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Alexander Valeton: 
extra hygienische maatregelen - pikkie wassen 

alexandervaleton.blogspot.com 

 
Op radio, tv en in alle media wordt veel aandacht besteed aan 
het feit dat je jezelf goed schoon moet houden. Er waren acties 
in de krant te lezen over mensen die hun collega onder de 
douche zette (hardhandig) omdat ze last hadden van 
lichaamsgeuren, en in de winkels is een enorm assortiment 
aan deodoranten te krijgen. Verschillende NGO’s zetten zich 
in om mensen aan te sporen handen en geslachtsdelen, oksels 
en andere krochten van het lichaam goed te kuisen. Een paar 
multinationals hebben ‘sanitation’ in hun goede doelen 
programma’s opgenomen. 
 
Onze vrienden van Unilever doen daar veel aan. Het is bekend 
dat 33% van de veel voorkomende ziektes in dit deel van 
Afrika voortkomt uit het niet genoeg wassen van handen. Over 
ziektes als gevolg van vieze geslachtsdelen is minder bekend, 
maar dat zal ook aanzienlijk zijn. 
De campagnes werken. 
 
Gisteren was ik op het vliegveld en ging daar even naar de 
WC. Dat is niet zo’n vrolijke plek. (ik gruwel zelf altijd van de 
deurknoppen, dat was in dit geval niet nodig; er waren geen 
deuren.) Na het plassen stond ik mijn handen te wassen en 
naast mij kwam een mijnheer staan, nadat hij zijn handen 
gewassen had deed hij zijn broek open en ging zorgvuldig zijn 
pik wassen. Via de spiegel was het prima te volgen. Naast hem 
kwam een man staan die precies hetzelfde deed. Eerst handen 
wassen en daarna het geslacht. Aanvankelijk was ik verbaasd, 
maar eigenlijk is het een goede gewoonte, het is alleen zo ‘in 
your face’. 
Ik denk dat er binnenkort een nieuw meubelstuk in de heren 
wc geïntroduceerd moet worden; het pikwasbakje en de 
piemeldroger. Een nieuwe designopgave.  
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Anne: 

De flat! 

prinzesje.nl 

 
 
Er hangt een dreigend blauwe lucht boven het terras op de 
oude markt. We besluiten nog een drankje te bestellen; hij een 
biertje en ik een cola light met ijs en citroen. Nog niet 
halverwege het drankje horen we een aantal sirenes, we 
herkennen het geluid van de politie en de ambulance. Deze 
sirenes hoor je bijna dagelijks, dus we slaan er verder geen 
acht op. We praten over diepe dingen zoals relaties, kinderen 
en trouwen. Hij verteld mij dat zijn grootste wens is trouwen 
met de liefde van zijn leven. Trouwen volgens het boekje; witte 
jurk, koets en bruidsmeisjes. Hij wil ook kinderen, een stuk of 
vier. Hij vraagt wat ik vind en wil. Ik vertel hem dat ik geen 
kinderen wil en dat trouwen voor mij een achterhaald 
instituut is; niet meer van deze tijd. Nog voordat ik kan 
vertellen waarom, kunnen we elkaar bijna niet meer verstaan 
door de vele sirenes die zich richting oude markt verplaatsen. 
We kijken verschrikt op en met ons ook de rest van het volle 
terras. De politieauto’s en ambulances komen het plein voor 
de kerk opgereden met hoge snelheid. Nog voor we ook maar 
kunnen uitademen worden we door een aantal agenten van 
het terras afgestuurd. Ze zeggen ons dat we ons moeten 
verwijderen van het terras om een niet nader te noemen 
reden. Je voelt de opwinding en spanning in de lucht. Je ziet 
iedereen verschrikt kijken. Weggestuurd door de politie? 
Waarom? En hoe gaat het met betalen? Je ziet een aantal 
mensen briefjes geld onder de vele volle asbakken leggen. De 
agenten herhalen dat we ons nu echt van het terras moeten 
verwijderen. Door een haag van agenten worden we van het 
plein af begeleid. Het plein wordt hermetisch afgesloten en wij 
besluiten nog even te blijven kijken. Er zijn meer mensen op 
dat idee gekomen. Vanachter de rood/wit gekleurde linten 
staan honderden mensen die de politie en ambulances gade 
slaan. Een lijkwagen komt aangereden. Er is onrust op het 
plein, de agenten ogen zenuwachtig en onrustig.  
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Het is niet duidelijk waarom ze daar zijn en om welke plek het 
precies gaat. Het lijkt net alsof de agenten dat ook niet precies 
weten. Ze zijn zoekende; er wordt veel gecommuniceerd via 
hun portofoons. 
 
Ineens is er rumoer. Vanachter de kerk komen er 
lijkschouwers met een brancard. Over de brancard is een wit 
laken gedrapeerd. Het laken laat de contouren van een 
lichaam zien. Je hoort een schokgolf en mensen vragen 
bevestiging bij elkaar. Over levende mensen legt men toch 
geen laken? Mensen kijken ademloos toe hoe de brancard met 
het witte laken en het mogelijke lichaam de lijkwagen in wordt 
gereden. 
 
Uit het niets komt er een groep agenten op ons afgerend. Ze 
schreeuwen luidkeels dat we de weg vrij moeten maken. Ze 
duwen ons nog net niet weg, maar het voelt dreigend en wij 
besluiten om van de plek weg te gaan. Met dat we weglopen 
scheuren de politieauto’s en ambulances met hoge snelheid 
en harde sirenes langs ons heen. We zijn erg nieuwsgierig 
naar hetgeen er is gebeurd op het marktplein. We besluiten 
echter dat ramptoerisme ons niet past en we lopen naar mijn 
huis. Ik woon op loopafstand van de stad in een hoge flat…. 
 
Terwijl we richting mijn flat lopen, reeds gepasseerd door de 
snel rijdende politie auto’s met luide sirenes speculeren we 
over hetgeen er gebeurd is. Is het een afrekening? De 
onderwereld die van zich heeft laten horen? Of is het huiselijk 
geweld met dramatische gevolgen? Beide kunnen we geen 
juiste verklaring vinden en algauw gaan we over op de orde 
van de dag. Uit de dreigend blauwe lucht vallen grote dikke 
druppels die uiteen vallen op onze blote armen. Deze dikke 
druppels maken dat onze snelheid omhoog gaat. De dreigende 
lucht voorspelt niet veel goeds. Verderop begint het licht te 
rommelen en zien we af en toe een flits. We blijven even staan 
kijken onder het afdak van een tatoeage-shop. We verbazen 
ons over het feit dat sommige mensen zich zo laten toetakelen. 
Mensen die geen stukje inkt loze huid meer hebben. Overal 
waar kijkt zie je bloemen, letters en andere figuren die voor 
hen een mogelijk symbolische betekenis hebben. We spreken 
met elkaar af dat wij ons lichaam nooit zo laten toetakelen.  
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De grote dikke druppels vallen sneller en lijken met meer te 
zijn. We lopen sneller en sneller, de flat komt in zicht. In de 
verte horen we weer sirenes, we kunnen niet plaatsen waar ze 
precies vandaan komen. Ik zeg hem dat ik zodra we thuis zijn 
de site ga bekijken waarop alle hulpdienst meldingen te zien 
zijn. Bij de flat aangekomen kijk ik eerst in mijn postvakje. Ik 
ontdek een kaart van een vriendin die mij wil feliciteren met 
het behalen van mijn diploma. Nieuwsgierig als ik ben kijk ik 
al voor ik de lift in ben gestapt wat de envelop verbergt. Voor 
de lift staat een jonge vrouw met lange blonde haren en 
heldere blauwe ogen. Ze is nat door de regen en haar haren 
hangen in haar gezicht. Ze houdt de deur van de lift voor ons 
open en we stappen samen met haar de lift in. Zij stapt uit op 
de derde verdieping, we zeggen haar gedag en gaan zelf door 
naar de achtste verdieping. We lopen zo snel mogelijk door 
naar mijn flat aangezien door de harde wind de regen tegen 
ons aanwaait. De sleutels vallen uit mijn handen en ik buk 
om ze op te pakken. Ik open de deur, laat mijn gast binnen en 
doe het kettinkje op de deur. Hij loopt door naar mijn 
woonkamer en ploft neer op de bank. Ondertussen trek ik in 
mijn slaapkamer een droog shirt aan en vraag of er ook een 
wil. Hij roept dat het zo ook wel droogt en dat hij niet van 
suiker is. We lachen en ik hoor hem de televisie aan doen in 
de kamer. Het geluid van Spongebob en Patrick Ster klinkt 
hard door de woonkamer. Terwijl ik mijn make-up en haar 
bijwerk hoor ik hem lachen om de tekenfilm. Als ik de kamer 
binnenkom ben ik even van mijn à propos. Hij zit met ontbloot 
bovenlijf op mijn bank alsof het de normaalste zaak van de 
wereld is. Hij vraagt of ik het niet erg vind dat hij even zijn 
shirt te drogen heeft gelegd. Ik bloos en ik zeg dat ik het niet 
erg vind. Ik loop naar de koelkast om ons wat te drinken in te 
schenken. Hij een biertje en in een cola light. Zonder citroen 
en ijs dit keer. Ik plof naast hem op de bank en doe alsof het 
de normaalste zaak van de wereld is dat hij daar met ontbloot 
bovenlijf naast mij zit. In mijn hoofd ontken ik tegenover 
mijzelf dat het mij iets doet en dat ik mij op Spongebob moet 
richten. Uit alle macht concentreer ik mij op Spongebob maar 
doordat ik er zo mee bezig ben in mijn hoofd raak ik per 
ongeluk zijn bovenarm in mijn tocht naar de 
afstandsbediening. We kijken elkaar gelijktijdig aan, hij 
glimlacht geruststellend terwijl ik mij duizend maal 
verontschuldig.  



 - 10 - 

Hij zegt dat het niet erg is en pakt mijn hand die zojuist nog 
zijn bovenarm heeft beroerd. Ik kan alleen nog maar wat 
stamelen wanneer ik voel dat hij met zijn duim zacht over de 
bovenkant van mijn hand streelt. Dit moment is van korte 
duur. Ineens wordt onze aandacht naar de tv getrokken. Een 
extra nieuwsbericht… 

 
De nieuwslezeres kijkt met een serieus gezicht de kamer in, 
alsof ze ons met haar ogen wil doorgronden. Ze zegt dat er in 
Enschede een nog onbekende man voortvluchtig is. Deze 
persoon is gewapend en zeer gevaarlijk. We worden verzocht 
goed uit te kijken. Waarschijnlijk het signalement: ongeveer 
1.75, lang blond of grijs haar en tenger. Daar moeten we het 
maar mee doen. We vragen ons af of het te maken heeft met 
de situatie eerder die dag op het terras. We gaan op het 
balkon staan en turen in het rond. Ik woon op acht hoog en 
vanuit daar is bijna heel Enschede te zien. Afgezien van wat 
sirenes in de verte valt er weinig zichtbaar spannends te 
beleven in Enschede. We halen allebei onze schouders op, 
gaan weer naar binnen en ploffen neer op de bank. 
 
