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Wist je dat? Nee, dat wist je niet. Begint al goed. Het woord ‘colofon’ is ontleend aan  
het middeleeuws Latijn colophon of het Griekse kolophṓn, wat (berg)top, slot, afsluiting,  
of  slotformule betekent. Maar het was ook gewoon een lekker badplaatsje aan de Griekse kust. 
Ouzootje, slippertje, beetje insmeren. Veel gezelliger.
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Inhoudsopgave
Wat zei je? Meteen ordinaire sluikreclame? Sorry, je hebt gelijk. Maar met deze diensten  

van Uitgesproken Gasten maak je van jouw content échte verhalen:

creatieve teksten en copywriting  |  interviews, blogs en artikelen  |  concepten en campagnes

videografie en fotografie  |  SEO teksten en optimalisatie  |  webdesign en ontwikkeling

grafische vormgeving  |  huisstijl en branding  |  presentaties en performance

Zo, dan kan je nu weer lekker doorbladeren naar de wél inspirerende pagina’s zoals:
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*zucht*
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Eigenwijze communicatie‑ 
studio uit Delft. 
Uitgesproken Gasten 
biedt, in goed Nederlands, 
full‑service marketing‑ en 
communicatie‑oplossingen 
voor opdrachtgevers die het 
nét even anders willen. Vaak 
gedurfd en opvallend. Altijd 
professioneel en authentiek. 
www.uitgesproken-gasten.nl

Zucht. Herinner je dit nog? Met je achterste op 
de achterbank, op weg naar een nog onbekend 
vakantieadres in Frankrijk. Ouders voorin, irritant 
zusje of broertje naast je en een berg tijd om te doden 

in het vooruitzicht. Dan maar meezingen met Kinderen voor 
Kinderen, Ford Ka’s tellen, het kentekenplaatspel spelen, ruzie 
maken met je broertje of zusje, plaspauze, weer instappen 
en vragen of het nog ver is en hoe lang dat dan rijden is? Je 
passeert Charlois. “Klinkt Frans, zijn we er al bijna?”

Een diepe zucht. Een licht geërgerde moeder graait in een tas en 
duwt iets in je handen: het grote vakantieboek. Een papieren 
tijddoder voor de levendige binnenwereld. Een zoethouder om 
van te smullen. Met verhalen, opdrachten, puzzels, foto’s en ga 
zo maar door. Je bent er stil van. Voor even uitgesproken.  

Het Uitgesproken Gastenboek is ontstaan uit liefde voor 
taal en uit weemoed naar het vakantieboek. Verwacht 
dus zeker geen jaarverslag of portfolio, maar gewoon een 
doehetmaarevenlekkerzelfboek van een uitgesproken 
communicatiestudio uit Delft. We geven je een inkijkje in ons 
brein, dagen je uit om mee te schrijven en prikkelen misschien 
net iets teveel zintuigen. Omdat papier tussen je vingers 
anders voelt dan een vinger op het scherm. Omdat zakelijke 
professionaliteit perfect samengaat met speels enthousiasme.

En nu? Voel het papier knisperen. Ruik aan een bladzijde. 
Lees tussen de regels. Pak een rode marker. Mopper mee met 
gastcolumns. Hoor jouw eigen verhaal ontstaan. Zoom in op 
kunst. Steek tien gratis tips in je kontzak. Laat het in de soep 
lopen. Doe een wordout. Ga op taaltocht. Maak kennis met 
gasten en raak maar niet uitgesproken.

Uitgesproken Gasten
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UITGESPROKEN  
CINEMA
Mag ik uw kaartjes even controleren? Ja hoor, u heeft de beste 
stoelen van de zaal. Neemt u plaats en geniet van beeldige 
storytelling op het witte doek. Want ook u wilt het verhaal 
horen, zien en voelen. Toch? Daarom zorgen we in onze 
videoproducties altijd voor optimaal samenspel van geluid, 
beeld en woord. Alles voor de gevoelswaarde. Dus leunt u 
achterover, pak de zoute popcorn en beleef mee. Lichten uit.   

Scan de QR-code en  
plaats uw telefoon hier
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STEL JE VOOR ...

Tim van den Eijk  |  Creative Manager
Copywriter met een achtergrond in  
journalistiek, pr en entertainment.

Juliet Foet  |  Project Medewerker
Creatief teamspeelster met scherpe blik  
en hart voor de totaalbeleving.

Alyssa van Heyst  |  Fotograaf
Spiegelt het moment, de energie, de mens  
en het licht met haar foto’s. 

Leon van Klaveren  |  Webdesigner
Maakt van websites sterke online etalages  
met hoge functionaliteit.

Eelco Wijninga  |  Creative director
Cue Creative held met technische en  
creatieve productieskills.

Nick Keijzer  |  Account Manager
Tekstschrijver met een achtergrond  
in communicatie, sales en seo.

Sander Rast  |  Grafisch vormgever
Geeft vorm en kleur met ervaring over  
het hele visuele spectrum.

Gert-JanDanenberg  |  Brainstormer
Denkt, stormt, coacht en traint altijd buiten  
de gebaande paden. 

Paulin Ishimwe  |  Producer & Audio designer
Muzikaal multitalent geeft iedere boodschap  
het perfecte geluid.

Daan Aldus  |  Videographer & Editor
Cue Creative cameraman met altijd de beste point  
of views en edits. 
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zeg maar uitgeslapen, die voor mij zo’n 
tekst op papier zouden kunnen krijgen. 
En bij toeval stuitte ik op de site van 
Uitgesproken Gasten en las: ‘Wij gaan 
altijd voor opvallend, anders en raak. 
Natuurlijk goed doordacht en met 
een scherp doel voor ogen. Dus? Zo 
kies je voor een uitgesproken diepere 
betekenis.’

Je snapt, ik voelde mij gelijk helemaal 
thuis. Bedankt jongelui!

Tijn Noordenbos

Altijd maar 
weer die 
vreselijke 
diepere 
betekenis
Wat ik nou zo graag zou willen hebben? Een goed stuk tekst. Een tekst die niet teveel opvalt, niet te moeilijk is, 

niet heel anders dan de rest wil zijn en de lezer eens een keer niet laat denken: oh die moet weer eens zo nodig 

raak schieten. Zo’n tekst dus.

