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chill!
Je kunt niet álles. En dus moet het
ietsjes minder, concludeerde Jan
Wolter Bijleveld. Hij bedacht het
concept Lsltn.nl, een tegengeluid
in het drukke leven. “We bieden
geen kant-en-klare oplossingen, maar bijvoorbeeld e-cards
die jezelf of anderen bij de les
houden. Ik denk dat je het zelf
allemaal wel weet, maar dat je
jezelf er soms aan moet helpen
herinneren.”
Inmiddels zijn er al bijna
vijftienduizend ecards met
relativerende kreten als ‘Als ik
mezelf voorbijloop, lach ik wel
even vriendelijk’ verstuurd. “We
komen er alleen massaal achter
dat je niet gelukkig wordt van
een dag waarbij ieder minuutje is
volgepland. Verkloot niet waar je
mee bezig bent door alweer aan
het volgende te denken. Denk na
voor jezelf en raas niet door.”

Hoezo is een in strak design opgetrokken café gezellig? Word je echt blij
van een peperdure champagne? En wat is er eigenlijk mis met ouderwetse
filterkoffie? Voor iedereen die genoeg heeft van alles wat over the top is,
hebben we goed nieuws: 2011 wordt het jaar van het nieuwe genieten. ‘Het
mag allemaal weer een beetje normaal.’

Tekst Martine Bruynooge

‘Liever 1 keer
echt gezellig naar
de kroeg, dan 3
keer uit
gewoonte’
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a een hele drukke week een veel
te dure fles champagne bestellen
in een club. Een avondje partycrashen
waarbij je halve maandbudget opgaat
aan entreekaartjes. Verlangen naar de
nieuwe iPad nog voordat je goed en wel
gewend bent aan de eerste… Je kunt
het maar druk hebben met het verlangen naar méér. Maar word je daar ook
gelukkig van?
Mwoah. “Het mag allemaal wel ietsjes
minder”, aldus trendwatcher Richard
Lamb die voorspelt dat 2011 in het teken
staat van Het Nieuwe Genieten. “Aan de
ene kant is dat uit nood geboren. Door
de crisis hébben sommige mensen ook
gewoon minder te besteden. Die vette
vakantie, dure auto, de gewoonte iedere
week uit eten te gaan – het is niet meer
vanzelfsprekend. En mensen die nog wel
geld als water hebben, krijgen steeds
vaker genoeg van de drukte, de ratrace.
Zij willen een simpeler leven waarin je
echt contact hebt met elkaar. Liever één
keer per week naar de kroeg en dat het
gezellig is, dan drie keer uit gewoonte.”
Die nationale hang naar het simpele
leven zie je terug in Boer Zoekt Vrouw,

waarbij half Nederland geniet van
mensen die doodnormale dingen doen.
Van boeren die een bruine boterham
met kaas eten, koffiezetten in een ouderwets koffieapparaat en ’s avonds een
legpuzzel maken. “Die Hollandse tradities dateren uit een tijd waarvan men
zich herinnert tevreden te zijn geweest.
Het hoort bij het tijdperk van voor de
ratrace”, legt psycholoog Jolet Plomp
uit. Met die ratrace bedoelt ze de meer,
meer, meer-maatschappij, waarin je
steeds meer wilt verdienen, steeds meer
wilt kopen, alles wilt hebben. Sommige
mensen besluiten als tegenreactie dat
ze nu echt gaan leven zoals ze zélf willen. Jolet: “Rijk worden is slechts één van
de opties. Als de eerste levensbehoeften
geregeld zijn, dan komen andere doelen
naar voren: jezelf ontwikkelen, dromen
waarmaken, op een leuke manier je dag
doorbrengen.”
Huiskamergevoel
Werd een paar jaar geleden nog de
ene na de andere strakke designtent
geopend, al dan niet met spierwitte
loungebanken waar je stiekem hele-