Bij mijn bovenburen horen we gestommel en er blaffen twee 
honden. Kuttelikkers of pantoffels noem ik ze. Klein, lelijk en 
ze blaffen ontzettend irritant. Iedere keer wanneer er een 
sirene klinkt zijn deze beesten te horen. En als de 
bovenbuurvrouw haar vriend op bezoek heeft klinken er naast 
de blaffende honden ook vaak diverse kreten en schreeuwen. 
Geen orgasmes, maar heuse ruzie. Geschreeuw om niks! Op 
televisie kondigt zich inmiddels een leuk programma aan. Het 
is de herhaling van dit was het nieuws van gisterenavond. 
 
Hij heeft inmiddels zijn t-shirt weer aangetrokken en we zitten 
gemoedelijk naast elkaar op de bank te lachen om de grappen 
van Raoul en Jan Jaap. De zon schijnt vervelend de kamer in 
en ik sluit mijn pas opgehangen rolgordijn en de luxaflex. In 
het donker kijkt het veel lekkerder televisie. Nu ik toch sta 
besluit ik mijn gast te verwennen met nogmaals een drankje 
en wat lekkere hapjes. Ik zet wat stukjes kaas met olijven en 
worst op tafel en geef hem nog een biertje. Zelf neem ik cola 
light. Nog steeds zonder citroen en ijs. Het geluid bij de 
bovenburen neemt toe. Het geblaf van de hondjes wordt 
steeds luider, het geschreeuw steeds harder.  
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We zetten de televisie harder, maar steeds blijf je het geluid 
van boven er doorheen horen. Nog een laatste blaf en het is 
doodstil boven. Geen geblaf, geen geschreeuw; alleen maar 
stilte. 
 
Een welkome verandering zo na het geschreeuw. Het is wel 
raar dat we geen deuren hebben gehoord; maar de televisie 
slokt al onze aandacht op waardoor we het geluid van boven 
al snel vergeten. Ik hoor wat gerommel op het balkon boven 
mijn balkon. Ik denk bij mezelf dat dit de wind wel zal zijn en 
sla er verder geen acht meer op. Mijn hand op zijn blote 
bovenarm blijft door mijn hoofd spelen. Het voelde zo warm en 
zacht. Het liefst verkende ik zijn hele lichaam met mijn hand. 
Deze gedachte zet ik snel uit mijn hoofd. Plots worden we 
opgeschrikt door luide sirenes dicht in de buurt. Het geluid 
klinkt hard boven de televisie uit. Het komt vanaf de voorkant 
van de flat. Snel lopen we naar de voorkant, kijken door de 
deur naar buiten en zien een heel scala aan politiewagens, 
ambulances, televisiewagens en diverse fotografen voor de flat 
staan. 
 
Op de televisie klinkt de stem van de serieuze nieuwslezeres 
van eerder. Ze verteld met ernstige stem dat de voortvluchtige 
onbekende man is gelocaliseerd. Deze houdt zich op in een 
hoog flatgebouw in Enschede. We rennen naar de woonkamer 
en zien nog net dat mijn flat pontificaal in beeld is. We gaan 
op het balkon staan en zien dat ook aan de achterzijde van de 
flat de politie en pers goed vertegenwoordigd zijn. We 
schrikken en rennen naar binnen. Het wil nog niet tot ons 
doordringen dat de hele flat omsingeld is en dat er een 
persoon in de flat aanwezig is die daar niet hoort te zijn. Een 
voortvluchtige onbekende man notabene. Overal doe ik de 
deuren op slot, de ramen en gordijnen dicht. Er klinkt een 
hard gegil van zowel buiten als de tv. Op de tv zijn live beelden 
te zien van wat er gebeurd in en om mijn flat. Ik ren terug 
naar de kamer en zie mijn gast lijkbleek op de bank zitten. Ik 
kijk naar de televisie en zie dat er op de grond midden tussen 
de politie, ambulances en pers twee hevig bloedende naar alle 
waarschijnlijkheid dode hondjes liggen, de hondjes van mijn 
bovenbuurvrouw. 
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Dode honden op de parkeerplaats, de flat omsingeld door 
politie, pers en andere mensen, een extra nieuwsbericht op de 
televisie; dit moet menens zijn. In de kamer trekken we 
gehaast de gordijnen dicht en gaan we op de grond zitten. Een 
licht gevoel van angst begint zich langzaam te manifesteren in 
ons lichaam. De adrenaline giert door mijn lijf, mijn 
ademhaling gaat sneller en er parelen zweetdruppeltjes op 
mijn gezicht. Ik zie dat de situatie bij hem ook iets los maakt. 
Wat als de onbekende persoon besluit gebruik te maken van 
mijn flat? Wat als deze persoon een wapen heeft? We 
besluiten om niet alle doemscenario’s door te nemen. Het is 
belangrijk dat we helder blijven nadenken. Ik pak de telefoon 
en bel 112. Misschien heeft de politie meer informatie. De 
vrouw aan de lijn vraagt welke dienst ik wil spreken. Door de 
spanning begin ik iets te stotteren en hakkel dat ik snel de 
politie in Enschede wil spreken. Ik word doorverbonden en 
krijg een man aan de telefoon. Hij vraagt mij wat hij voor mij 
kan doen. Ik leg uit dat ik in de flat woon die nu constant in 
beeld is op de televisie. Ik vraag hem wat we moeten doen. 
Kunnen we de flat verlaten? Of moeten we blijven wachten? 
Hij zegt dat hij geen kant en klaar antwoord heeft en dat hij 
gaat overleggen met zijn collega. Wanneer hij zijn stem weer 
laat horen zegt hij dat hij overleg heeft gehad met de agenten 
die buiten staan. Deze zeggen dat we absoluut de flat niet 
mogen verlaten. De persoon op de vlucht mag niet weten dat 
er nog iemand in de flat aanwezig is. Alle ramen en deuren 
moeten gesloten worden. De gordijnen dicht en we moeten op 
de meest veilige en afgesloten plek gaan zitten in de flat. Meer 
kunnen we op dit moment niet doen aldus de politie. We 
geven onze telefoonnummers. De politie verzekerd ons dat ze 
de voortvluchtige zo snel mogelijk aanhouden en ons daarover 
informeren. Over een uur bellen ze ons weer om de stand van 
zaken door te spreken. Op mijn vraag waar in de flat de 
persoon zich momenteel bevindt geven ze geen antwoord. We 
hangen op en hij en ik gaan zonder enig overleg aan de slag. 
Deuren op slot, gordijnen en ramen dicht. Hij de woonkamer 
en ik de slaapkamer en de voordeur. Dit alles zo stil en 
mogelijk. Als ik het laatste raam en de gordijnen op mijn 
slaapkamer dicht heb gedaan zie iets voor mijn voordeur 
staan staan. Mijn gordijnen zijn dicht en door het licht van 
buiten kan ik de contouren van een persoon onderscheiden.  
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Ik laat me op de grond zakken en lig stijf van angst op de 
grond. Er wordt gerommeld aan de voordeur. Ik hoor de klink 
omhoog en omlaag gaan. Van binnen hoop ik hard dat de 
mannelijke persoon bij mij in de woonkamer begrijpt dat hij 
daar moet blijven en vooral niet de voordeur open moet gaan 
doen. Het gerommel is gestopt en ik hoor rennende 
voetstappen richting de gallerijdeur gaan. De deur opent zich 
en valt met een knal in het slot. Zo snel ik kan kruip ik 
richting de woonkamer. Daar aangekomen zie ik hem doodstil 
op de grond liggen. 
 
Ik kruip als een bezetene naar hem toe. Tijgeren noemen ze 
dat in het leger. Bij hem aangekomen begin ik in zijn zij te 
porren. Ik smeek hem om alsjeblieft op te staan. Ik roep dat 
het nu niet meer grappig is en dat hij nu echt weer even 
levend moet doen. Hij heeft een ademhaling en ik voel ook zijn 
hart ritmisch tekeer gaan. Wat ik ook doe, ik krijg geen 
reactie. Ik verplaats mezelf richting de keuken en pak een glas 
met water. Nog voor ik terug bij hem ben hoor ik hem 
giechelen. Een enorm minpunt denk ik bij mijzelf. Mannen die 
giechelen zijn of homo of volkomen achterlijk. Op dat moment 
besef ik dat ik hem totaal niet leuk meer vind. Ik probeer al 
fluisterend te laten merken dat ik dit niet grappig vind. Het is 
niet grappig om op 8 hoog in je flat opgesloten te zitten omdat 
er een of andere moordende gek in het gebouw is. Het is niet 
grappig om te doen dat je dood bent terwijl je omsingeld bent 
door politie, pers en andere mensen. Ik geef hem een duw en 
denk bij mezelf dat het een volkomen achterlijk, giechelend 
rotjoch is. Waarom neem ik zoiets mee naar huis? Het was 
ongetwijfeld een vlaag van verstandsverbijstering zoals ik die 
wel vaker ken wanneer ik ook maar een vorm van aandacht 
krijg. 
 
Plots klinken er een tweetal schoten. In een klap zijn we alles 
wat zojuist gebeurd is vergeten en komen we weer bij onze 
positieven. Schoten; dat betekent dat er een pistool of iets 
dergelijks in het spel is. We handelen nu sneller dan ooit. We 
tijgeren achter elkaar de badkamer in. Dit is een afgesloten 
ruimte zonder glas in het midden van de flat. Een soort safe 
room. Michael Jackson had er ook een in zijn huis op 
Neverland. Achter een wand in zijn inloopkast zat een vertrek 
waar hij kon schuilen indien er gevaar was. Mijn badkamer 



 - 14 - 

doet nu dienst als een soortgelijke ruimte. We sluiten onszelf 
op samen met onze telefoons. Nog even lopen we alles na. Alle 
ramen dicht? Check. Deuren op slot? Check. Televisie uit? 
Check. Gordijnen dicht? Check. Voor zover we kunnen 
nagaan hebben we alles gedaan wat we moesten doen. Nu is 
het hopen op een signaal van buitenaf dat de kust veilig is. 
Mijn gast geeft aan dat hij moet poepen. Werkelijk; ik had 
alles verwacht ten tijde van een crisissituatie, maar poepen? 
In de badkamer is ook mijn wc. Ik ga achter het 
douchegordijn zitten zodat ik niet hoef te zien hoe hij zijn 
restanten van verteerde etensresten de afgrond instort. Ik 
hoor gezucht en gesteun en een klagerig gezeur om wc-papier. 
Het wc-papier is op en het nieuwe ligt in de voorraadkast in 
de woonkamer. Ik vraag hem of hij het niet met wat water kan 
schoonmaken. Hij geeft aan dat hij dat niet wil en of ik niet 
alsjeblieft wc papier wil gaan halen. Om mijn hoofd helder te 
houden besluit ik wc-papier te gaan halen. Ik kruip wederom 
zo laag mogelijk over de vloer en kom aan bij de voorraad 
kast. Op het moment dat ik de kast open doe trekt hij door. 
Een oorverdovend geluid vult de hele flat. Alsof we midden in 
de Niagara watervallen staan. Dit is ongetwijfeld ook hoorbaar 
buiten de flat. En ja hoor; daar is het weer, het gerommel aan 
de deur. Nu duidelijk hoorbaar; de klink gaat op en neer. Mijn 
gast is duidelijk alleen maar druk met zichzelf en fluistert of 
ik er al weer bijna ben met wc-papier. Ik gris een pak wc-
papier uit de kast en ren nu zo snel ik kan terug de badkamer 
in. Ik draai de deur op slot, gebaar naar hem dat hij zijn mond 
moet houden en ik kruip zelf weer achter het douchegordijn. 
Het stinkt vreselijk daar achter het douchegordijn. Wanneer 
hij klaar is kruipt hij triomfantelijk naast mij. Hij heeft 
gelukkig begrepen dat hij niet nog een keer moet doorspoelen. 
Hij geeft me een kus op mijn wang en zegt me dat ik de beste 
gastvrouw ben die hij ooit heeft ontmoet. Het gerommel aan 
de deurklink wordt luider en nu wordt er op de ramen 
gebonkt… we verstijven van angst en kruipen dicht tegen de 
muur aan. Twee bange muisjes in de badkamer  
 
 
[wordt vervolgd op Prinzesje.nl] 
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Anne: 

Verliefd 

prinzesje.nl 

 

 

Ik ben het niet, maar ik kan wel doen alsof. Wat zou ik graag 
weer eens echt verliefd zijn, tot over mijn oren. Geen kansloze 
“alleen van mijn kant” verliefdheid, nee all the way wederzijds! 
Dat mijn intellect dusdanig wordt aangetast dat helder 
denken er niet meer bij is. Dat je ja zegt op dingen waar je 
anders nooit ja op had gezegd. Dat je enkel aan die persoon 
kunt denken, het in je buik krioelt van de geluksrupsen en je 
een constante glimlach om je mond hebt. 
 