Ik heb niet echt een scherp doel voor 
ogen, dat hoeft van mij ook niet, gewoon 
wat voor de vuist weg opboeren, dat 
lijkt me prettig. Het moet ook niet zo’n 
vreselijk doordacht artikel worden. 
Nee juist niet, gewoon iets simpels, 
huppakee, mogen ook best wel wat 
onwaarheden in zitten, echt geen punt. 
Ik vind het namelijk heel hinderlijk als 
iets zo heel uitgesproken is, dat hoeft 
van mij niet, het mag ook heel omfloerst 
zijn. Indirect. Twijfelend. Beetje magisch 
misschien.

slopende dag een artikel ligt te lezen, 
je plotseling denkt: Verrek! Ze hebben 
er een diepere betekenis in proberen 
te leggen. Vreselijk. Alsof ze jou willen 
vertellen dat zij goed bezig zijn en jij een 
suffe droplul bent. Dat ze je eigenlijk 
het gevoel willen geven dat je maar een 
oude vent bent en de wereld niet meer 
snapt. Zo van: ‘Wij gaan jou even scherp 
houden, oude somberman.’ Ja, dat lees 
ik er dan in. Dat proberen die jonge 
gasten me altijd weer te laten voelen, 
elke keer weer hetzelfde liedje. ‘Ouwe 
man, jij snapt het niet meer. Wij hebben 
de wijsheid in pacht, wij hebben de 
kennis in handen en jullie oudjes weten 
lekker niks meer.’ Ja dat wrijven ze me 
alsmaar weer onder mijn neus, terwijl ik 
hun snotneuzen nog op de crèche heb 
moeten afvegen. En elke keer stonden 
ze dan weer met een vieze broek bij me 
te jengelen. Ja, toen hadden ze nog geen 
spatjes. Maar nu, nu durven ze wel tegen 
een kwetsbare oudere. Lafaards, wacht 
maar tot jullie zo oud zijn als ik.
Dus zocht ik een paar wakkere jongens, 

Tijn Noordenbos is ondernemer, 
levensgenieter en kunstenaar. Samen met 

Uitgesproken Gasten is hij verantwoordelijk 
voor vele guerillaacties.

Tijn Noordenbos

‘Wij gaan jou even 
scherp houden, oude 
somberman.’

Wat ik echt het toppunt van irritant 
vind? Als er een diepere betekenis achter 
zit. Dat wanneer je rustig onderuitgezakt 
op de bank met een wijntje na een 

‘Lafaards, wacht 
maar tot jullie zo 
oud zijn als ik.’
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WARMING UP MET WIEBI
Wiebi wie? Precies. Deze oefening daagt je uit om 
5 minuten aan één stuk door over een onderwerp 
te schrijven. Ja, aan één stuk door. Vanaf het 
moment dat de tijd start, staat je pen geen 
enkele seconde meer stil. Loop je vast? Schrijf de 
woorden ‘wat ik eigenlijk bedoel is’ en pak het 
daar weer op. Nettoresultaat? Een verrassende 
gedachtenstroom, verrassende inzichten en 
creativiteit op commando.

1.  Zet de timer op 5 minuten
2.   Druk op start en schrijf over het onderwerp: 

lettervermicelli 
3.  Blijf pennen in volzinnen
4.  Loop je vast? Wiebi…
5.  Niets schrappen of doorstrepen
6.  Tijd. Lees je tekst rustig terug
7.  Voila! Gegarandeerd een paar pareltjes

Variant: Wiebi Orgie! Schuif je tekst na een 
minuut steeds door naar je rechter buurman of 
buurvrouw. Hij of zij pakt de tekst op waar jij 
eindigde.

CONDITIETRAINING MET 
SCHRIJVEN OP MUZIEK
Als ik je vraag aan een schrijver te denken, welk 
beeld zie je? Waarschijnlijk hoe een bevlogen 
schrijver voorovergebogen voor een open haard 
driftig geniale ingevingen op papier zet. Zo 
nu en dan een prop papier in het vuur gooit. 
Maar creativiteit is niet altijd zo romantisch 
en vanzelfsprekend. Je kunt het wel oproepen, 
bijvoorbeeld door je zintuigen te prikkelen. In 
deze oefening schrijf je met je oren. Welke totaal 
verschillende teksten zie je ontstaan?

1. Zet de timer op 1 minuut
2.  Zoek online het nummer ‘Nearer My God to 

Thee’ 
3. Druk op start en schrijf over: hondenpoep
4. Neem even pauze
5. Herhaal de oefening op het nummer ‘Opzij’
6. Neem even pauze
7. Herhaal de oefening op het nummer ‘Happy’

Variant: Schrijf je verhaal vanuit verschillende 
perspectieven met Disneys Driehoek. Schakel 
om de minuut tussen de pessimist, optimist en 
humorist.

COOLING DOWN 
MET SELECTIEVE 
WAARNEMING
Tijd om door te pakken! We hebben zojuist de 
zintuigen van de schrijver geprikkeld, maar hoe 
prikkelen we de zintuigen van de lezer? Daar 
komt deze oefening om de hoek kijken. Je gaat 
namelijk aan de slag met ‘show don’t tell’ en 
schrijft straks vooral op wat je daadwerkelijk hebt 
gezien. Het liefst tot in detail. En het mooie? 
Jij bepaalt welke details je opschrijft en welke je 
weglaat. Voor deze oefening ga je een kort gesprek 
aan met iemand in de omgeving. Klaar voor?

1. Kies je slachtoffer 
2. Zet je timer op 2,5 minuut
3.  Start de tijd en stel de vraag: wat is jouw 

grootste blunder?
4.  Let tijdens het gesprek goed op: ogen, 

houding, uitdrukkingen, handen etc
5. Zet je timer daarna weer op 2,5 minuut
6. Start met het schrijven van een kort artikel
7.  Combineer gegeven antwoorden met jouw 

waarnemingen

Variant: Rol een vel papier op en kijk er met één 
oog doorheen. Richt je op één deel in de ruimte 
en omschrijf tot in detail wat je ziet. 

1.

2.

3.

3 X 5 MINUTEN FULL BODY WORD-OUT!
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Terwijl ik licht voorovergebogen even 
mijn nekharen toucheer, blijkt dat er 
een flinke langharige kokosmat prikt in 
mijn nek. Korte metten maken. Daar sta 
ik dan: uurtje of half 8, voor de spiegel 
met het angstaanjagende gezoem van 
een tondeuse ergens rond mijn nek.  In 
de hoop dat ik zó scheer dat het lijkt 
alsof ik net bij de kapper vandaan kom 
en niet bij de slager. Nee, het lukt niet. 
Nog een extra spiegel erbij dan. Maar 
ook scheren in spiegelbeeld blijkt een 
vak apart. Of anders gezegd: ik sta met 
een krampachtige nek als een motorisch 
uitgedaagde mijn ‘achterkantje’ bij te 
werken. Klinkt fris he? Geërgerd flikker 
ik die tweede spiegel weg en accepteer ik 
dat mijn nekhaar langzaamaan mijn rug 
zal begroeien en dat ik een ruwharige 
waterbuffel word.  

