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Mijn tubetjes, 
paletmesjes 

en penseeltjes 
zouden op 

terreurneigingen 
kunnen duiden

Pioen
Reizen per vliegtuig betekent ruim van tevoren 
aanwezig zijn en lang wachten. Onze dochter werkt 
op Schiphol en ik vraag haar dus of al dat aantrek-
ken/omdoen en uittrekken/af doen van jassen, 
armbanden en ceintuurs niet wat comfortabeler 
kan worden geregeld. Zelfs voor een schildercursus 
in het buitenland kan ik maar beter mijn tubetjes, 
paletmesjes en penseeltjes niet in de handbagage 
meenemen. Al die voor de, overigens vriendelijke, 
controleur onalledaagse, maar voor mij doodgewo-
ne dingen zouden immers op terreurneigingen 
kunnen duiden. Ik heb ze nodig om in Engeland een 
pioen te schilderen en stop dus alles maar in een 
grote koffer in het bagageruim. Daar ziet een grote 
onbekende scanner kennelijk wel dat mijn tubetje 
niet bedoeld is om te ontploffen. Waar blijft het 
‘Peter Stuyvesant’-gevoel? Onze dochter zegt dat  
er in Delft hard wordt gewerkt aan een nieuwe 
 techniek die al die controles sneller maakt en dat 
het wachten op de luchthaven steeds aangenamer 
wordt. Dus neem ik nog maar een kopje koffie. Als 
ik terugkeer uit het buitenland zie ik dat al in het 
vliegtuig een slechtziende dame met haar blinde-
geleidehond keurig wordt opgevangen. En dat een 
te zware man die moeilijk kan lopen, vriendelijk 
met een karretje naar de uitgang wordt gereden. Zo 
kan het dus wel. Waarom moeten wij dan als 
kwaadwillenden op blote voeten in ons hemd voor 
dat toegangspoortje worden neergezet? Omdat 
 mogelijke terroristen zich te keurig voordoen en zo 
denken niet op te vallen? Ik loop er soms pioenrood 
van aan, maar heb me voorgenomen me er niet 
 langer kwaad over te maken. Onze dochter doet 
immers haar best om ons leven op de luchthaven te 
verbeteren. En op haar kan ik nooit boos worden.

Tegen inlevering van deze bon krijgt u 
 50% korting 

op de entreeprijs van de  
Expositie Botanische Tekeningen van  

Janneke Brinkman in Museum  
Jan van der Togt in Amstelveen.

U betaalt € 3 i.p.v. € 6
De bon is geldig van 20 juli t/m 25 september 2011. 

Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50,  
1182 JE Amstelveen. Tel: 020 - 641 57 54

info@jvdtogt.nl

Op 20 augustus en 4 september is Janneke zelf aan-
wezig in het museum en geeft zij rondleidingen van 
14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Voor deze 
rondleidingen kunt u zich bij het museum opgeven. 

U krijgt dan bovendien een drankje aangeboden.
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