Ja, ik wil. De afgelopen tijd ben ik aan het denken. Ik zet mij 
er altijd veilig tegen af. Liefde. Niet verliefd zijn is veilig, 
vrijgezel zijn is veilig. Je hoeft niet na te denken over 
vervolgstappen zoals samenwonen, trouwen en kindjes baren. 
Want hoe sterk ik er nu van overtuigd ben dat ik al die dingen 
niet wil, je raakt een soort van hersendood zodra je verliefd 
bent lijkt het wel. Je verliest de controle. Dus hoe hard ik ook 
roep dat ik niet wil trouwen, al helemaal niet wil samen 
wonen en dat kinderen krijgen een soort van hel op aarde is; 
ik vrees met grote vrezen dat dit beeld wordt bijgesteld zodra 
ik onder invloed van een verliefdheid ben. Hoe vaak heb ik 
niet al moeten horen dat mensen “zoals ik” bekeerd werden 
door de liefde. Dat de mensen die, net als ik, keihard riepen 
die burgerlijkheid niet te willen uiteindelijk toch zwichten, uit 
liefde. 
 
Ik word heel snel een soort van verliefd. Vaak pakt dit erg 
onhandig uit. Ik heb geen strak afgebakend eisenpakket. 
Hierdoor komt het met enige regelmaat (want; snel verliefd) 
voor dat ik verliefd word op de meest onbereikbare mensen. 
Vooral de oudere getrouwde mannen zijn populair. Het liefst 
ook nog de ietwat grijze met krulletjes. (don’t ask!!) 
Leeftijdsgrenzen? De ondergrens is zeer duidelijk; 25+, de 
bovengrens heb ik nog niet kunnen bepalen, wil ook niet. 
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Nou goed, dan zijn ze dus of getrouwd of heel erg gelukkig met 
hun vriendin. En dan roep ik altijd heel stoer; ‘alles kan 
kapot’. Maar dat bedoel ik dan natuurlijk niet, want het idee 
dat iemand zich aan mij zou willen binden vind ik eng. 
Misschien daarom wel de fascinatie voor de onbereikbare 
exemplaren, zodra er ook maar potentieel beschikbaar 
relatiemateriaal voorbijkomt vind ik het helemaal niks. Knap 
ik er op af. Ik was eens ontzettend verliefd op een getrouwde 
man, totdat hij ging scheiden. Hij viel van zijn voetstuk, per 
direct. Typisch toch? 
 
Ik heb mezelf stuk-geanalyseerd. Ik ben er heilig van 
overtuigd dat het echt niet goed met mij komt. Dat ik 
inderdaad zo’n oude vrijster word later. Met honden in plaats 
van katten. Dat ik, door gebrek aan nageslacht, eenzaam zal 
sterven tijdens het kijken van goede tijden slechte tijden. Dat 
mijn hart de opwinding van een vrijscène tussen een dan ook 
bejaarde Ludo en Janine niet trekt. Of misschien is het 
jaloezie, Ludo is immers de man van mijn dromen. In ieder 
geval, ik sterf eenzaam en men vind mij pas maanden later, in 
verre gaande staat van ontbinding. 
 
Ontbinding, dat betekent dat ik ooit een soort van gebonden 
was. 
 
*snik* 
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Apostolov:  

Vergeten legendes 
panzerfaust.org 

 
 
"Veel mensen zouden graag een extra kamer erbij hebben. Een 
logeerkamer, een speelkamer of een hobbykamer behoort tot 
de mogelijkheden wanneer we van de zolder een extra kamer 
maken. Door de bouw van een dakkapel tovert u de zolder om 
tot een volwaardige kamer met dito lichtinval en een ruimte 
waar het goed vertoeven is.[sic]" 
 
In het kader van het Millennium van de Architectuur een ode 
aan een aantal vergeten legendes in de Neerlands 
vormgegeven wereld. 
 
 
 
1. De Dakkapel. 
 
 
Open brief aan de dakkapel 
 
Lieve Dakkapel, 
Misschien ken je me niet meer, dat neem ik je ook niet 
kwalijk, dat lag ook aan mij, maar ik was die jongen van de 
overkant die je altijd hogelijk heeft bewonderd, juist ja, ik ben 
het, Arie. Ik kan me nog herinneren toen je werd geboren. Uit 
het fijnste vuren werd je opgebouwd, kundige lieden in  
broeken van redelijke maat componeerden je in elkaar. Dat ze 
daarbij ruwe stalen pinnen in je sloegen vond ik wel moeilijk 
om aan te zien, maar goed je werd wel een stuk 
aantrekkelijker om naar te kijken. 
 
De eerste weken waren wel wennen, je stond gelijk in de felle 
juli middagzon te fonkelen, nog nat in het vernis. Nare 
regenbuien zorgden er ook voor dat de slecht aangebrachte 
dakgoot water langs je liet stromen, waardoor je zorgvuldig, op 
kleur en textuur uitgezochte, rabatdeeltjes gingen spochten, 
waarbij ze hun trotse glans vrijwel meteen verloren.  
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Je keek een stuk triester na die 1e week, alsof je de wereld in 
al zijn hoedanigheden niet aan zou kunnen. Die 2e week zou 
dit bevestigen. 
 
Uitgerekend jij moest in de plaatselijke feesttijd gebouwd 
worden, waarbij vuurwerk gooiende jongens van ca. 10 jaar 
jouw feestvreugde danig verpestte. Verminkt en al begon je 
aan de 3e week van je leven, de prachtige kleur verf die je 
eigenaren hadden uitgezocht om de schade te herstellen, had 
nauwelijks effect, ja eventjes, maar toen de verf ging 
afbladderen door de vochtophoping was het einde zoek. Je 
wangen bloosden van spocht en meeuwenfeces, alsof je je 
schaamde voor de oudere dakkapellen in de buurt. 
 
Deze authentieke, uit Eikenhout uitgevoerde schurken, 
hadden geen goed venster voor je over, met hun zogenaamde 
rijk gedetailleerde uiterlijk, bah, gewoon schone schijn, 
opsmuk dat een zeer verderfelijke inhoud verbergt. Nee jij met 
je trespa afwerkplaat, jij bent de schoonheid van onze 
moderne tijd. We zagen je voor het eerst in de jaren ’80 in deze 
vorm, waarom bouwen we eigenlijk nog met hout als we 
trespa hebben? Zien zij jouw schoonheid dan niet oh Trespa? 
 
Laatst zag ik ik hoe verder in de straat een aantal dakkapelen 
simultaan werden gebouwd. Dat ging helemaal niet meer op 
de ambachtelijke wijze waarop ze jou hebben gebouwd, nee, 
een truck met oplegger en een hijskraan hing ze zo pardoes op 
hun plek. Elk uur hadden ze er eentje klaar. Ook hadden zij 
andere kledij dan de vakmanschapmannen die jou zo kundig 
in elkaar gezet hebben, fel geel en fluorescerend groene 
overalls die de spleet der opwinding bedekt hielden, tot 
ergernis van de buurtbewoner die ook wel eens een verzetje 
wil. Tevens droegen zij helmen, gele, hard plastic helmen. 
Deze droegen zij omdat het inhijsen van een dakkapel vele 
malen onveiliger is dan het handmatig construeren, vertelde 
mij een der leiders van de troep bouwlieden. Met grote 
verontwaardiging aanschouwde ik de onafwendbare 
gebeurtenissen bij de bouw van deze kant-en-klare units, die 
NIETS te maken hebben met echte dakkapellen. Deze 
massaproductie is aan mij niet besteed, dat laat ik aan de 
volgende generaties over. Als zij het op hun geweten willen 
hebben zulke moloch groteske perversiteit moeten zij dat 
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weten, ik doe er niet aan mee. Trespa en Rabatdelen, dat is 
voor mij het enige duo in mijn leven dat echt wat betekend 
heeft. 
 
Maar laat me nog één ding zeggen lief dakkapelletje van me, er 
is er maar 1 zoals jij, en ik blijf bij je, wat er ook gebeurt. 
 
 
 
2. De erker 
 
 
Een ander diep verweven element in de Nederlandse 
Architectuur is de Erker, de salon, in feite de wachtpost van 
de eengezinswoning. Vanuit de erker is een breder 
gezichtsveld vanuit de woning op de straat mogelijk, de 
horizon van de bewoner wordt verbreed. En omdat verbreding 
van iemands horizon tot de core-business van salonblog 
PFMAG>ORG behoort, hier de 2e editie van de Vergeten 
Legendes, de Erker. 
 
Omdat de lezers van PFMAG>ORG van mij gewend zijn dat ik 
de helden van de middelmaat graag de hemel in prijs, en ik 
daarom ook wel Apostolov de 'DoorzonKoning' wordt genoemd, 
lijkt het mij raadzaam om het begrip 'erker' eens nader onder 
de loep te nemen. Wat is een erker? Wat verstaat men onder 
een erker? Hoe werkt een erker? Wat betekent een erker? Hoe 
word ik beter van een erker? Helpen erkers tegen kanker en 
aids? Zo nee, waarom niet? Waarom is er nog geen Erker 
Foundation, Cruijff heeft er een, waarom Erkers niet? Hoe 
word ik miljonair van erkers? Dat soort vragen plagen de 
meeste mensen doorgaans al meer dan genoeg, de erker als 
katalysator van een betere wereld? 
 
In de talloze suburban sprawls die ons land rijk is geworden 
vanaf de jaren '50 is de erker volop aanwezig. Waren in de 19e 
eeuw erkers voornamelijk een middel voor de gegoede burgerij 
om hun rijkdom te tonen aan de argeloze passant, vanaf de 
jaren '40 en '50 van de 20e eeuw is de erker een gemeengoed 
geworden van de man met de grote en de kleine pet.  
De standaardisatie van de sociale woningbouw heeft voor een 
wijdverspreid fenomeen gezorgd, waarvan men vandaag de 
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nog steeds de vruchten van carpt. In het verschil tussen de 
kwaliteitsuitvoeringen van de 19e eeuwse, door de Beaux-Arts 
aangetaste, protsterigheid van de erker en de steriele, strakke 
sociaal geëngageerde erker uit de sociale woningbouw ligt ook 
de waarheid over de betekenis van de erker voor de 
maatschappij als geheel. Zou de samenleving niet uit elkaar 
vallen als er geen erkers waren? Think about it, wat hebben 
arm en rijk nu nog gemeen in dit land, behalve dan dat ze te 
dik zijn? Juist, de erker. 
 