Trap af, schoenen aan, deur open, 
fietssleutel in het slot en de hort op. 
Maar net voordat ik op mijn fiets 
wil springen, scheert er een persoon 
voorbij op een Ebike. Ik zeg ‘persoon’, 
omdat de vlezige flits zo snel ging dat 
ik niet kon zien of het een ‘hij’ of ‘zij’ 
was. (Sorry, fundamensalisten van 
genderneutraliteit). Met de E-bike an 
sich heb ik overigens geen probleem, 
maar je kan het geen fietsen noemen. 
Het zijn twee verschillende dingen. 
De één wordt aangedreven door een 
accu, de ander door spierkracht. De één 

verbrand elektriciteit, de ander calorieën. 
De één en de ander. Snap je? Dat is dus 
niet hetzelfde. Voor de kracht van de 
herhaling: dat is dus níet hetzelfde.

Fietsen is mooi. En nog mooier is dat je 
het niet verleerd volgens een Hollandsch 
gezegde. Dus ik fiets in een lekker 
ochtendtempo naar het werk. De zon 
komt langzaam op en verwarmt, als de 
schoorstenen van de jaren30 woningen 
haar niet blokkeren, mijn gezicht. De 
slager helpt de eerste klanten in de 

MOGGE TIM,
Het begin van briefwisseling is als een aftrap bij een voetbalwedstrijd. Het fluitsignaal heeft geklonken. Bij het 

woord ‘aftrappen’ dacht ik aan twee dingen: het fysiek molesteren van een persoon en/of dier en het beginnen met 

een mooie fietsreis. Laat ik positief en vooral constructief beginnen en kiezen voor de tweede insteek. Het aantal 

‘echte’ fietsers in Nederland is aan het dalen, dat kan niet anders met die groeiende hoeveelheid E-bikes. He?  

Dat klinkt gek. Nou nee, want E-bikes zijn géén fietsen. Het zijn valsspelers. Een E-bike is een scooter verkleed  

in schaapskleren. En dat maakt dat mijn vele nekharen recht overeind staan. Tijd om te knippen en scheren. 

De twee B’s Ebikers zijn me een doorn 
in het oog: Bejaarden en Bezorgers. De 
bejaarden dwingen mij tot een compleet 
nieuwe verkeersinschatting, omdat ze 
als grijze flitsen voorbij komen sjezen 
met zo’n blik van: “Jaha, die ouwe is het 
nog niet verleerd.” Een zelfgenoegzame 
inhaalslag. En de jonge bezorgers met 
bluetooth oortjes dan: ongeïnteresseerd, 
te nonchalant en bovenal lui. Werken 
met die kersverse gewrichten en 
jonge benen. Goed om die gierende 
hormoontjes in bedwang te houden. 

Met een klein beetje zweet op mijn 
onderrug parkeer ik mijn fiets en loop ik 
twee trappen omhoog naar ons kantoor. 
Een licht verhoogde hartslag, voor en 
door Delft. Ik heb niemand hoeven 
inhalen, fietste niet alsof de duivel achter 
me aan zat, maar heb wel alvast een 
gezonde voorsprong.

Over fietsen gesproken. Ik weet dat jij 
meer van het lopen bent Tim. Dus als ik 
jou de vraag stel hoe jij het vindt dat wij 
ondertussen een ‘goed lopend’ bedrijf 
hebben opgebouwd, kan jij daar vast een 
goedlopend antwoord op formuleren. 

Ik zie ernaar uit. We schrijven elkaar.

Tabee,

Nick

De twee B’s E-bikers 
zijn me een doorn in 
het oog: Bejaarden 
en Bezorgers.

winkel, een tiener met pukkeltjes en 
natte ochtendharen fietst zenuwachtig 
naar zijn nieuwe school en een 
gepensioneerde vrouw in joggingsbroek 
laat plichtmatig haar Beagle uit in het 
vochtige ochtendgras. Kijk, die details zie 
je dus al rustig peddelend op de pedalen. 
Een fiets draait om fietsen door een 
omgeving. Een Ebike draait om tempo 
richting bestemming. De fietser heeft 
oog voor detail. De Ebiker stroom voor 
actieradius. Voel je het verschil? 
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TAFEREEL

  Lunchen als God in Frankrijk.  
Vers fruit, flessen wijn en cognac 
op tafel. Een YOLOmoment 
avant la lettre. Vooraanstaande 
heren uit de kunsthandel, mannen 
in roeiershemden en verleidelijke 
prostituees. Dit is wat je noemt  
‘goed gezelschap’. Een ode aan 
acteren in welvarende kringen. 

  Of ik wel eens moe word van al  
die belangstelling? Ach, het went.  
Ik schenk er weinig aandacht aan. 
Het ene oor in, het andere weer 
uit. En zo waaien zijn woorden 
mee met het zomerbriesje langs  
de Seine.

Ik bevind me temidden van                  
het geroezemoes van de gegoede 
burgerij. Mijn naam is Ellen Andrée: 
actrice, model, a chanté. Ik ben een 
bijzondere schoonheid. Een Frans 
prachtexemplaar. Zo eentje om over 
naar huis te schrijven. Ellenlange 
brieven.

Het online platform ‘Tafereel’ neemt je in een tweemaandelijkse video door diverse lagen van (on)bekende 

schilderijen. Startpunt is het grote geheel. Begeleid door een gesproken verhaal zoomt het beeld langzaam in en 

trekt zo een verhaallijn naar een veelzeggend detail. Iets wat je niet verwacht. Wat je niet direct ziet. Een liefdevol 

stel op de achtergrond of een cryptisch briefje aan de wand? De spanning zit in details. De kracht in het verhaal. 

Zie het als een tafereel. 

Lunch van de roeiers (1880)
PierreAuguste Renoir
The Phillips Collection  
(Washington D.C.)

@_tafereel

tafereel.tafereel.7

Volg Tafereel
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Pak aan! 
10 TIPS VOOR JOUW ACTIEVE SCHRIJFSTIJL

1   Durf jij de lezer aan te spreken met een imperatief?  
Gebruik ook vraagstellingen!

2   Vroeger schreef je teveel in verleden tijd. Tegenwoordig  
schrijf je pas echt goed.

3   “ Quotes werken stiekem ook best lekker”, zei de beunhaas.