Back to basic: een kopje ouderwetse koffie

maal niet lekker op kon loungen, de
laatste tijd mag het gezellig kneuterig.
Nederland is ineens dol op het nostalgische interieur van de Bakkerswinkel,
vindt mens-erger-je-nietten in het café
tegenwoordig het toppunt van leuk en
wil fijn knus op klapstoelen films kijken
in geïmproviseerde bioscoopjes. “We
zijn gewoon steeds meer op zoek naar
beleving”, legt trendexpert Richard uit.
“We willen ergens thuiskomen. Het is
toch veel leuker als je in een café een
ouderwets filterapparaat ziet staan
pruttelen dan wanneer je zo’n snelle
onpersoonlijke koffie krijgt aangereikt?
We voorspelden met TrendWatcher.com
vorig jaar al dat filterkoffie terug zou komen. Toen werden we nog uitgelachen.
Nu is het helemaal hot! Ze noemen het
slow coffee, dat dan weer wel.”
Het is niet alleen een kwestie van
geld. Dat filterkoffie goedkoper is dan
een Nespresso-cupje of Senseo-pad is
mooi meegenomen. Het draait volgens
Richard en Jolet allemaal om aandacht,
bewust leven. Richard: “We gaan heus
nog wel naar die dure 3d-films in een te
grote bioscoop, maar dan maken we er
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wel een echt uitje van. En we gaan heus
nog wel tot diep in de nacht uit. Maar
niet meer op de automatische piloot.”
berlijn
Met aandacht leven dus. Een beetje
aardig voor jezelf en de wereld. Je bent
allang geen geitenwollensok meer als je
daaraan hecht. Biologische producten
of zelfs vers uit de moestuin van een
restaurant, tafels en stoelen van hout en
kledingruilfeestjes omdat weggooien
ook zo zonde is – verantwoord bezig
zijn is hip. In Nederlandse steden zie je
steeds meer van dergelijke initiatieven
opduiken. Zoals Eetcafé Te Koop in
Utrecht. Een duurzame tent waar zoveel
mogelijk biologisch wordt geserveerd.
En waar het interieur gerecycled is,
want Te Koop is ingericht met vintage
meubeltjes die je ter plekke kunt kopen.
“Dat hebben we afgekeken in Berlijn.
Daar zie je veel van die huiskamerachtige zaakjes. Mensen voelen zich in zo’n
omgeving veel fijner dan in hip design”,
legt bedrijfsleider Serge Veenendaal uit.
Bij Brecht in Amsterdam, ook van het
type Berlijns huiskamercafé, gaat dat
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precies zo. Het is ontstaan omdat de
eigenaren genoeg hadden van “die
strakke designtenten waar de tafeltjes
strak in het gelid staan en de lampen
10.000 euro kosten. Onze schemerlampjes kosten twee euro. En we hebben
omaservies en knusse fauteuiltjes. En
mensen doen spelletjes”, lacht medeeigenaar Joris Houtman. Het concept
werkt, want vraag Joris niet waarom,
maar de tent zit altijd vol. “Eigenlijk
denk ik dat mensen gewoon van die
onschuldige uitstraling houden.”
Dat bewijst ook petit grandcafé Room
in Den Haag. Hier komen zakenlui,
mensen van ambassades maar ook
omwonenden voor de gezelligheid en
de extra aandacht. “Mensen hebben het
idee thuis te zijn, maar ze krijgen wel
exclusieve service”, vertelt bedrijfsleider
Ilse van Delft. “En dat werkt. We hebben
het steeds drukker en de laatste tijd zijn
er in Den Haag meer van dit soort zaken
bijgekomen. Dat zegt wel iets.”
Duurzaam dansen
Zelfs uitgaan kan in navolging van de
duurzame koffietenten verantwoord. In

Rotterdam danste het uitgaanspubliek
als eerste op een duurzame dansvloer;
op de Sustainable Dance Club in ClubWatt. Terwijl je danst wordt er energie
opgewekt voor de muziek en het licht.
De dansvloer is nu door festivals en
clubs te huren. Een groot succes, vertelt
Dhani Rahmawan van Enviu, de club
achter meerdere duurzame projecten.
“Het uitgaansleven vindt het geweldig.
Dat het groen is, maakt uitgaan nog
leuker.”
Waarmee natuurlijk niet gezegd is
dat het niet superleuk kan zijn om een
avondje vet dure champagne te drinken
in de Jimmy Woo. Of jezelf exorbitant
te laten verwennen in een poepchic
restaurant. Helemaal niet. Maar het is
wel hip geworden om gewoon te zijn, en
dat is fijn. “Die huiselijkheid was op een
gegeven moment helemaal weg. Het
leek of alles van strak design moest zijn.
High fashion, dure auto’s - het kon niet
op. Nu is nostalgie de trend. Je wilt nu
eenmaal niet altijd kaarsrecht op een
designstoel zitten. “Soms wil je gewoon
met de voeten op de bank”, besluit
trendwatcher Richard. En zo is het. <

‘Onze schemerlampjes kosten
twee euro’
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