Erkers, je moet er van houden. En dat bedoel ik niet op de 
vrijblijvende toon van het woord, nee juist op de dwingende, 
opzwepende toon van MOETEN houden. In sommige gevallen 
zou je de erker kunnen zien als het enige echte wapen tegen 
de monotone moderniteit. De moderne architectuur  
vanaf de jaren '80 liet doorschemeren dat er in de toekomst 
geen plaats meer zou zijn voor gearticuleerde gevels, vlak, 
strak en functioneel zouden de gevels een symbool zijn voor 
de liberale machine die alle aspecten van de moderne 
maatschappij toetst op zijn of haar efficiency. Wees blij dat we 
nog erkers hebben, dat de truttigheid van de burger nog 
bestaat. 
 
 
 
3. De bijkeuken 
 
 
Het werkpaard onder de vertrekken. Dé ruimte in huis waar 
alle werkzaamheden optimaal gebundeld worden. Goedkope 
pornofilms, de wasmachine, papa's visgereedschap en de 
regenjassen, je kunt het allemaal aantreffen in de bijkeuken. 
 
Wanneer de kinderen het huis uit zijn en vader en moeder zijn 
te beroerd om te verhuizen, dan kan het zijn dat de bijkeuken 
ingepikt wordt door de obscure hobby van vader. Ook kan er 
een 'computerkamer' van gemaakt worden, aangezien de kids 
uitsluitend nog via internet communiceren en het is wel zo 
aardig om een website te maken voor je kleinkinderen.  
Trots als een pauw laat vader, of na verloop van tijd: opa, zich 
fotograferen met één of meer kleinkinderen, om deze 
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vervolgens op een zorgvuldig gekozen sjabloon-website te 
plaatsen. 
 
Architectonisch gezien is de bijkeuken als een van de 
aangenomen kinderen waarvan je hoopte dat ze vanzelf weer 
weg zouden gaan. Een trend die is gebleven door zijn 
functionaliteit, puur om zijn functionaliteit aangezien door 
iedereen wordt erkend dat de bijkeuken geen enkele 
esthetische waarde heeft. De bijkeuken zou men kunnen 
beschouwen als weer een ruimtelijke uitzaaiing als gevolg van 
grenzeloos respect voor elke vorm van ontwerp what so ever. 
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Apostolov:  

Hoofddorp 

panzerfaust.com 

 
Het werd weer eens tijd voor een uitstapje dacht ik afgelopen 
weekend. Maandenlang binnenvetten en opkroppen dat doet 
een mens geen goed. Ik liep de garage in en ging kijken hoe 
het met mijn kleine Fiatje was. Onder het stof, maar bulkend 
van goede moed staarde haar koplampen mij aan. Niet te ver, 
leek ze te fluisteren. Ocherm, dacht ik. Nee hoor. Ik had het 
ultieme zondaguitstapje voor d'r in petto: Hoofddorp. 
Er zijn mensen in mijn omgeving die beweren, dat ik sinds ik 
ben begonnen met mijn 'Afslagen Apostolov' steeds cynischer 
ben geworden. Te vuur en te zwaard bestrijd ik dat meestal, 
maar ik moet steeds meer aan mezelf toegeven dat ik 
inderdaad van mijn eigen onderzoek ben gaan walgen. Niet 
omdat ik mijn methodes niet meer vertrouw, maar ik merk dat 
alles wat ik zag mij meer beïnvloed heeft dan ik op voorhand 
als autonoom onafhankelijk waarnemer kon voorspellen. Ik 
kan niet enkel waarnemen. Ik ben geen leeg netvlies dat 
projecties over zich laat uitstorten. Mijn netvlies is verbonden 
met mijn humeur. 
Dit keer ben ik te ver gegaan. Ik heb mijzelf en mijn autootje 
blootgesteld aan de gruwelen van de Haarlemmermeer. De 
grootste droogmakerij tot 1945 was in de 19e eeuw een groot 
agrarisch gebied onderhevig aan prachtige rationele 
verkavelingen. De paar boerderijen werden aaneengesmeed tot 
een gemeente, de gemeente Haarlemmermeer. Deze kreeg ook 
een fantastische hoofdstad: Hoofddorp. Nuchterder en 
rationeler ken men de naamgeving niet gebruiken, maar dat 
was de 19e eeuw, toen kon dat nog. Toen mensen nog vol lof 
over de esthetiek van het landschap in deze polder konden 
zijn. Toen men nog met ruime broeken op platbodems voer om 
de wilgen te knotten of de lakens te drogen op het land. Toen 
men nog pas net van een parlementaire democratie had 
gehoord. Toen alle meisjes nog laag uitgesneden decolletés en 
bierpullen droegen. Toen de vader van Max Molovich werd 
geboren in een mistroostige hunebed van leem, klei en 
wilgentakken. Toen. Van het toenmalige Hoofddorp is niets 
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meer van over, tenminste zo stelde ik me dat voor. 
 
Een sympathieke reaguurder op uw favoriete salonblog 
Panzerfaust wees mij op deze plek en meermalen had ik mij 
reeds eerder verwonderd over de plaats. De waarschuwingen 
liet ik links liggen, ook omdat ik wel vaker terecht ben 
gewaarschuwd op reis te gaan, maar ik vind zelf dat ik alles 
moet ondergaan. Van orgasme tot armageddon. En bij 
Amstelveen, Diemen-Zuid en Zoetermeer viel het allemaal 
reuze mee, wat zeg ik, dat waren fantastische plekken. 
Bovenstaande karakteristiek gaat niet op voor Hoofddorp. Hier 
gaat geen enkele vergelijking op. Hoofddorp is niets, 
Hoofddorp is ongevoelig voor charisma, omgekeerd of niet. 
Geboren als lintbebouwing aan de hoofdweg langs de 
belangrijkste vaart in de Haarlemmermeer is Hoofddorp 
verworden tot de heilstaat van Satan. Het gebrek aan 
architectonische richting heeft Hoofddorp tot gewillig 
slachtoffer gemaakt en ze is waarschijnlijk niet meer te 
redden. 
In het pittoreske centrum van Hoofddorp probeerde ik wat 
dieper naar de kern van de identiteit van Hoofddorp te graven. 
Ik besloot om bij het hoofdkantoor van WEN WorldWide 
binnen te stappen en door spontane gesprekjes aan te knopen 
erachter proberen te komen wat nu die felbegeerde en 
veelgezochte identiteit is. Ik zag een draaideur en stapte hier 
fier op af. Deze besloot ermee op te houden zodra ik deze 
betrad. Sterker nog, de bewakers zette de draaideur in 
tegengestelde richting. Toen het vierde deel van de draaideur 
waar ik me bevond, weer grensde aan de buitenlucht werd de 
draaideur weer stilgezet. "Merkwaardig." dacht ik nog en ik 
besloot op een medewerker te wachten, zodat ik mee kon naar 
binnen. 
Na 1,5 uur stopte er een auto naast de ingang en een man 
van middelbare leeftijd met een duidelijke frons op zijn gezicht 
stapte uit. Hij piepte zijn auto op slot en liep naar de ingang. 
Ik liep vlak achter m aan en merkte dat hij zich reeds zeer 
ongemakkelijk begon te voelen. Toen hij bij de ingang was, 
liep hij echter niet naar binnen maar vervolgde hij zijn weg 
langs de gevel van WEN Worldwide. Ik kon alleen niet meer 
stoppen om m te achtervolgen. De man begon steeds harder te 
lopen, eerst een kleine versnelling die op zich nog natuurlijk 
over zou kunnen komen, maar later zette de man een sprint 
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in die hij amper een tiental seconde kon volhouden. Ik, met 
mijn atletisch gebouwde physique, hield dat gemakkelijk aan 
en botste dus uiteindelijk op de man die mij naar binnen had 
moeten loodsen. "WAT MOET JE VAN ME??!?", schreeuwde de 
man ietwat emotioneel. Hij zal wel vermoeid zijn, bedacht ik 
me en besloot hier niet op te antwoorden. 
"Goedemiddag. Ik ben Wladimir Apostolov, ik stem 
GroenLinks." Dit laatste voegde ik eraan toe omdat ik dacht 
dat het een vervreemdende uitwerking zou hebben op de 
mentale toestand van de beste man. Nog steeds geërgerd en 
zwaar hyperventilerend vroeg hij zich af wat hem in 
hemelsnaam was overkomen. Mijn vervreemdende tactiek had 
gewerkt. "Zullen we spontaan even wat gaan praten?", vroeg 
ik. De man, nu toch echt overtuigd dat de Russische maffia 
hem te pakken had, transpireerde hevig. In zijn ogen kon ik 
aflezen dat dit zweet niet 100% als gevolg van inspanning was, 
maar ook uit angst voortkwam. Opeens zag de man groengeel 
en niet lang daarna belandde zijn ontbijt op zijn revers. 
"Voelt u zich Hoofddorper?", vroeg ik. Ik dacht dat nu het ijs 
wel gebroken zou zijn en wilde dus even to-the-point zijn. 
"He?, of ik me wat voel?" 
"Hoofddorper, ja." 
"Ik voel me klote, zie je dat dan niet? En ik weet niet wat u van 
me wilt, maar ik heb alleen kleingeld bij me, dus alstublieft laat 
me met rust." 
"Ik wil alleen wat vragen over uw identiteit, meneer." 
Zichtbaar werd de man meer paranoïde. "Mijn identiteit? 
Hoezo? Waarvoor?" 
"Gewoon, dat vind ik interessant." Hij vertrouwde het voor 
geen meter. 
"Maar voelt u zich Hoofddorper?", vroeg ik nogmaals. 
"Nee.", zei hij aarzelend. "Ik woon in Haarlem en we zijn hier 
nu in Nieuw-Vennep. Hoofddorp ligt verderop." 
Ik merkte dat hij zich er gemakkelijk vanaf wilde maken, en 
besloot de laatste opmerking te negeren. "Wat doet een 
polderlandschap met u, meneer?" 
"He? Wat dat met me doet? Meneer, ik begin dit erg irritant te 
vinden en ik moet nu toch echt naar mijn werk.". 
"Vanwaar die achterdocht? Ik vroeg u alleen wat een 
polderlandschap met u doet?" 
De argwaan ging niet weg, maar een enkele frons verdween 
van zijn gezicht. "Nou gewoon, vind ik wel mooi, ofzo." 
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"Aha, u houdt dus van de polders?" 
"Nou, houden van, houden van.." 
"Nee dan weet ik genoeg dank u wel." En maakte 
rechtsomkeert, de man verbouwereerd achterlatend. 
Ondertussen liep ik langs een kantoorgebouw waar op het 
moment dat ik naar het bedrijfslogo keek een persoon van de 
3e verdieping naar beneden sprong. Hij kwam voor mijn 
voeten terecht, zijn val werd gebroken door het plantsoenhekje 
en de parkeermeter. "Oei.", dacht ik bij mezelf. De persoon 
kermde zachtjes en toen ik dichterbij liep, begreep ik het.  
Plantsoenhekjes, parkeermeters en vallende mensen. 
Dít was de kern. Dít was Hoofddorp.  
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Assyke: 
Laat me 

hartenziel.wordpress.com 

 