4    Wat je zou kunnen willen vermijden is het gebruiken van  
modale werkwoorden.

5    Het is soms echt het einde om te beginnen met het einde. 
Chrono logisch?

6   Gebruik niet teveel negatieve woorden. Nee dat is niets.  
Heeft geen gewenst effect. 

7    Zoek synoniemen, tweelingwoorden of kopiebegrippen  
voor clichéwoorden.

8    Schilder met woorden en beschrijf in detail wat je ziet.  
Hoe concreter hoe beter!

9   Wissel langere zinnen af met korte stops. Zo dus.  
Dat zorgt voor een fijn ritme.

10   Beeldspraak werkt als olie voor de motor of frituurpan.  
Vet lekker.
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SOMS VERDIENT HET LANDSCHAP EEN ONDERTITELING. 
(DUBBEL)ZINNIGE WOORDEN. ALS LETTERZETTERS 
PLAATSEN WE SAMEN MET KUNSTENAAR TIJN 
NOORDENBOS ACTUELE  LETTERS IN DE PUBLIEKE RUIMTE. 
ALTIJD LEESBAAR OP AF STAND.

17
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ZEER GEWAARDEERD 
COMPAGNON,
Laat ik mijn brief maar meteen met een sjieke (of is sjiek pas chic wanneer je het chique schrijft?) aanhef 

beginnen. Je stelt me in jouw brief immers een vraag met een vrij hoog kerel-met-de-wagen-naar-de-zaak 

gehalte. Past prima in het rijtje van vrimibo afzakken op de netwerkborrel, oestertje in het weekend, laadpaaltje 

aangevraagd voor de nieuwe wagen en maandag met goed gepoetste stappers naar de board. Is niet erg. Gewoon 

even omschakelen. Precies daarom geef ik graag een kort en eerlijk resumé van onze gezamenlijke carrière. 

Normaliter passend bij een afscheid of pensioen. Ik insinueer niets.

Het is zaterdagnacht. Men vermaakt 
zich op dat moment in een café waarvan 
de naam mij de volgende ochtend in 
ieder geval zal ontgaan. We schrijven 
het jaar 2014 te Maastricht, dus namen 
als ‘t Pothuuske, int Karkol of Bistro 
Lanteern maken in dit geval een goede 
kans. Jij staat daar als vedette aan de bar. 
Ik zit gedistingeerd op een kruk. De 
overige bargenoten weten niet wat dat 
is, verkiezen een vedett en gedistilleerd. 
Samengebracht door een wederzijdse 
vriend bespreken we als overmoedige 
en gretige varren de filosofische 
thematieken van het leven: vrouwelijk 
schoon, liefde voor Delft, de hits van 
Nico Haak en… de voorliefde voor de 
Nederlandse taal. Zaadje geplant.

De inktsporen van 
diverse Uitgesproken 
Gasten teksten 
blijven als getuigen 
achter op onze 
keukentafels

Kort daarna staan we voor het eerst 
samen op een festival en vertellen een 
groots en meeslepend verhaal aan een 
publiek met gezichtsuitdrukking geen
ideewaardezegastenvandaankomen
maareenbelangrijkerevraagishoe
wezehierwegkrijgen. We weten totaal 
niet wat we staan te doen en dat is top! 

Reeds in dit vroege stadium kiezen we 
liever voor ‘durven en doen’ dan voor 
‘dromen en deinzen’. Later voegen we 
er ook ‘denken’ aan toe en dat werpt 
haar vruchten af. Jarenlang schrijven 
we proza, poëzie en liedteksten voor het 
collectief Rapaille. Ook de eerste, meer 
commerciële opdrachten komen binnen: 
webteksten voor een nieuw drankmerk, 
gedichten voor bedrijfsopeningen en 
band bio’s voor een festival. Zomaar wat 
eerste opdrachten die ik me herinner. 
De inktsporen van diverse Uitgesproken 
Gasten teksten blijven als getuigen 
achter op onze keukentafels.

Kleine mannen worden groot, maar 
blijven gasten. In korte tijd ontwikkelt 
Uitgesproken Gasten zich van 
tekstbureau tot communicatiestudio. 
Jouw ervaring met SEO, mijn 
ervaring met video. Jouw stappen 
met ontwerpen. Mijn stappen met 
concepten. Beiden nog een extra studie. 
En niet te vergeten: een steeds groeiende 
klantenkring en creatieve schil. Niet gek 
dus dat het eerste kantoor in Delftstede 
al snel te klein wordt (en te luidruchtig: 
tussen een kindercrèche en drumschool 
is niet optimaal voor de focus). Als trotse 
Delvenaren trekken we daarom samen 
met onze creatieve vrienden naar het 
Agnetapark. Vanuit de oude drukkerij 
van Jacques van Marken, runnen we nu 
dus dat goedlopende bedrijf. Ik vind het 
onwijs dat we bij zoveel mooie projecten, 
gemeenten, organisaties, merken en 
bedrijven betrokken zijn. 

De wijze les die ik heb geleerd buiten 
het feit dat een avond Maastricht niet 
alleen wat oplevert voor mannen als 
André Rieu? Dat twee Dellufse gosers, 
totaal verschillend van aard en aanpak, 
samen iets grandioos neer kunnen zetten 
op een solide basis van voorliefde voor 
het vertellen van verhalen. We vullen 
elkaar aan. Je zegt vaak: “Tim, ik leg de 
draad en jij verft hem rood”. Prachtige 
beeldspraak. Maar ik weet ook dat ik de 
draad soms doormidden knip, blauw 
verf of kwijtraak. Juist dan bewijst de 
waarde van wederkerigheid, vriendschap 
en complementatie zich. Keer op keer. 
Tim

PS heb jij ook het unheimliche gevoel 
dat er mensen zijn die stiekem met ons 
meelezen?
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De taal ligt op straat ...

Met Uitgesproken 
Gasten op taaltocht 
door Laptop dicht, trek je wandelschoenen aan of stap 

op de pedalen. We zijn even helemaal klaar met 

toetsenborden, beeldschermen, typemachines, 

lijntjespapier en kroontjespennen. Gelukkig is 

taal overal om ons heen en wordt het straatbeeld 

ondertiteld door gedichten, citaten en spreuken. 

