De cursus 
omvat informatie over depressie, uit-
wisselen van ervaringen met lotge-
noten en oefenen met ‘zorgen voor 
jezelf’. Voor informatie en opgave 
kunt u contact opnemen met: Symfora 
groep, afdeling Preventie & Innovatie, 
6 557 428, e-mail: preventiegooi@
symfora.nl

Cursus ‘Rondom Depressie’

De gespreksmiddag voor Ouderen op 
dinsdag 15 mei 2007 om 14.30 uur in 
de Antoniushof, Lange Heul 32 heeft 
als onderwerp Kunstwerken en orna-
menten in Bussum. 
Aan de hand van dia’s gaat u kijken 
naar de kunstwerken en ornamenten in 
Bussum. U krijgt antwoord op vragen 

zoals: Wat bedoelde de beeldhouwer 
met dit beeld? Waarom die “niets-
ziende ogen” voor de Vredekerk op de 
Huizerweg? En waarom de paarden bij 
station Bussum-Zuid? Mevrouw Netty 
Langemeijer toont en vertelt het u.  
ledereen is vanaf 14.15 uur van harte 
welkom.

Gespreksmiddag voor Ouderen

Gaat u mee naar Cruysbergen? De 
natuurgidsen van het IVN Gooi e.o gaan 
er zondag 13 mei wandelen en u mag 
mee! Cruysbergen is een oude afgra-
ving en heel lang weiland geweest. 
Het Goois Natuurreservaat heeft er 
een paar jaar geleden weer een prach-
tig stuk natuur van gemaakt, waar op 
de oorspronkelijke zandgrond plant en 
dier zich geweldig thuis voelen. En de 
gidsen weten er alles van! En in mei 
is alles extra mooi. komt u op zondag 
13 mei om 13.30 naar de parkeerplaats 
aan de Franse Kampweg. Tegenover 
het kampeerterrein! Duur circa 1,5 
uur, deelname gratis en veel info bij 
de “Infowagen” van het IVN. Meer info 
vooraf: www.ivngooi.nl

Wandelen op 
Cruysbergen

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 12 mei 
‘Bos en Heide’, en woensdag 16 mei 
‘Plassentocht’. Vertrek beide tochten 
om 10 uur van Kerkbrink Hilversum 
(Museum). Vooraf aanmelden op 621 
40 18. Voor overige tochten zie www.
fi etsgilde.nl

Fietsgilde 
‘t Gooi