 

 

 

 

laat me 
ik ben een hond, 
een bultig zandkameel 
of was ik...kriebelige duizendpoot? 
ik weet het niet meer 
zoveel namen naar mijn kop 
en poot gegooid 

 

laat me! 

dat mag glashelder zijn... 
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Ben Hoogeboom: 

Een zeldzaam diertje 

ben-hoogeboom.blogspot.com 
 
 
 
 
'Spreek me niet tegen,’ begon de oude heer Waterman. Ik was 
bij hem thuis, aan de Zuidervaart 308. De heer Waterman 
was dan wel geen erkend bioloog, maar hij had verschillende 
nieuwe diersoorten ontdekt en had in de taxonomie het 
Latijnse achtervoegsel dirxwoudiana ingevoerd. Bekend zijn 
zijn boekjes De Congorivier met Bart Waterman en Het 
Amazone regenwoud met Bart Waterman. 
‘Spreek me niet tegen, jongeman. Ik ben geboren hier in 
Dirkswoud in 1928. In 1947 moest ik mijn dienstplicht 
vervullen in Indonesië, maar daar had ik geen zin in. Ik 
vertrok naar het donkere Afrika, waar zoals je weet de negers 
wonen, en daar wonen ze nog steeds. Primitief, maar dat is  
met dat tropische klimaat niet zo’n bezwaar. Spreek me niet 
tegen! Ik begon al snel een Handels- en ransportmaatschappij 
Waterman rond de Congorivier, want dat kun je wel overlaten 
aan de Nederlanders. Het schrikbarende gebrek daar aan 
maatschappijen! Dat zullen de negers toch echt eens moeten 
leren, want dat is de enige manier om vooruit te stomen. 
Enfin, op een gegeven moment komt er een neger aanzetten  
met een levende aap. Ik zie meteen: dat is een apart type aap, 
dat is geen chimpanzee. Dus die heb ik pan dirxwoudiana 
genoemd. Hij wordt nu pan paniscus of in de volksmond 
bonobo genoemd, maar voor mij is het nog steeds een 
dirxwoudiana. Ik heb die neger een paar frankskes en  
een bord rijst gegeven, en ik heb die aap verkocht aan een 
dierentuin in Berlijn of Stuttgart.’ 
‘Waar handelde u nog meer in?’ 
‘Spreek me niet tegen. Later ging ik naar het Amazonegebied, 
waar ik nog diverse soorten giftige kikkers heb ontdekt en ook 
de naam dirxwoudiana heb gegeven, maar dat werd niet 
geaccepteerd door de heren taxonomen. Dat is wél gelukt met 
een keverachtig insect dat ik daar aantrof, de coleoptera 
unicornia dirxwoudiana, die zat daar gewoon ondersteboven 
op een boomstam.  
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Een insect met een héél klein mondje en een lange nek, en 
een achterwerk dat precies leek op een voorkant. Dat moet 
wel zijn geweest om de predatoren in verwarring te brengen.’ 

 

 

Ben Hoogeboom: 

Dat moet wel gebeuren 

nurksmagazine.nl 

 
 
Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Ik ben benieuwd hoe den pastoor daar 
gaat op reageren!’ Hij zegt ook ‘Zeker en vast!’ bij het 
aantreffen van een stellige waarschijnlijkheid. Maar in dit 
verhaal gebruiken we slechts het A.B.N., het spijt me, beste 
Marc Vande Fonteyne. 
Marc kwam in 1984 als Vlaams jongeman in Dirkswoud 
terecht. Hij ging werken bij De Glazenier (een Dirkswouds 
bedrijfje dat voor kerken in Noord-Holland glas-in-lood-ramen 
maakte) en toen dat werd opgeheven, wegens gebrek aan 
kerken, bij De Amberiaan, een bedrijfje dat bijvoorbeeld glas 
vervaardigt (voor aquaria) waarop de algen al zijn 
aangebracht. 
Het bedrijfje, aan de Zuidervaart 256, van de heer en 
mevrouw De Goede, is gespecialiseerd in het maken van 
bepaalde glazen sieraden. Die sieraden maakt Marc. 
We komen hem tegen op één van zijn veldtochten bij de sloten 
en meertjes rondom Dirkswoud. ‘Amai!’ zegt hij schrikachtig, 
als ik uit het niets verschijnend in zijn buurt kom. 
Ik vraag hem wat hij daar aan het doen is met zijn vangnetje. 
‘Ik hoop een herfstig exemplaar van de blauwe glazenmaker te 
vangen, m’neer.’ 
‘De libel?’ 
‘Den libel, ja.’ 
‘Maar het is al november! Voor de libel moet je toch uiterlijk in 
augustus aan de waterkant staan?’ 
‘Ja, maar ik hoop een herfstig exemplaar aan te treffen. Een 
zeldzaam diertje.’ 
‘Maar waarvoor dan?’ 
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‘Om er een kunststuk van te maken, m’neer. Ik zet de libel op, 
dat is te zeggen, eerst dood ik hem natuurlijk. Dat moet wel 
geschieden, want wij zijn geen dierenbeulen. Vervolgens zet ik 
het dode diertje op en plaats ik het in een glazen omgeving. 
Daar zet ik een ringetje op, en daar doe ik een kettinkje aan, 
en zo hebben we een broche of een halsketting.’ 
‘Het lijkt me vrij arbeidsintensief, dat werk. Dat glas dat om 
die libel komt te zitten, is dat een kooitje?’ 
‘Nee, dat is een precies geblazen stukje glas, dat dus strak om 
de libel komt te zitten.’ 
‘Dan heb je gelijk dat je af en toe Amai zegt!’ 
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Ben Hoogeboom: 

Niet met de socialisten 

nurksmagazine.nl 

 
 
Het overwegend katholieke en CDA-stemmende Dirkswoud 
kent natuurlijk wel een communistische cel. Een cel waarin 
voortdurend wordt vergaderd, een cel van waaruit 
voortdurend brochures uitgaan, die huis aan huis worden 
uitgevent. Ze zeggen zelf: wij zijn geen communistische  
splintergroepering, maar een socialistische hulpgroep. Hun 
adres mag ik niet bekend maken, maar we zitten aan de 
Noordervaart. 
Hier is een van de belangrijkste woordvoeders, J. de V.: ‘Wij 
zijn, door de omstandigheden gedwongen, ondergronds 
gegaan, dat is waar. Daardoor kunnen wij niet rechtstreeks 
meer zorgen voor de rechten van de arrebeiers. Waarvan er 
nog zoveel zijn! Hun rechten, daar gaat het ons om, daar 
vechten wij voor. Onder onze leiding kan daar een eind aan 
gemaakt worden. Neem nu dit voorbeeld, dat schreeuwt om 
een revolutie. En reken maar dat wij dan voorin staan! 
Tuinder Barksen krijgt er een paar hectaren grond bij, en 
ontslaat meteen één van zijn beste hulpjes. Waarom, dat 
weten wij niet, meneer Barksen! Het zal komen door uw 
koelakkendom. Daardoor hebt u geen weet van de rechten van 
de kleine man.  
Maar wacht maar totdat de kleine man opstaat en, onder 
leiding van de revolutionaire garde, duidelijk maakt wie er nu 
de baas is! Dan zult u wel anders piepen, meneer Barksen!’ 
Ik vroeg: ‘Dat koelakkendom waar u het over had, dat was 
toch een door Stalin in 1930 uitgevonden non-probleem, dat 
alleen maar miljoenen doden heeft opgeleverd?’ 
J. de V.: ‘Wij houden Stalin in ere, meneer. Wij houden van 
onze Grote Vriend Aller Mensen. Hij heeft misschien op een 
enkel punt wat foutjes gemaakt, maar het is ook zo’n groot 
land! Dan is het onvermijdelijk dat er fouten voorvallen. Kijk 
eens positiever naar de man! Hij heeft Rusland omhooggetild 
vanuit een grauw moeras naar een lichtende toekomst!’ 
Daarop zei ik: ‘Ja, maar hij heeft mede de Tweede 
Wereldoorlog veroorzaakt in 1939.  
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Hij heeft daarnaast 20 miljoen doden op zijn geweten. Dan 
kun je toch geen gunstige…’ 
Op dit punt aangekomen, werden de hoofden roder en kwader 
en ik besloot dat het beter was zeer snel het pand te verlaten. 
Met gelovigen is het altijd kwaad kersen eten. 
 
 
 
[Meer van de serie “Dirkswoud” op ben-
hoogeboom.blogspot.com en nurksmagazine.nl.] 
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Berend Quest: 

Wat vind je van mijn hondje? 

berendquest.nl 

 
 
Als baby behoorde Peter van der Plas al tot het meubilair van 
café Het Hoekje aan de Nieuwstraat van Beverwijk. De 
kinderwagen waarin hij lag stond in de hoek, naast de 
papegaaienkooi, ver van de tochtige deur waardoor van ’s 
morgens acht tot ’s avonds tien de klanten in en uit liepen. 
Café Het Hoekje was zeven dagen per week open. De klandizie 
van Het Hoekje bestond uit notoire innemers: staalarbeiders 
die het na de nachtdienst op een zuipen zetten, gestrande 
zeelui die niets anders te doen hadden en doordrinkers die 
Het Hoekje als haven hadden na een nachtje stappen in 
Amsterdam. 
Het Hoekje had geen terras, schonk alleen heel vieze koffie en 
meer dan een zak pinda’s kon je er als ontbijt of lunch niet 
kopen. 
 
De wandelwagen waarin de kleine Peter lag werd een box. De 
box werd vervangen door een kinderstoel en nog later kreeg de 
kleine Peter een schoolbankje waaraan hij de dag doorbracht. 
Uiteindelijk heeft Peter, eenmaal volgroeid, een kleine veertig 
jaar zittend aan het achterste tafeltje, naast de 
papegaaienkooi doorgebracht. 
Peter zag in al die jaren steeds minder klanten komen en meer  
klanten gaan. 
Tot het moment dat, het was de ochtend van 7 januari 1989, 
ook zijn moeder niet meer naar beneden kwam om de deur 
van het café te openen. Zij bleek dood te liggen in het 
appartement boven het café. 
Zij was het hoekje om, zeg maar. 
 
Een oud café kun je verkopen, het meubilair wegmieteren en 
een papegaai naar het asiel brengen. 
Maar wat doe je met de 55-jarige achterlijke zoon van een 
dode caféhoudster? 
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Peter zat vanaf die tijd aan een tafeltje in een hoekje van de  
huiskamer van Onder de eikenboom. 
Hij rookte daar zijn 50 tot 60 voorgedraaide sigaretjes per dag 
en keek naar de dingen die gebeurden. Of niet gebeurden. 
Peter had een kromme rug en dunne, een beetje enge 
beentjes. Enige lichaamsbeweging, zonlicht of buitenlucht had 
hij nauwelijks gekend. 
 