Kijk met een ander oog naar de omgeving en je doet 

bijzondere taalvondsten. Lees jij de regels tussen 

tegels en gevels? Struikel niet, de taal ligt op straat.1 2

3
4

Gedichten van diverse dichters op hekwerk 

Gedicht van Hubertus Korneliszoon Poot op gevel

Goedbedoelde spreuk van mislukt Vestia project 
aan gevel

Verschillende citaten Hugo de Groot aan plafond

Koepoortbrug

Huigh de Groothof

Jacob Gerritstraat 27

Het Doelenplein

Delft
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5
6

7

8
9

10
11

Jozzonet van Joz Knoop op raam 
 Café de Oude Jan

Strofe uit het Nederlandse volkslied op sokkel

Gedicht van Ida Gerhardt op mobiel bankje

Legendarische Delftse street art met spreuk op gevel

Vers over Maria Duyst van Voorhout in voorgevel

 Citaten van Delftse schrijver Dirk Coster op balustrades

Anagrammen in verlichting van  
TU faculteit Bouwkunde

Heilige Geestkerkhof 5 

Sint Agathaplein

Wijnhaven 16

Hooikade 9

Oude Delft 49

Dirk Costerplein Julianalaan 134
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ETYMOLOGIE
9 scheldwoorden 

BELHAMEL
Jij belhamel! Het wordt waarschijnlijk voor het eerst met 
gebalde vuist geroepen in de 16e eeuw. De woorden ‘bel’ 
en ‘hamel’ zijn er voor aan elkaar geplakt. Hamel? Een 
gecastreerde ram. Dit balloze dier krijgt in die tijd vaak een 
bel om de nek en wordt daarmee tot aanvoerder van de kudde 
gekroond. Een belhamel is dus de aanvoerder van oproer, 
oftewel oproerkraaier. Zo ontwikkelt een ram zonder ballen 
zich tot deugniet en kwajongen. 

DOERAK
Rond 1813 zijn de Kozakken (niet die boys uit Werkendam) zo 
vriendelijk om ons te helpen met het verdrijven van Napoleon. 
Daarna besluiten ze nog een klein doortochtje in ons lage land 
te maken en genieten vooral in de Betuwe. Daar maken de 
ruwe Russen Jan en alleman uit voor ‘durak’, wat niets minder 
dan ‘dwaas’ of ‘domoor’ betekent. De early adaptors van de 
Betuwe pennen het meteen in het eigen woordenboek.

GLADJAKKER
Je hebt er meteen een beeld bij toch? Zo’n iets te snelle 
Amsterdammer met iets teveel praatjes. Toch is gladjakker 
ontleend aan ‘geladak’, een Maleis woord voor zwerfhond of 
aan ‘djaran gladag’, een lastpaard. De VOC’ers verschepen het 
woord als gladakker, wat in die tijd staat voor een gemeen, 
sluw persoon. Onder invloed van het al bestaande woord 
‘gladjanus’ ontstaat uiteindelijk het huidige graag gebruikte 
‘gladjakker’.

(HI HA) HONDELUL 
Zeven december 1969. Feyenoord tegen FC Twente. De 
Rotterdammers staan tot in de laatste minuut 01 voor. Maar 
dan krijgt FC Twente een corner en scoort! Scheidsrechter 
Arie van Gemert fluit meteen af en rechtsback Piet Romeijn 
reageert woest: “Je wordt bedankt, hondelul.” Van Gemert is 
emotioneel, zijn hond is onlangs overleden. Het voorval mondt 
uit in een zaak en Romeijn krijgt 350 gulden boete. ‘Hi, ha, 
hondenlul’ is geboren.

KAFFER
Komt van het Arabische woord ‘kafir’, dat ongelovige 
betekent. Het woord wordt met name door moslims gebruikt 
voor Afrikaanse stammen die natuurgodsdiensten aanhangen. 
Later doet het woord vrolijk mee met de Apartheid in Zuid
Afrika en neemt de gedaante aan van een scheldwoord 

voor iemand die bevriend is met een persoon met donkere 
huidskleur: kaffirboettie. Iemand uitkafferen is in die tijd helaas 
volkssport nummer één. 

KWIBUS
Oké, even met je gedachten wegblijven bij flügels atten in 
een feestbus. Ga mee naar de RoomsKatholieke kerk alwaar 
de priester de volgende woorden spreekt: ‘cum quibus’, wat 
‘met wie’ betekent. Meteen schuiven ondergeschikte dienaren 
naar voren en nemen plaats naast de priester. Nederlandse 
kerkgangers spreken in de 17e eeuw Latijn voor beginners en 
creëren een LatijnNederlandse variant om iemand bij zich te 
roepen: ‘kom kwibus’.  

MISBAKSEL
Zie je het al voor je: met z’n twee romantisch achter de 
draaischijf een potje of twee bakken? Men doet het maar al te 
graag in de Oudheid, GrieksRomeinse tijd en Middeleeuwen. 
Pottenbakkers zijn de Patrick Swayze’s van hun tijd. Maar 
wanneer er tijdens het bakproces onverhoopt een pot breekt, 
is hij natuurlijk meteen onbruikbaar. Waardeloos. Alle moeite 
voor niets. Gebroken pot verdwijnt, het woord ‘misbaksel’ 
verschijnt.  

PLEBS
Vlieg even mee terug in de tijd naar het Romeinse Rijk. We 
maken kennis met de patriciërs (de adel) en de plebejers (het 
volk). Het verschil tussen de twee groepen ontwikkelt zich 
door de eeuwen heen tot splijtzwam. Ook de Delftse Hugo 
de Groot doet een duit in het zakje. Collegarechtsgeleerden 
uitmaken voor ‘horde praatjesmakers’? Als begaafd schrijver 
kiest hij liever voor ‘plebs’, wat we nu als ‘armoedzaaiers’ 
vertalen.

SCHLEMIEL
Pak hem er even bij: ‘Peter Schlemihls wundersame 
Geschichte’ van Adalbert von Chamisso uit 1814. Een verhaal 
waarin de onnozele Peter zijn schaduw verkoopt aan de duivel. 
Waar Adalbert zijn inspiratie voor zo’n stakker als hoofdfiguur 
vandaan haalt? Het Numeri in de Talmoed. Hier staat een 
Jiddisch verhaal in over ene Selumiël, die volgens oude tradities 
héél erg op Zimri lijkt: een sloeberige sukkel. Volg je het nog?
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Kiem is een zinnig initiatief van Uitgesproken Gast, Nick. Schrijf je in op www.kiem.info en ontvang maandelijks 
een short story over de oorsprong van een woord (etymologie). 

