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Haal de zomer in huis

Wil u een stekkie, een
stekkie, een stekkie?

KLEURENPALET

Een glazen pot en dit schaaltje met
een gat erin en voilà, je doet aan hydroponie – planten kweken in water.
De schaaltjes zijn er in twee maten:
met een groot gat voor avocadopitten,
en een kleiner voor zaden als kastanjes en eikels (foto). Ook handig voor
stekjes. Gezien voor €14,90.

Net zo paars
als de Provence,
het kan ook hier
Wil je thuis een zomers sfeertje creëren
en heb je daar een beetje inspiratie
voor nodig, dan is interieurstylist
Marlous Snijder je vrouw.
an half juni tot half augustus bloeit
de lavendel in de Provence. Paarse
velden zo ver het oog reikt zullen
anno 2020 niet alleen de meest verstokte Frankrijkganger aanspreken,
maar ook de hipster. Want behalve de aardetinten die ik hier laatst besprak, is lila die andere
kleur waarbij interieur- en modefanaten in katzwijm vallen. Het moest ervan komen na ‘millennial pink’ en andere sorbetkleuren die dankzij de eighties revival alive-and-kicking zijn.

V
duistere kant

Paars, of purper, was ooit een moeilijk te verkrijgen kleur. Het werd eeuwen geleden via een
zeer ingewikkeld procedé verkregen uit schaaldieren en daarom geassocieerd met macht en
rijkdom. Pas in de 19de eeuw werd er per ongeluk een goedkopere variant uitgevonden. In
de zoektocht naar een synthetisch kinine in de
strijd tegen malaria, ontdekte de Brit William
Perkin dat het bijproduct uit zijn proeven
met koolteer resulteerden in een felpaarse
vloeistof die licht- en
wasecht bleek. En zo
werd de kleur paars
beschikbaar voor het
gepeupel.

‘Dankzij
onderzoek
naar malaria
werd paars
beschikbaar
voor het
gepeupel’

 In

de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers het Forteiland in.
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‘Volgens de gids kwam
de Duitse soldaat hem
in de waterput
bedanken voor zijn
herbegrafenis’
En dan is er dat verhaal van zijn collegagids, die zich liet afdalen in de vijf meter
diepe waterput om te kijken of op de bodem bijzondere voorwerpen lagen. Tol:
,,Die put is smal en hij was de kleinste.
De lamp die hij meenam, ging kapot. In
het duister zag hij een Duitse soldaat op
zich afkomen, in volle wapenrusting. De
soldaat lachte en maakte gebaren waarmee hij hem bedankte.’’
Aanvankelijk sprak de gids niet over
zijn ervaring, omdat hij zich ervoor
schaamde. Maar een paar dagen later vertelde hij zijn verhaal toch. ,,Hij zei toen
dat hij ooit op een begraafplaats in Marokko het graf van een gesneuvelde

Duitse soldaat had gevonden. Dat had hij
gemeld bij de organisatie die Duitse oorlogsdoden herbegraaft. Toen hij een paar
jaar later weer in Marokko was, was het
Duitse graf verdwenen. Kennelijk was
het lichaam van de soldaat overbracht
naar een soldatenkerkhof, waar het
rustte tussen zijn kameraden. Volgens
hem was die soldaat hem daar in de waterput voor komen bedanken.’’

Moleculen
Tol denkt het zijne van de verhalen over
bovennatuurlijke ervaringen op het
Forteiland. ,,Tja, er gebeuren overal zaken die we niet kunnen verklaren. In de
kwantummechanica kunnen moleculen
op twee plekken tegelijk zijn. Dat is een
bewezen feit, maar de wetenschappers
hebben geen idee hoe dat kan. Dus afgaande op wat mensen vertellen, zeg ik:
er ís hier iets.’’
De verhalen zijn te beluisteren
via de podcast Sterk Verhaal, te
vinden op de site van deze krant,
op Spotify en Apple Podcast.

Rondom het eiland
Forteiland
IJmuiden ligt in
de monding van
het Noordzeekanaal en is
alleen per boot
te bereiken. Het
is vooral in
gebruik als evenementen- en
vergaderlocatie
voor groepen.
Geregeld zijn er
publieksdagen
en rondleidingen:
forteiland.nl
De boot vertrekt vanaf de
aanlegsteiger
van de IJmuidense Rondvaartmaatschappij, die
rondvaarten organiseert door

het havengebied: ijmuidenserondvaart.nl.

Het mooie is dat je lila

zo heftig of subtiel kunt
toepassen als je wilt.
Het combineert geweldig met zwart, wit en
grijs. Je kan zelfs kiezen
voor een grijze of witte
muurverf met lila ondertoon als je het écht subtiel wil houden. Maar lila
voelt zich net zo thuis in
een palet van pastels. Of
met eerder genoemde aardetinten. Een andere
optie is één object of een paar accessoires kiezen
in lila- en paarstinten. Paarse kussens, lila gordijnen of – op mijn verlanglijstje – de prachtige
lavendelkleurige bijzettafel Plateau van Fést
Amsterdam. Wordt je dat allemaal te dol, dan is
een struik lavendel in de tuin ook altijd nog een
optie.

Direct tegenover de steiger,
aan het Sluisplein 5, is visrestaurant Kop
van de Haven
een aanrader.
Ook in het
centrum, bij de
jachthaven en
langs de stranden bevinden
zich horecagelegenheden.
Het is spectaculair om de
grote zeeschepen in de sluizen in het
Noordzeekanaal te zien
manoeuvreren.

 Lila kun je zo heftig en subtiel toepassen
als je wilt. FOTO MARLOUS SNIJDER