‘Wat vind je van mijn hondje?’ was zijn vraag aan iedereen die  
langs zijn tafeltje ging. 
En wee degene die durfde beweren dat de groezelige knuffel 
die Peter van der Plas met één hand zo heftig heen en weer 
zwaaide geen hondje, maar een konijntje was. 
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Berend Quest: 

Een kus van oma 

berendquest.nl 

 
 
Als jonge vrouw, opgroeiend in de welvaart van een Hollandse  
handelsfamilie in Nederlands-Indië, raakten al haar dromen 
verloren omdat er oorlog kwam. 
Geïnterneerd door de jappen. Een paar jaar lang vernederd, 
onteerd, verkracht, mishandeld en gemarteld. 
Na de oorlog was er van de eens zo mooie jonge vrouw niets 
dan een brokje verknipt en getraumatiseerd mens over. Geen 
ouders meer, nauwelijks nog familie, geen bezittingen en geen 
leven. 
En toen was het leven ineens bijna voorbij. 
 
‘Pfrrr, pfrrr,’ deed mevrouw Nanninga. Altijd. Korte 
ademstootjes die zij tussen de lippen naar buiten perste. Het 
verhemelte van mevrouw Nanninga was door de bewaarders 
van het kamp vernield, tanden kon zij niet hebben en dus 
maakte mevrouw Nanninga dit bijzondere geluid wanneer zij 
zuchtte. En zij zuchtte altijd. 
Aan de frequentie kon je aflezen of mevrouw Nanninga in rust 
was of zich opwond. Hoe meer opgewonden, hoe sneller en 
luidruchtig het ‘pfrrr, pfrrr’ klonk. 
En als mevrouw Nanninga echt in paniek raakte dan ging het 
‘pfrrr’ over in een hoog, ijselijk gegil. 
 
Mevrouw Nanninga liep achter een rollator, zo een met een 
mandje voorop. In dat mandje, en aan de handvatten van de 
rollator, droeg zij van alles mee. Rollen toiletpapier, een beurs, 
spiegel, lippenstift, foundation, zakdoekjes, snoepjes en rauwe 
eieren. 
Die rauwe eieren vertelden het verhaal van haar honger. En 
dat zij nooit meer honger zou lijden. Als je eenmaal 
gedwongen bent geweest zelfs de kakkerlakken die je kon 
vangen op te eten, dan zijn rauwe eieren een tractatie. 
Dus at mevrouw Nanninga, te pas en te onpas, op 
onappetijtelijke wijze, rauwe eieren. 
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Het verhaal van mevrouw Nanninga roept sympathie op. 
Mevrouw Nanninga zelf veel minder. Het gedrag van mevrouw  
Nanninga was eisend, dwingend, paniekerig, hysterisch en 
dominant. Zij behandelde haar tafelgenoten als 
minderwaardige koelies. Zij bejegende personeel als 
bedienden. Bedienden uit een vervlogen, koloniale tijd. 
 
De ogen van mevrouw Nanninga stonden bijna altijd wijd  
opengesperd. Felle, uitpuilende, lichtblauwe ogen. Haar 
wangen waren te dik aangezet met rouge en haar dunne 
lippen veel te rood. 
Mevrouw Nanninga leek een beetje op een hongerige jonge 
vogel die hoort dat moeder met een vers gevangen worm bij 
het nest aanlandt. 
Haar hele gezicht schreeuwde om aandacht, liefde en voedsel. 
 
Maar soms ontspande het lichaam en de geest van mevrouw  
Nanninga wat. Dan vielen haar oogleden half over haar grote 
ogen en wanneer zij dan sprak, kon je haar bijna moeiteloos 
verstaan. 
Dan keek zij je ineens glimlachend aan en vroeg bijvoorbeeld: 
‘Heeft u kinderen?’ En dan wilde zij een foto zien. 
‘Wat mooi,’ zei mevrouw Nanninga dan. 
En dan gaf mevrouw Nanninga de foto een kus. 
Zoals alleen een lieve oma een foto kussen kan. 
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Berend Quest: 

Driekus 

nurksmagazine.nl 

 
 
Driekus was op zijn achterhoofd gevallen. Bij het ophangen 
van een plafondlampje was hij van een gammele trap 
gedonderd en met een harde knal met zijn achterhoofd op de 
betonnen vloer terecht gekomen. 
Ondanks zijn forse postuur, grote spierballen en armen vol 
zeeman tatoeages kon ook de gebruinde en geharde kop van 
Driekus daar niet tegen. 
Driekus bleef na de klap liggen waar hij lag en toen hij na een 
week of wat ontwaakte was hij als het ware teruggekeerd naar 
zijn kleutertijd. 
Hij huilde om zijn moeder, hij werd driftig als hij zijn zin niet 
kreeg en hij werd boos wanneer hij uit zijn natte bed onder de 
douche werd geholpen. 
Een huilende, driftige en eisende kleuter was Driekus 
geworden. 
 
Het vervelende was dat Driekus nog wel over het lichaam van 
een ruwe zeebonk beschikte. 
Een verweerde kop met een ruige baard en ogen die werden 
omringt door zware, donkere wenkbrauwen aan de bovenkant 
en machtige drankwallen aan de onderkant. 
Driekus had ook een stem waarmee je met gemak de afstand 
tussen de twee pieren bij IJmuiden kon overbruggen. Zelfs bij 
windkracht negen. 
 
Vaak stond Driekus bij de afgesloten buitendeur een beetje 
voor zich uit te snotteren. 
Tranen biggelden dan over zijn met zwarte mee-eters en haar 
bezaaide wangen. 
Zelfs wanneer Driekus snikkend een langgerekt 'mama' 
kreunde ging dit omstanders door merg en been. 
 
Mensen die Driekus bij naam begroetten viel hij huilend in de 
armen. 



 - 37 - 

'Jij KENT mij??', riep hij dan uit. 
 
'Haal mij weg hier, ik wil naar MAMA!!! 
MAAAMMAAAAAAHHHHHH!!', brulde Driekus er meestal 
achteraan. 
 
Over het algemeen was het aanbieden van een 
zwaar shagje genoeg om de rust te laten terugkeren. 
Voor even dan.  
 
 
[meer van de serie “Onder de eikenboom” op Berendquest.nl en 
Nurksmagazine.nl] 
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bewegende: 

De Aarzeling 

bicat.net 

 
De deur staat op een kier en ik sta in de donkere hal. In het 
straaltje licht dat voor mij valt, schitteren stofjes een tel en 
verdwijnen weer. Ik bedenk me dat elke stofje als nieuw is en 
verdwijnt zo gauw het even geschitterd heeft. Het verdwijnt 
om plaats te maken voor een ander lichtpuntje, net iets 
anders en net op een andere plek.  
 
Door de kier van de deur kijk ik naar binnen. Ik kijk naar een 
uitsnede van het verleden, alsof iemand dit zo indrukwekkend 
vond dat hij jou heeft ingekaderd voor eeuwig. Jij bent het 
kunstwerk van de schepper. Het oude tapijt op de vloer, 
ingesleten sporen in bordeaux rood. De geur van de dekens op 
je bed, half zichtbaar voor mij, van het zachte hout in de 
kozijnen waardoor de lentezon meekijkt. Als ik mijn ogen 
sluit, voel ik de levendigheid van jou in deze kamer. 
 
Naast je bedhoek staat je koffer, rood verlangen glanzend in 
het zonlicht, gepakt met zorg vlak voor je wegging. Onder het 
bekraste deksel bevindt zich een geheim dat alleen voor mij 
betekenis heeft. Als ik hem voor eeuwig dicht zou laten, zou 
geen enkele molecuul verstoord raken. Alles zou voor eeuwig 
in dezelfde staat blijven. Ik stel me voor dat de kleine kuiltjes 
die je vingers bij het inpakken achterlieten, die haast 
onzichtbare vingerafdrukken in de zachte stof van je blouse, 
er nog steeds zijn tot het moment dat ik ze verstoor. Heel even 
gaan mijn gedachten naar die arme kat van Schröder. En ik 
glimlach bij zoveel onzinnigheid. 
 
Ik durf de deur niet verder te openen omdat ik bang ben de 
belofte van de illusie te verstoren. Alles lijkt te wachten op het 
moment dat je terugkomt. Op het bureau ligt je agenda 
opengeklapt. De dag die open ligt zal ik nooit meer vergeten. 
En daarna? Daarna worden de afspraken minder en minder 
tot er alleen nog maar blanke pagina's op je wachten.  
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bewegende: 

Het Telegram 

bicat.net 

 
 
In een kamer zat een jongen aan tafel. Zijn handen 
omklemden een telegram, de knokkels wit en de lippen stijf op 
elkaar geperst. Hij wilde schreeuwen, hij wilde huilen. Van 
binnen kolkte een ijskoude zee, terwijl het zweet hem over de 
rug liep. Hij was radeloos buiten zinnen. Het papier scheurde 
in zijn trillende handen en hij nam een diepe teug adem. En 
met die adem slikte hij alles in. Alle woorden die hij had willen 
roepen, alle vragen die hij had willen stellen en alle tranen die 
hij had willen laten. Hij slikte alles in, het tikken van de klok 
aan de muur, het snorren van de kat in de vensterbank en het 
rollen van de wielen over de straat voor zijn huis. Al het geluid 
verdween in zijn keel, werd doorgeslikt en vormde een donkere 
bal in zijn maag. De stemmen op straat verstomden, het 
gefluit van vogels werd onhoorbaar en een wind stak op in 
stilte. 
 
In de reflectie op het water dansten de bomen onvermoeibaar 
op een melodie die niemand horen kon. De stilte was absoluut 
en vulde de straten, verstikte de mensen en doofde alle 
gesprekken. Niemand had meer iets te bespreken. Alles wat 
van waarde was, was lang vervaagd voordat een mond kon 
openen. Het leven was betekenisloos geworden en geen enkel 
woord kon haar opnieuw betekenis verlenen. En hij die ging 
spreken, bedacht zich beter en sloot zijn mond weer, liep 
verder. Verder door de straten, verder langs het water, onder 
de bomen door, opnieuw verdwijnend tussen de schaduwen 
van de gebouwen om nooit meer terug te keren. 
 
Het licht dimde toen de zon achter de huizen zakte. 
Straatlantarens gingen niet meer aan, want er was geen nut 
meer om op straat te blijven. Mensen liepen naar huis in de 
avondschemer, knikten beleefd naar elkaar en liepen door. 
Geen gesprekken in de straten, de stilte had alles 
weggenomen.  
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Thuis bleven de luiken open, er was niets te zien. De laatste 
gloed van de zon gleed geluidloos naar binnen en kleurde de 
muren, de tafels en de bedden rood. En buiten bleven de 
bomen zacht schommelen in de weerspiegeling van het water. 
 
De mensen bleven wakker, zelfs toen de stad in duisternis 
werd gehuld en de maan aan een eenzaam optreden was 
begonnen aan de hemel. De duisternis kleurde zilverblauw, en 
iedereen staarde uit de ramen. Er werd gewacht zonder 
verwachting, zonder moedeloosheid, alleen met een berusting 
dat het goed was. Honderden ogen weerkaatsen het maanlicht 
vanachter de ramen van de stad, in stille straten, zonder te 
spreken en zonder elke betekenis of waarde. En de bomen 
dansten verder aan het water. 
 
In een kamer begon het. Onder het schrale licht van een 
peertje opende een jongen zonder naam een vale koffer. 
Ingebed in rood kalend velours lag een viool. Teder legde hij 
haar aan de hals en met de strijkstok streelde hij liefdevol een 
snaar. Een verlegen noot brak de stilte in de kamer. Een 
volgende aarzelende noot bereikte de voorkamer van het huis. 
En verlost van het gewicht van elk begin volgden de minder 
dapperen. De melodie won aan moed en zweefde door de 
openstaande luiken de straat op. 
 