Een jaarlijks terugkerend ritueel met mijn vaste vriendinnengroep: ladies night. Lekker indrinken met de meiden, met dubbele 

tong over een oude crush praten en daarna de kroeg in. Dit jaar is mijn huis het startpunt van de avond. Vanuit mijn slaapkamer 

klinkt het beneden naar oude tijden die herleven. Ik probeer met uitgekiend modegevoel meerdere outfits voor de staande 

spiegel in de hoek van de slaapkamer. Een paar passessies later heb ik dé combinatie gevonden, met een onwrikbaar evenwicht 

tussen nonchalant en vastberaden. Ik wring me in een slim fit jeans en kies voor een rood-wit gestreept shirt van Scotch & 

Soda. Met zin in alles wat vanavond komen gaat, verlaat ik de slaapkamer en stommel de trap af. In de woonkamer slaan we nog 

wat drankjes achterover, voordat we met onze tikkende hakken via het denkbeeldige boevenpad de binnenstad in wandelen. 

Even later stap ik met mijn girlsquad het café binnen. Nadat 
we de jassen ophangen aan haakjes die onder de bar bevestigd 
zijn, stappen we richting de dansvloer. Onderwijl ga ik gretig 
op zoek naar andere ogen. Wie ziet mij? Blikken scannen, maar 
niet te lang. Zowel de aanwezige mannen als mijn vriendinnen 
mogen niet zien dat het vacuüm van het single leven nodig 
opgevuld moet worden. Zo inspecteer ik de ruimte als een 
kikvorsman die net boven het wateroppervlak uitkomt. 
Discreet, gecontroleerd, getraind. Net voordat ik de vraag wil 
stellen waar alle leuke mannen zijn, voel ik dat er iemand achter 
mij danst. De bewegingen voelen goed en logisch. Mannelijk. 
Ik kijk vluchtig over mijn schouder om te kijken wie of wat. 
Een korte blik vertelt mij voldoende. Tel daar de goedkeurende 
mimiek van de anderen bij op en diezelfde voldoende 
transformeert tot een ‘kat in ‘t bakkie’. 

De dansmoves worden concreter. Wat begon als aftasten heeft 
zich vlot ontwikkeld tot een gezwollen paringsritueel en vlotter 
dan anders sta ik te zoenen in de overdreven lichten van het 
danscafé. Waar de rest van de ladies voornamelijk met elkaar 
dansen in een gemaakte samenklontering van seksualiteiten, 
voelen mijn handen een strakke mannenbuik en speel ik 
plagerig met zijn riem. “Als je die riem straks lostrekt, weet je 
niet wat je meemaakt. Je zei dat je dichtbij woont toch?” en hij 
kust zacht mijn hals. Tegen het hoogmoedige aan, maar het 
voelt comfortabel. Daarbij impliceert dit zelfvertrouwen een 
goed gevulde onderbroek. Dat kan niet anders. Een verbale 
garantie voor een nachtelijke stoeipartij. Onder begeleiding van 
een hormonale flow worden we stilletjes naar buiten gegidst en 
wandelen we langzaam richting mijn huis. 

Wanneer de voordeur achter ons dichtslaat, gaat het snel. 
Trap op, slaapkamer in, kleding uit. Tussen het uitkleden 
door genieten we vluchtig van elkaars lijf, met een vurigheid 
alsof het aandeel van ieder lichaamsdeel op voorhand erkent 
moet worden. Even mannelijk als in het danscafé zojuist, smijt 
hij me op bed. Zelf staat hij aan de bedrand met alleen zijn 
Calvin Klein boxershort nog aan. Hij trekt timide de beletterde 
elastische bovenkant naar beneden. En dan is het stil. De stilte 
die zich afspeelt is er eentje van formaat, als een minuut die in 
een paar seconden past. Zijn mannelijke dadendrang wordt 
begrensd door een kleine piemel. Nu hij naakt voor me staat 
heeft hij niets te verbergen, maar ook weinig te onthullen. Ik 
weet inderdaad niet wat ik meemaak. Voorzichtig trek ik hem 
met twee handen het bed op en realiseer me ineens hoe koud 
het in mijn kamer is.

Fashion! In de 15e eeuw paraderen modieuze en vooraanstaande 
mannen met een braquette over straat. Ook wel een kulzak 
genoemd (kul vindt zijn oorsprong in Latijn: culleus, wat ‘zak’ 
of ‘scrotum’ betekent). Deze trendy buideltassen bevinden zich 
namelijk in de schaamstreek. Zie je het voor je? Oké. Deze 
kulzak is het symbool van mannelijkheid. Hoe groter de kul, 
hoe mannelijker de uitstraling. Heb jij een magere, slappe kul? 
Dan trek je minder bekijks en verdwijnen je kansen bij vrouwen 
als sneeuw voor de zon. Keiharde waarheid. Maar wees gerust, 
met een flauwe kul ben je nog niet verloren. Je kan het formaat 
nog beïnvloeden door er van alles in te stoppen: geld, zakdoeken, 
snacks. Je verbloemt de werkelijke inhoud van je kulzak, maar 
je legt wel de basis voor een 18e‑eeuw straattalig werkwoord in 
Nederland. ‘Kullen’ ontwikkelt zich tot ‘bedriegen’ en ‘foppen’.
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Hier even  
snuffelen

Denk eens net even anders.
Durf het te laten stinken.
Zet op het verkeerde been.
Maak onconventioneel.
Wees uitgesproken.
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Ol, kijk dan daaro. 
Het zal toch niet. 

Jahoor daar heb je  
weer zo’n beunhaas…

SCHUTTINGTAAL

Kom maar Ollie, 
we gaan is eventjes 

een blokkie om.

...die z’n content  

zomaar even over  
de schutting  

gooit.

Gooi geen content over de schutting. Vertel jouw échte verhaal.

Zeker nog nooit van Uitgesproken Gasten gehoord. Die blaffen  pas echte verhalen.
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VAN SAAI NAAR LEKKER LEESBAARUitgesproken Gasten pakt jouw klus enthousiast, snel en passend bij jouw stijl/imago/uitstraling aan. En daarin weten ze jouw bedrijf net dat  extra’s mee te geven, waardoor de boodschap helder overkomt en de propositie beter staat. 
Jacoba van Gastel, We All Wheel 

NIEUWSBRIEF DELFT BINNENSTAD
Uitgesproken Gasten is dedicated. Ze zijn 
meedenkend, flexibel en leveren een goed 
eindproduct. 

Sandra Kooiman, SCMD en BOB

CREATIEVE INPUT IN WOORD EN BEELD

Een manifest, prikkelende video en een 

totaalwebsite: op praktische, nuchtere en 

creatieve wijze komt ons muziekhotel met 

Uitgesproken Gasten nog meer tot  

z’n recht. 

