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Nederlanders gaven in
2016 ruim 1 miljard
euro uit bij buitenlandse
webwinkels binnen de
Europese Unie. Dat is
een groei van 25 pro-
cent ten opzichte van
2015. Consumenten
kochten vooral kleding
en schoenen, zo meldt
het CBS.

Veiligheid

Onveilige
sieraden
24 van de 113 onder-
zochte kettingen en
oorbellen bevatten te
veel cadmium, lood of
nikkel. Dat concludeert
de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit
(NVWA) na ondezoek.
Blootstelling aan deze
metalen kan leiden tot
huid- en nierproblemen
of zelfs terecht komen
in moedermelk, met ge-
volgen voor de ontwik-
keling van de baby.

Online

Shoppen op
Europese sites

Mobiel
inchecken
Ov-reizigers kun-
nen voortaan in-
checken met hun
smartphone (mini-
maal Android 4.4).
iPhone? Dan heb je
pech, ook doen
niet alle providers
mee (o.a. T-Mo-
bile). Klanten van
KPN en Vodafone
kunnen zich aan-
melden via ov-chip-
mobiel.nl.

Kleingeld

41
� kilo voedsel is vorig
jaar per huishouden
weggegooid, volgens
het Voedingscentrum.

1. Tanqueray
€20,99 voor 70cl
Een ode aan de jeneverbes.
Zoet in geur, scherp in
smaak, uitstekend in balans.
Een alleskunner voor barten-
ders.

Een goede gin is het halve werk

8,8

8,4

3. Sipsmith 
€34,29 voor 70cl
Het schoolvoorbeeld Lon-
don dry gin: droog, vol
 citrustonen (bergamot, gra-
pefruit, sinaasappel) en
zelfs een hint earl grey thee.

7,4

7,1

5. Hendricks
€34,49 voor 70cl
De tranen zijn dun, de geur
weinig opvallend en ook de
smaak te subtiel. Wat krui-
dige iriswortel, een vleugje
zoethout en eindigend met
ietwat zeperig lavendel.

5,0

Bij een mojito kan veel
mis gaan. Een gin-tonic
maken is simpel
—Frédéric Du Bois

Vaak zie ik
door de
garnituur de
gin niet meer.
Het is geen
sangria!
—Frédéric Du Bois
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TestVan vrijdagmiddagborrel tot
cocktailfeest: gin is de hype voorbij en
onmogelijk meer weg te denken. Ons panel
keurt zes odes aan de jeneverbes. 

gin

‘Subsidie blijft
noodzakelijk’
Elke week vraagt de redactie een
streekgenoot het hemd van het lijf
over financiële kwesties. Vandaag
Vandaag: Lizan van Aert (60) uit
Rijsbergen, penningmeester van
stichting Van Gogh & Zundert en
van stichting Van Gogh Brabant.

Annelies Wijnen

Waarom ben je in je vrije tijd onbe-
zoldigd penningmeester?
,,Ik kom uit de wereld van de accoun-
tancy en wil mijn kennis inbrengen
in het bestuurswerk.’’

Maakt die functie je kwetsbaar als
de stichting in zwaar weer komt?
,,Je voelt je meer verantwoordelijk
voor zo’n situatie. Je vraagt jezelf af:
heb ik een steek laten vallen? Maar
dat geldt natuurlijk voor het hele be-
stuur.’’

Heb je bewust gekozen voor een
functie in een culturele omgeving?
,,Een culturele instelling is nieuw
voor mij. Ik verbaasde me in het be-
gin over de hoeveelheid kosten die
gepaard gaan met het overeind hou-
den van een museum. Met entreegel-
den van 6 euro, vaak nog kortingsac-
ties en gratis toegang voor de school-
jeugd moet je erg veel kaartjes verko-
pen. Op die basis kun je niet kosten-
dekkend werken.’’

Zitten er nadelen aan het ontvan-
gen van subsidies?
,,Bij overheidssubsidies moet je voor-
uitlopen op iets dat misschien niet
komt en dat is een nadeel. Het Van
Goghhuis heeft lang moeten wach-
ten op de toekenning van een meer-
jarige subsidie van de provincie. Het
gehoopte bedrag van 320.000 euro
verspreid over vier jaar komt niet. Dat

brengt je exploitatie acuut in gevaar.’’