Mensen hoorden de melodie die aanzwol in diepe melancholie 
voor het verlies aan woorden. Achter de ramen sloten mensen 
de ogen en luisterden ademloos. De muziek gleed over de oude 
keien, langs gevels en in kamers. De harten van mensen 
werden vervuld van weemoed naar de tijd van spreken. Er 
werd gehuild zonder geluid, tranen rolden van wangen en 
vielen op de grond. Een vinger rustte op lippen, ogen 
aandachtig gesloten. En met de muziek zwollen ook de harten. 
Oud verdriet zonder betekenis werd begrepen. 
 
Toen de muziek ten einde was, wachtte een man in zijn huis 
aan het water tot de laatste noot was weg gestorven. Hij 
opende zijn ogen en keek in de vragende ogen van het kind 
tegenover hem. Dat er iets was gebeurd van een bijzondere 
grootsheid was zelfs het kind duidelijk. "Het was mooi", zei hij 
met een stem die schor en gebroken was door het lange 
zwijgen, "Het was mooi, en het was nodig." 
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Mensen sloten de luiken, ontstaken lichten om zich te 
wassen, doofden ze en gingen slapen. En eenmaal was het 
weer stil in de stad. De wind was gaan liggen en de bomen 
stonden stil aan het spiegelgladde water. 
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Bicat: 

Goochelaar op zee 

bicat.net 

 
 
Een mooie baan. Mario had een mooie baan. 
Een belangrijke rol in het entertainmentgebeuren op een 
cruiseschip. Niet zomaar een cruiseschip, maar het meest 
luxueuze cruiseschip van Europa. 
Mario heette een goochelaar te zijn. Zelf noemde hij zich liever 
illusionist. Oké, het klinkt wat gezapig. Mario was dan ook 
een gezapige snuiter. Zijn grote voorbeeld was Hans Klok. Al 
zou hij ook graag in de voetsporen willen treden van de 
jongelingen van Kazan. Die hadden zo'n fijne assistente met 
wapperende mouwen waar duiven en konijnen uit floepten. In 
haar bevertje verdwijnen was wel een stille wens van Mario. 
 
Enfin, hij verdient zijn broodwinning, kost en inwoning dus 
tussen de met goud en glitters behangen lagen van de 
cruisebevolking. De 'nouveau riche' en het lotto-plebs. Al meer 
dan twintig jaren met liefde. Totdat ruim een half jaar geleden 
de kapitein hem een papegaai schonk toen hij jubileerde. Oh, 
grutjes. Wat was hij dol op Wouter. 
 
Wouter, zo noemde hij zijn papegaai. "Wouter! Wouter! 
Koppiekrauw!", klonk het regelmatig vanuit zijn hut met 
zeezicht. Elk optreden was Wouter van de partij. Op een 
ebbehouten stok nam hij positie. Centraal op het podium 
zodat de allerkleinste etterbakken van de cruise-opvaarders 
ook plezier beleefden aan zijn optredens. Tussen het kwijlen 
en volschijten van luiers door. 
Daar is het allemaal mee begonnen. Met de komst van die 
vogel. 
 
Zeven dagen per week, twee keer per avond dezelfde show. 
Dat begon de papegaai stierlijk te vervelen. Met zijn snavel en 
zijn kleine elastische tongetje schoot hij pinda's het publiek in 
en schaterde dan op zijn eigen papegaaienmanier om de 
gezichten van de toeschouwers. Hij begon te praten en te 
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fluiten, dwars door de act van Mario. Het publiek vond het 
fantastisch. Mario was minder te spreken. 
 
Mario kreeg in het snotje dat het publiek niet langer voor zijn 
illusionaire kunsten kwam opdraven. 
"Heb je die papegaai al gezien?", klonk het in de foyers. 
Daarom voerde hij in de avonden die volgden een kleine 
wijziging op. Hij ging zijn papegaai betrekken in de show. 
Actieve deelname. 
Doormiddenzagen, wegtoveren, verpulveren tot een bosje 
bontgekleurde veren... Het publiek werd dolenthousiast.  
 
De papegaai was minder te spreken. 
"Heb je die vloekende papegaai al gezien?", klonk het in de 
foyers. 
 
Enfin, zo werd er een keer of veertig door de Cariben gevaren, 
totdat een lumineuze ingeving zich van de papegaai meester 
maakte. 
 
"Dat konijn zit in zijn mouwen" 
"Hee, een spiegel" 
"Joehoe, achter die zwarte doek zit ik" 
"Auw, ik sta in brand. Nèt echt." 
 
Het publiek, overmand door het 'Tommy Cooper'-gevoel, 
bezeek de pluche fauteuils op het bomvolle dek. Zij gierden 
het uit van pret en jolijt. 
Tot verdriet van Mario. Zijn artiestenhart deed pijn. Zijn 
papegaai stal de show, en hij was het kneusje van de avond. 
Elke avond. Zeven avonden per week. Twee keer per avond. 
 
Maar wat kon hij doen? De papegaai was inmiddels verworden 
tot de mascotte van het schip. De lieveling van het publiek. 
Het logo van de rederij was al gerestyled naar zijn 
snaveldragende beeltenis. Mario woelde elke nacht, na een 
avond vol afgang en artiestenverdriet. Maar toen hij na enkele 
maanden eindelijk berusting in zijn oude lijf voelde, keerde 
het tij. 
 
Op een donkere, in slaap verzonken nacht, brak brand uit in 
de machinekamer. Het vuur greep als een dolle duivel om zich 
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heen en binnen tien minuten likten de vlammen het schip de 
diepte in.  
Elke ziel aan boord vond een zeemansgraf. Op de goochelaar 
en zijn papegaai na.  
 
Drie lange dagen en nachten dreven ze rond op een houten 
vlot. De dood dreef mee en de lucht betrok toen de papegaai, 
mank en met verschroeid verendek, toenadering zocht tot 
Mario. 
Met gefluisterde overgave zei hij tot de goochelaar: 
 
'Ok, ik geef het op. Waar heb je het schip gelaten?' 
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Bicat 

Taxi! 

bicat.net 

 
 
Ontspannen rijd ik door de nacht. Het is een rustige dienst en 
ik moet nog twee uurtjes sturen. Neonverlichting knippert 
onrustig en mijn pet draag ik uit nostalgie. Zo'n nacht dus. 
 
Langs de busbaan zie ik een schim wuiven. Een vrouw, die 
pik ik op. Zo vlak voor het ochtendgloren mijd ik elk risico en 
rijd ik dronkelappen en clusters buitenlanders voorbij. Of 
omver, dat hangt van het weer af. Buitenlanders wil ik niet op 
mijn achterbank. Ze stinken, praten onverstaanbaar en zijn 
per definitie niet te vertrouwen. Vorige zomer zijn er twee 
collega's gekeeld. De hals doorgesneden van oor tot oor. Een 
traditie, overgewaaid uit de Balkan. De autodieven uit het 
voormalige Oostblok noemen dit 'sterven met een lach'. 
 
Het is een dronken studente die me hijgend en opdringerig 
een koffie in haar flatje aanbiedt. Ik ben een man van bijbel 
en corduroybroek, dus rijd ik na betaling met gezwinde spoed 
richting centrum. Het centrum, alwaar de fooi en het 
nachtleven fonkelen en flonkeren. 
 
Piepend en knarsend meldt de centrale dat er een dame 
opgepikt moet worden uit de Dr. Benthemstraat. Een keurige 
wijk waar normaliter dames in burberry met hoog opgestoken 
haar en hun kuttenlikkertjes aan een riempje, een beetje de 
dames in burberry met hoog opgestoken haar lopen uit te 
hangen. Bueno. 
 
TomTom weet het adres feilloos te vinden en laat me stoppen 
voor een dame in mantelpak. 
'U had een taxi besteld', zeg ik door het open raam en ik kijk 
in twee, door het lantaarnlicht glanzende ogen, te dicht bij een 
neus. Of zijn ze nat? Heeft ze verdriet? Is ze bedrogen? Heeft 
haar man haar verlaten? Snijdt ze ui of jeuken haar 
contactlenzen? 
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We zullen het nooit weten, want hoeveel alinea's ik hierna nog 
verzin, ik heb geen idee; voor mij is het ook een groot 
avontuur waar rode wijn zijn stempel op zal drukken. 
 
De dame in kwestie knikt. Ze zet de sporttas die ze draagt 
tussen haar benen terwijl ze plaatsneemt op de achterbank. Ik 
fluit tussen mijn tanden als ik optrek. Dat optrekken gaat van 
1 naar 2 via 3 naar 4, hetgeen betekent dat ik mijn rijbewijs 
op het spel zet binnen de bebouwde kom. 
 
Wijf, dus die binnenspiegel hangt er niet voor niets. Behaarde 
armen, behaarde handen, overdreven prammen. Russ Meyer 
zou zich verknipogen in z'n graf. Meteen proef ik argwaan. Ik 
ben fan van Baantjer en getalenteerd. Ik blijf in mijn rol, dus 
vraag ik in mijn allerzuiverste Twents: 
 
'Woar wo-j der oet?' 
'Lipperkerkstraat 48-a. Bij die telefooncel. Dat is het 
makkelijkste', zegt mijn passagiere alsof haar strot 
dichtgeknepen wordt.  
'O.K. dan. Heb je een leuke avond gehad?' 
(...)  
'Het was behoorlijk druk voor een woensdag.'  
(...)  
'Dat merken wij taxichauffeurs meteen.'  
(...)  
'Je bent zeker te moe om wat te zeggen?' 
(...)  
'Komt dat schooooot.'  
(...) 
 
Onverstoord blijft mijn passagiere voor zich uit kijken. Van  
onverstoorbare vrouwen krijg ik spasmodermie en 
onverantwoorde hematocrietwaarden, dus ik tief haar binnen 
vierhonderd meter uit mijn auto. Hoppakee, zo met haar 
karpatenkop op de stoeprand. 'Ibuprofen aanbevolen', giechel 
ik gay. 
 
Terug in mijn auto punt ik mijn snor en noem ik het een dag. 
Op naar de remise. 
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Rokend met de ramen open rijd ik mijn laatste meters. 
Volgens procedure controleer ik mijn auto en tot mijn 
verbazing vind ik, naast een achtergelaten frikandel met 
curry, een vlijmscherpe bijl met bloedspatten in een layout 
waar Rorschach een puntje aan kan zuigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bicat: 

Ode aan het meisje van kassa vier 

bicat.net 

 
‘Heeft u een bonuskaart’, vraagt ze en twee borsten wippen in 
haar bloesje. Als jonge gazellen in het nauw achter het blauw, 
de kleur van de winkel. Ze grijnst wanneer ik onhandig in 
mijn portefeuille graai, terwijl ik op de kleintjes let. Ik hou van 
kleine borsten, net als Marc Dutroux. 
 
Boodschappen, telkens weer een avontuur. Het 
boodschappendoen is een reis. Een uitbundige wereld van 
pieken en dalen, langs zuivelprodukten, halal geslacht vlees 
en wijn van een gehandicapte pikzwarte wijnboer uit 
Johannesburg. 
Ik ben een strategische boodschappendoener. Man van 
dichter bij de dertig dan bij de veertig. Alleenstaand en met 
benijdenswaardige wenkbrauwen boven felgroene ogen. Zo vul 
ik mijn wagen derhalve. Als een beschikbare ruimdenkende 
jonge vent. De potentie spartelt in mijn karretje en je moet die 
vrouwtjes eens zien kronkelen en schuiven voor een flinter 
aandacht. 
 