Rogier Camijn, Hotel Delft Centre

STORYTELLING IN BEELD EN SCHRIFTFijn om creatieve en inspirerende  met jullie in co creatie  te kunnen maken mannen!

Jaap Langhout,  
Bedrijvenkring Schieoevers

CONTENTMANAGERS ONDERNEMERSPLATFORM
Binnen korte tijd is Chainels, mede 
door de input en werkzaamheden van 
Uitgesproken Gasten, uitgegroeid tot 
hét communicatieplatform voor Delftse 
ondernemers!

Marja Keizer, Ondernemersfonds Delft

TEKSTEN BIJ ONZE NIEUWE HUISSTIJL

De samenwerking is nieuw, verfrissend en 

verrassend. We zijn erg blij met het manifest  

en de uitwerkingen daarvan.

Fred Onderwater, Telstar Print

PAKKENDE VIDEOBOODSCHAP OVER INNOVATIE

De door Uitgesproken Gasten gerealiseerde 

video heeft er mede toe geleid dat Festo  

een award heeft gewonnen!

Rene Kluft, Festo

DELFTSE VIDEOPRODUCTIES
We hebben een fijne samenwerking, vullen 
elkaar goed aan en produceren daardoor 
prachtige eindproducten.

Sylvia Coenen, Gemeente Delft

GOUDEN PROMOTIEVIDEO

De emotie achter het project Delft is Goud 

heeft door Uitgesproken Gasten een prachtige 

vertaalslag gekregen in de bijhorende 

projectfilm. De juiste partij op het juiste 

moment. De samenwerking smaakt naar meer 

en ik kan niet wachten tot wanneer dat weer 

is.

Frank Boode

NOG MEER TEVREDEN OPDRACHTGEVERS:
7Digits
Aanmelder.nl
Berckeley Square 
Boska Holland
Delfts Brouwhuis
Delft Fringe 
Festival
Delft Marketing
DSM
Duurzame  
 Buitenruimte

Firma van Buiten 
Hanno -  
 Groots café
Ipse de Bruggen
IX Architects
Jenn Coaching
Knapsack Festival
Koninklijke Horeca 
Nederland
Mandy van Schie  
 Consultancy

Molen De Roos
Onderwijs On Stage
Prinsenkwartier
Rode Rozen  
 & Tortilla’s
Schippop Festival
Scrum Academy
Sjiek Personeel
Zoetmulder
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GertJan is Managing Director van Scrum 
Academy in Amsterdam en verbonden 

aan Uitgesproken Gasten als creatieve 
brainstormer voor marketing vraagstukken 

en businessontwikkeling.

Gert-Jan Danenberg

Drukte  
in de oude 
drukkerij  
van Jacques

Zo vlak voor de lockdown hebben we 
daar aan de vijver van het prachtige 
Agnetapark dus een maandje kunnen 
genieten. En toen ging Nederland op 
slot. In die ene maand heb ik toch een 
goed beeld gekregen van hoe de Gasten 
samenwerken en wat voor die grenzeloze 
creatieven de ideale kantoorsfeer is. In de 
lockdown hebben we nauwelijks in volle 
bezetting met elkaar kunnen werken. 
Toch geef ik je graag een kijkje achter de 
schermen, gaan we eventjes backstage. 
Niet doorvertellen hè?

SARCASME EN CYNISME IN DE MIX
Ongezouten. Alle grappen mogen 
gemaakt worden. Over welk onderwerp 
dan ook. Als kantoormentor voel ik 
de morele plicht om af en toe met 
overslaande stem te roepen: “Jongens 
kan het iets genuanceerder?” Maar het is 
vechten tegen de bierkaai. Sterker nog, 
wanneer ik de moraalridder uithang, 

krijg ik er meteen van langs: ‘Ouwe 
zeiksnor, wezenloze Westlander.’ Ik was 
dan ook blij toen er eindelijk een dame 
bij kwam: Juliet. Dan passen die gasten 
zich wel aan. Niets is minder waar. Maar 
Juliet kan wel tegen een stootje. Goede 
match.

TIJD IS VLOEIBAAR
Tijd is een ongrijpbaar begrip. Vaste 
werktijden? Beperken de creativiteit. 
Het kan dus zijn dat iedereen om zeven 
uur ‘s ochtends al op een toetsenbord 
zit te rammen, soms hoor je om tien 
uur nog krekels. Maar verbaas je ook 
niet wanneer je in het weekend een 
Uitgesproken Gast met creatieve 
bevliegingen twee dagen door ziet 
buffelen. Hier wordt tijd gemaakt.

SOUNDTRACK VAN HET KANTOOR
We hebben allemaal hart voor muziek, 
maar gelukkig ook een noise cancelling 

koptelefoon. En dat is hard nodig. Zo 
heeft Tim wanneer hij begeistert raakt 
de neiging om allerlei vaag Afrikaans 
getrommel en onduidelijk Aziatisch 
gemekker te luisteren. Dat werkt voor 
hem goed. Voor de rest wat minder. 
Voor Nick maakt de muziekstijl niet uit, 
als het maar iets met Arie Ribbens of 
Mozart is. Of een combinatie van  
die twee.  

Inktrollen, letterzetters en krantenkoppen. Stop de persen! Sinds februari 

2020 betrek ik een kantoorruimte in de oude drukkerij van onze Jacques 

van Marken. Natuurlijk samen met Uitgesproken Gasten en grafisch 

vormgever Sander Rast. Wederom ontstaat dus een plek waar historie, 

creativiteit, teamwork, ondernemerschap en Delfts trots samenkomen. 

‘Pennen neer, 
laptop dicht, 

koelkast open’

SUCCESSEN MAG JE VIEREN
Allemaal kijken we stiekem ook wel uit 
naar die ene deadline aan het einde van 
iedere week. Pennen neer, laptop dicht, 
koelkast open. De vrijdagmiddagborrel. 
Want of die nu online is, fysiek op 
afstand en altijd in een kleine groep: 
vrijdagmiddag is en blijft vrijdagmiddag. 
En zelfs dan ontstaan er vaak mooie 
ideeën. Ik zeg dan ook nu alvast ‘proost’. 
Op veel mooie samenwerkingen. Op veel 
vrijdagen!  
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BEREIDEN
1. Kook ½ liter water, plaats het groentebouillontablet (zeg dat 
eens 5x snel achter elkaar) in een maatbeker en giet daar een 
halve liter kokend water bij. Wel voorzichtig in de maatbeker 
gieten he? Kokend water schijnt nogal heet te zijn.