Is crowdfunding een oplossing?
,,Dat is het zeker in een crisissituatie.
We zitten in een overgangsfase met
het Van Goghhuis en proberen met
een actie 100.000 euro op te halen.
De grens van 70.000 euro is al gepas-
seerd, dus dat geeft goede hoop.’’

Wat is jouw grootste zorg op finan-
cieel gebied?
,,Privé is alles wel op orde. Voor het
Van Goghhuis heb ik zorgen over de
draagkracht onder de bevolking. De
gemeentelijke subsidie van 27.500
euro blijft een bittere noodzaak, maar
is eigenlijk te weinig.’’

Wat is jouw grootste financiële uit-
spatting?
,,De aanschaf van zonnepanelen. Dat
kostte 9.000 euro, maar vorig jaar
kregen we al ruim 1.000 euro terug
via een lagere energierekening.’’

Van welke aankoop heb je spijt?
,,We kochten ooit voor 70 euro een
wifi-versterker voor in de camper.
We wilden zeker weten dat we overal
op het internet konden. Maar die ver-
sterker is nooit gebruikt, want we
hebben dat probleem nooit gehad.’’

Spaar je ergens voor?
,,Ik heb een spaarpotje voor aankopen
op de tweejaarlijkse kunstveiling van
Van Gogh. Vorig jaar schafte ik er
twee kleine kunstwerken aan voor
ongeveer 600 euro. Geen echte Van
Goghs natuurlijk, maar werk van
kunstenaars die hij inspireerde.’’

Wat is jouw grootste verleiding?
,,Een rondje op de golfbaan in het
weekend. Gezellig wat eten en een
drankje in de bar. Dat kost wekelijks
zo’n 60 euro met z’n tweetjes.’’

Is geld voor jou een drijfveer?
,,Geld is een middel om te voorzien
in je levensonderhoud. Daarnaast
kan het helpen om een doel te berei-
ken. Daar houd ik mij als vrijwilliger
mee bezig.’’

Waaraan geef je nooit geld uit?
,,Aan vuurwerk. Je schiet het de lucht
in en dat is het dan.”

Zin in 

Tess Posthumus Cocktail -
consultant, onder meer
 verkozen tot beste vrouwelijke
bartender van de wereld.

Frédéric Du Bois
Auteur van de nieuwe
ginbijbel 199 Gins uit
België & Nederland

Wilson Pires Prijswinnende
bartender van Vault: de 
cocktailbar van het Waldorf
Astoria hotel.

Albert van Beeck
 Calkoen Oprichter van
het Gin Festival en vat vol
cocktailkennis.

Mijn geld en ik

Matthijs Meeuwsen

I
neens is-ie er weer: gin. Het
eeuwenoude drankje
schudde de laatste jaren par-
does zijn stoffige imago af en
veroverde wereldwijd een
prominente plek op toog en
terras. 

Waarom? Het panel serveert vele
verklaringen. Het gouden huwelijk
met een nieuwe generatie kwaliteits-
tonics bijvoorbeeld. Maar ook de po-
pulariteit van het Britse ginmerk
Hendricks: met zijn apothekersfles is
het drankje geliefd in menig hipster-
interieur. 
En bovenal speelt de toegankelijke
smaak een grote rol. ,,Gin is een
ideale instapdrank”, vindt cocktail-
koningin Tess Posthumus. ,,Niet zo
heftig als een Schotse whisky, maar
dankzij de toegevoegde botanicals –
gedistilleerde specerijen, bloemen,
wortels en zaden – smaakvoller dan
wodka.”
Volgens expert Frédéric Du Bois
vergt ook het mixwerk geen hogere
wiskunde. ,,Bij een mojito kan veel
mis gaan. Een gin-tonic is simpel:
één deel gin en drie delen tonic.”
Toch één advies: wees terughoudend

� Zes
soorten
gin uit
Neder-
land en
Engeland
worden
gekeurd.
FOTO JAN

PIERRE JANS

� Lizan
van Aert
deelt
graag
haar fi-
nanciële
kennis
met de
culturele
wereld.
FOTO KEES

BENNEMA

We kochten ooit 
een wifi-versterker
voor de camper. 
Maar die is
nooit gebruikt
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met alle komkommer, bessen, ster -
anijs en andere opsmuk, dobberend
in het glas. ,,Vaak zie ik door de gar-
nituur nauwelijks de gin meer. Het is
geen sangria, mensen.”