2 Roer net zolang tot het groentebouillontablet helemaal is 
opgelost. Pel de ui en snij hem in kleine stukjes. Zie je jezelf al 
staan? Met biggelende krokodillentranen boven de snijplank. 
Tijd voor een trucje. Maak je mes nat en leg een natte doek 

INGREDIËNTEN 
1 groentebouillontablet
½ liter water (kokend)
1 ui
2 stengels bleekselderij
2 worteltjes
2 el olijfolie

500 ml gezeefde tomaten  
(passata)
100 g lettervermicelli
8 blaadjes verse basilicum
snufje peper en zout
4 volkoren soepstengels 

RECEPT 
LETTERSOEP
Levensgenieters proeven de overheerlijke smaak van 

tomatensoep. Creatievelingen smullen  van een soep 

boordevol woorden. Smakelijk en speels. Slurp die 

s’en lekker op, zet je tanden in die t’s en geniet van de 

mmmm’s. Letterlijk en/of figuurlijk genieten. 

naast de snijplank. Wonderlijk! Of zet ‘Ik verscheurde je foto’ 
van Koos Alberts aan en gebruik deze tranentrekker als excuus. 

3. Snij de stengels bleekselderij en worteltjes in dunne plakjes. 
Bleekselderij, altijd lastig te vinden in de supermarkt, blijkt 
extreem gezond te zijn. Vitamines, kalium en calcium vind je 
in deze gekartelde stengels. Ook rijk aan bètacarotee, welke het 
lichaam omzet in Vitamine A. Die Vitamine A is weer goed 
voor de weerstand en het gezichtsvermogen. Dat zie je er niet 
aan af hè? Oh ja, het is ook nog eens top voor gezonde botten, 
tanden en huid. Bleekselderij, onthoud die naam. 

4. Maak de olijfolie warm in een pan op het vuur en doe de ui, 
bleekselderij en de worteltjes erin. Bak ze 5 minuten. En in de 
tussentijd dan? Verveling is voor mensen zonder fantasie. Dus 
doe een schrijfoefening op pagina 11, roer even door de pan 
alsof je precies weet wat je doet, roep tegen iedereen dat dit echt 
heel erg lekker gaat worden en zeg zachtjes tegen jezelf: ‘van jou 
is er maar één op de wereld.’ 

5. Doe de gezeefde tomaten en de bouillon erbij en wacht 
tot alles kookt. Kan je het nog volgen? Oké, top. Zet het vuur 
laag. Dus niet te hoog. Laat de soep 5 minuten zachtjes koken. 
Dus niet te hard. Het gaat allemaal om de juiste balans. Mooi 
hoe zo’n woord trouwens meerdere betekenisvolle ladingen 
kan hebben. We vinden het terug in de financiële wereld, in 
het land der bruggenbouwers, bij gewichtsverdeling en om 
een toestand te duiden. Zo van: “Inge is echt in balans na die 
mindfulness training.” Pas je trouwens op dat het niet te hard 
kookt? Dat hele ‘in balans zijn’ is wel luchtfietserij. Stel dat er 
iets gebeurt, dat je een lekke band krijgt terwijl je haast hebt, 
flikkert dan je hele balans in elkaar? Volgens mij vat Frans 
Bauer het wel goed samen in de hitsong ‘Un Dos Tres’: “Er is 
overal wel wat, dan weer dit dan weer dat.” 
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Artikelen 
Audio
Branding
Campagnes
Commercials
Communicatie
Concepting
Delft
Events
Fotografie
Gedichten
Interviews 
Magazines
Marketing
Optredens
Productie
Regie
Spokenvideo
Website

6. Kook de lettervermicelli ongeveer 2 minuten mee. Strooi… 
Uh, nee wacht even. Tijd voor een feitje. Wist je dat het 
woord ‘vermicelli’ teruggaat op het Latijnse ‘vermis’, wat 
worm betekent. Gek he? Dat je eigenlijk wormen in de soep 
strooit. Figuurlijk, niet letterlijk gelukkig. Strooi een beetje 
peper en zout in de soep. Niet teveel, maar ook niet te weinig. 
Dat is een kwestie van fingerspitzengefühl. Dat heb je of dat 
heb je niet. Zoals de Duitse filosoof Arthur Shopenhauer 
al zei: “Fingerspitzengefühl, das habe sie oder das habe sie 
nicht.” Snij in de tussentijd de basilicum in reepjes. Plaats de 
gekookte lettervermicelli en de basilicumreepjes in de soep. 
Zo, dat begint er op te lijken niet waar? Heb je er een beetje 
vertrouwen in? Vertrouwen is wel belangrijk als je lettersoep 
opdient. Het is geen kaviaar, maar een lettersoep. Daar moet 
je wel een showtje omheen bouwen. In het kader van het 
showtje; vergeet de soepstengels niet. Vergeten? Nee, dat kan 
echt niet. Het stond nota bene bij het lijstje met ingrediënten. 
Soepstengels zijn een must. Een lettersoep kan niet zonder 
soepstengels. Het is als Laurel en Hardy. Wie van die twee 
was trouwens ‘de dikke’? Het schijnt dat hij ook helemaal 
verzot was op lettersoep. En dat zijn ouders zijn naam hebben 
gebaseerd op de letters die in hun eerste twee happen zaten. 
Nou, zonder soepstengels dan maar. Het is je vergeven. Nou 
hup, zet snel die soep op tafel.

7. Eerste happen. Blikken van eters aftasten. Koud. Koud? 
Niet lekker. Niet? Iedereen ontstemd. Maar jij kan de avond 
nog redden. De soep wordt toch nooit zo heet gegeten, als zij 
wordt opgediend. Dus voordat de hele avond in de soep loopt, 
dit is het geheim van iedere lettersoepchef! Surf naar www.
thuisbezorgd.nl, vind een restaurant bij jou in de buurt en laat 
lekker een pizza, kebab of sushi bezorgen. Lettervermicelli, wie 
z’n idee was dat?
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glad parelmoer oppervlak. 
silhouetten van gevels. 
een engel ziet vanaf het dak. 
zonnestraal doorbreken.
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Fotografie: Alyssa van Heyst   Project: Pictureoutofthebox
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Stuur een digitale postduif, trek aan de bel 
of klopklop op de deur.

info@uitgesprokengasten.nl
06 404 01 862
 
Frederik Matthesstraat 30
2613 ZZ Delft
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