Jeneverbes
Hoewel gin tegenwoordig nog vrij-
wel uitsluitend als mixdrank wordt
gedronken, ontstond de drank in de
17de eeuw als een afgeleide van jene-
ver. Britse soldaten namen het oer-
Hollandse distillaat van de jenever-
bes mee naar hun moederland en
verbasterden het stooksel door de
kostbare toevoeging van moutwijn
achterwege te laten. 

Deze blinde smaaktest is dan ook
een clash der culturen. In de linker-
hoek drie gins van Nederlandse bo-
dem: Damrak, V2C en Bobby’s. In de
rechterhoek de Britse opponenten:
Sipsmith, Tanqueray en Hendricks. 
Het zestal bestrijkt beide uithoe-
ken van het ginspectrum: zowel Lon-
don dry als new style. ,,Bij London
dry staat de jeneverbes in zijn eentje
op het podium”, legt Tess uit. ,,Alle
botanicalsmoeten tegelijk worden
gedistilleerd en staan in dienst van
de jeneverbes. In new style ginsmo-
gen verschillende distillaten worden
vermengd en kun je dus ook meer
delicate botanicals toevoegen. De je-
neverbes deelt het podium en de
smaak is vaak minder bitter.”

Peepshow
Sipsmith en Damrak trappen af.
Beide zijn duidelijk London dry; de
jeneverbessen worden slechts subtiel
omlijst door respectievelijk citrus-
vruchten en frisse dennen. Deze bo-
tanische rugsteun blijkt bij de Am-
sterdamse gin ook uit de viscositeit
van de vloeistof. Frédéric: ,,Door de
oliën uit al die plantaardige ingre-
diënten zie je dat de tranen stroperi-
ger door het glas rollen.”
Een goede gin is echter bovenal
een tweetrapsraket in de neus en op
de tong. Sommige flessen leggen
daarbij direct al hun troeven op tafel.
Bobby’s is volgens de panelleden
zo’n recht-door-zee-gin: na zijn twee
droge voorgangers komt het bouquet
vol citroengras hard de neus binnen,
in de mond gevolgd door een upper-
cut van onder meer lavendel en noot-
muskaat. 
V2C is daarentegen meer als een
peepshow voor de papillen: de com-

plexe geur (licht floraal, maar krui-
dig) en smaak (pepertje, citrus, kar-
demom) ontvouwt zich laag voor
laag, het panel langzaam om de vin-
gers windend. 

Verrassingen
Het populaire Hendricks stelt daarna
wat teleur: de geur is gesloten en de
subtiele smaak (zoethout, lavendel,
iriswortel) zou volgens het panel snel
ondersneeuwen in een gin-tonic.
Tanqueray, de goedkoopste van het
stel zorgt er desondanks voor dat de

landenstrijd alsnog in het voordeel
van Groot-Brittannië wordt beslecht.
De zoete geur (hibiscus, rood fruit en
zelfs suikerspin) en diepe smaak
(scherp, maar vol jeneverbes) zou in
elke cocktail zijn mannetje staan. 
Het blijkt een van de vele verras-
singen voor de geroutineerde panel-
leden, die hun beeld van het gin-
universum uiteindelijk op de grond-
vesten zien schudden. Met open
mond blijven ze achter nadat de mer-
ken achter hun rapportcijfers zijn
onthuld.

2. V2C
€37,99 voor 70cl
Mooi gelaagd. Het complexe
bouquet is eerst lichtzoet, dan
kruidig. Ook in de mond komen
de smaken langzaam op gang:
peper, citrus, kardemom. 

4. Damrak
€25,99 voor 70cl
Een toegankelijke gin. Dik in het
glas, zacht in de neus en licht prik-
kelend in de mond. De jeneverbes
wordt geflankeerd door frisse den-
nen en een tikje kardemom. 

6,4

6. Bobby’s
€38,99 voor 70cl
De prominente geur (citroengras, ka-
neel, koriander, rozemarijn) en smaak
(nootmuskaat, lavendel) komen te hard
binnen. Vlak, maar prima in de tonic.