Vrouwen. 
Vroeger, toen een krat bier nog 12 gulden koste in plaats van 
10 euro moest ik niets van vrouwen hebben. 
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“Vrouwen, ik verzorg liever 240 goudvissen.!” ‘Vrouwen, ik heb 
liever wratten groot als bitterkoekjes.’ riep ik altijd luid als 
men informeerde naar mijn mening omtrent het zwakke 
geslacht. En dat deed men vaak, kan ik u, verdwaalde lezer, 
verzekeren. 
 
In een keuken slaat een boer zijn vrouw. Niet zomaar. Wie 
slaat er nu zomaar vrouwen; meestal gaat daar een opmerking 
aan vooraf, zoals: ‘Pak jij de vaatwasser in?’ of ‘Vind je het 
goed dat ik met Jolanda ga winkelen vrijdagochtend?’ 
'Winkelen met Jolanda', het idee.... Hoeren en snoeren  
bedoelt ze.  
 
‘Vrouwen…kaalscheren, in de douche lokken en daarna 
knapperig laten worden in ‘slands beste ovens!’, riep ik eens 
in een lesbisch café. Dat ik, piemel uit de gulp en met een glas 
bier in mijn hand, op de stamtafel stond, daar hielden die 
kortgeknipten geen rekening mee. Door 2 potige vrouwen werd 
ik uit het dranklokaal geworpen. Ik kon er wel om lachen. 
Want wat is het leven als men niet meer kan lachen. 
Doodsaaie bedoening. Zoiets als boodschappen doen. Geloof 
niet alles wat u in een 2e alinea leest. 
 
Liever lig ik te stinken op mijn bank. Laat ik knerpende 
winden terwijl ik lege bierblikken verfrommel en tegen de 
muur gooi. En op zondagavond, de 3e van de maand want het 
geldvarken werpt maandelijks slechts een karig loon, neem ik 
de tijd voor verzorging van mijn lichaam. Dan sta ik onder die 
douche en het water gutst van mijn lijf. Van mijn schouders, 
borst en ribbenkast over mijn buik en navel naar mijn goed 
onderhouden schaamstreek. Het vloeit om die twee 
kogelronde ballen zo naar de binnenkant van mijn dijen.Van 
achteren plenst het langs mijn ruggegraat naar mijn billen en 
door de bilspleet, naar de binnenkant van eerdergenoemde 
dijen. 
Ik kijk dan wel eens naar beneden. Omdat ik de kroonjuwelen 
niet meer zie bungelen verfoei ik de uitvinder van het 
frituurvet.  
'Ehm, nee. Vergeten!' 
 
Ik knipoog schalks maar ze toont geen interesse. 
Laat die ode dan maar zitten. 
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Bob: 

Studentenhuis 

justalittlesin.net 

 
 
 
Half acht. Je haalt uit, maar mist de snoozeknop op 
anderhalve centimeter. Je stapt toch maar je bed, je kamer 
uit, richting trap. Onderweg struikel je bijna over alle audio-, 
internet- en electriciteitskabels die slingerend over een vloer 
vol koffie-, thee- en biervlekken lopen. Beneden passeer je de 
kerstboom die, inderdaad, half januari nog steeds staat en die 
opgetuigd is met slingers, een kaasrasp, een rol pakpapier, 
een bierblikje als piek, een verzameling knuffels, en een piek 
die halverwege de boom bungelt. Die ene kerstbal die er hangt 
is vast een ongelukje. 
 
Je loopt naar de voordeur om de krant te pakken. Volgens de 
poster die in de hal hangt is Sanne ruim vier jaar na het 
winnen van Hollands Next Top Model nog steeds een hoer. 
Verder zie je links en rechts van je krijttekeningen op de 
muren. Als je naar boven kijkt, naar het plafond: hetzelfde. 
Het moeten boerderijdieren voorstellen. De meeste zijn  
gehandicapt cq. gemuteerd, want ze hebben een achterpootje 
te veel. 
 
Vervolgens begeef je je naar de keuken om daar de krant op 
de keukentafel te gooien en eindelijk nuttige dingen te gaan 
doen. Koffie zetten, dat is. Terwijl het apparaat pruttelt kijk je 
naar buiten, naar meubilair dat wegens ‘onbruikbaar, niet 
brandbaar’ van het balkon is geflikkerd, naar resten 
kampvuur opgestookt oud papier, naar zwartgeblakerde maar 
lege flessen wodka en sambuca, naar lege blikken Lech en 
Tyskie, naar een tulp waar een vuurpijl aan vastgebonden zit. 
Als je dan denkt ‘nondekudt, wat woon ik hier eigenlijk goed’ 
heb je waarschijnlijk nog niet je krant van de keukentafel 
gepakt. Daar zitten namelijk zes slierten bami en een klodder 
vanillevla tegenaan gekoekt. 
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Bob: 

Koffie op 

Uit: Klotegedichten 

justalittlesin.net 

 
 
 
 
 
 
Ik kan er 
 
bomen 
over opzetten 
 
gedichten 
over schrijven 
 
maar 
eigenlijk 
ligt het 
gewoon 
heel 
heel 
heel 
erg voor de hand; 
 
Nieuwe zetten. 



 - 51 - 

Dause von Kippfest: 

Mark, Geert en de rest 

nurksmagazine.nl 

 
 
‘Dan doen we die steunbalk daar,’ zei Mark, terwijl Maxime 
hem omhoog hield. 
‘Wat lul je nou stom, apenbek,’ mopperde Geert, ‘Je moeder. 
Hee misschien moeten we brilsmurfentax doen daar. Lul.’ 
‘Jajaja,’ zei Mark, ‘Hou jij hem maar gewoon even hier vast, 
ok?’ 
Geert mopperde verder en hield de steunbalk vast. 
Scheef. Natuurlijk. Maxime keek geïrriteerd weg maar zei 
niets. 
‘Iets meer naar rechts Geert,’ zei Mark. 
‘Iets meer naar rechts in je reet. Apenknots,’ zei Geert, 
verschuivend. Nog steeds scheef. 
‘Gewoon zo,’ bitste Maxime met zachte stem en ferme 
correctie. Geert keek pisnijdig voor zich uit. 
‘Ik laat het gewoon vallen. Als ik daar zin in heb,’ fluisterde 
hij. 
‘Wat?’ vroeg Maxime. 
‘Niks,’ zei Geert, verder fluisterend, ‘…Kankerbal gehakt.’ 
 
Een dreigende aanwezigheid kwam ritselend door de struiken 
zetten. 
‘WAT zijn we aan het doen? Precies hier?’ 
Oh oh. Mark zijn hoofd zakte instinctief iets in zijn schouders. 
‘Hm? Mark? Wat doet HIJ hier?’ 
Mark zette zijn brilletje recht op zijn neus en begon met 
trillende stem te spreken: 
‘We zijn gewoon de hut aan het bouwen Job. Laat ons maar 
gewoon met rust.’ 
‘Oh met rust laten,’ knikte Job, ‘Oh ja.’ 
 
Geert keek Job vuil aan vanachter de rug van Mark. Maxime 
zuchtte. 
‘Dus? Wat doet hij hier? Hij hoort hier niet.’ 
‘Geerts moeder vroeg of hij mee mocht bouwen,’ antwoordde 
Mark. Maxime rolde met zijn ogen. 
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‘Daar heb ik helemaal geen zin in,’ zei Job. 
‘Je hoeft hier niet te zijn,’ antwoordde Mark. 
‘Oh. Oh! Oh ja! Dat is waar. Jij wilt de baas spelen.’ 
Femke grinnikte naast hem. Bah. Mark kon haar wel 
schieten. Met al die make-up en die domme bos haar. Je kon 
echt zien dat dat wijf later zou opgroeien tot zo’n 
studentenneuker die op haar 40ste nog zou denken  
dat ze er als 18 uitzag. Wijn drinken omdat dat ‘cool’ is. 
Gatverdamme goor wijf. Hij zou haar niet eens willen 
tongzoenen zelfs als ze zou weten dat hij bestond. 
‘Ik wil helemaal de baas niet spelen,’ zei Mark. Job gaf hem 
een duw. 
 
‘Hij is stom,’ wees Job naar Geert. ‘Hij mag niet meedoen met 
de hut.’ 
Twee weken geleden was Geert gestruikeld tijdens tikkertje 
spelen, en toen moest Aisha lachen. Geert noemde haar toen 
een ‘Dikke klotewijf’ en toen moest ze huilen en Geert lachen 
en toen gooide Abdul zand in Geert zijn ogen die toen moest 
huilen en ‘Kankerbuitenlanders’ had geroepen. Sindsdien 
hadden ze ruzie, en Job had de kant van Abdul en Aisha 
gekozen en met een hele groep Geert na schooltijd opgewacht 
om hem uit te schelden totdat hij ging huilen. 
‘Hij zei Kaa-buitenlanders,’ meldde Job met gespleten ogen 
van woede, ‘Das toch niet normaal? Vind jij dat normaal? Zo 
gaan we niet met elkaar om, Mark.’ 
 
Mark draaide zich om. 
‘We zijn een hut aan het bouwen. Hij kan helpen,’ zei hij. 
‘HIJ KAN NIKS! HIJ KAN ECHT GEEN HUT BOUWEN! 
LOESER!!’ riep Alexander op van zijn tekeningen. Hij was al 
10 weken bezig om op papier een of andere tien meter hoge 
dakinstallatie te ontwerpen voor de hut, met 
laserspacekanonnen die ‘iedereen een keertje af mocht  
schieten’. 
Mark en Maxime konden hem niet uitstaan. Femke wel 
natuurlijk, die was helemaal weg van hem omdat hij ‘zulke 
orginele ideeën had’. 
De laatste tijd zat ze de hele tijd naast hem, en tekende zij het 
ontwerp voor de stal waar via het dak alle eenhoorns naar 
binnen konden vliegen. Maxime zei ook dat hij had gehoord 
dat Alexander haar eens echt getongzoend had. Kutwijf.  
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Mark keek ze niet eens aan. Hij had eens nul fout bij rekenen 
en toen hij haar het stickertje liet zien reageerde ze onwijs 
stom en toen maakte Alexander een stomme grap en lachte 
iedereen hem uit. Klotebijdehand. Hij had die sticker voor 
haar verdiend  
maar nu dus echt niet meer. Kutwijf. Ze was nog lelijk ook, 
bosheks. 
 
‘Nou ja,’ verzuchtte Job, ‘Ik ben er nu, dus hij is niet meer 
nodig. Dag GEERT. Ga maar ergens anders heen, om te 
huilen. Mark, hou jij die balk daar even vast en Maxime…’ 
‘IK WIL NIET WEG! KANKERLUL!!!’, riep Geert woedend. 
Femke, Job en Alexander zetten grote ogen op. 
‘Hoorde je dat?? Vind je dat normaal ofzo?? Geert,’ zei Job 
dreigend, ‘Oprotten. Alleen leuke mensen mogen de hut 
maken.’ 
 
‘Ik vind jou ook niet leuk,’ zei Mark dapper. 
Al Job’s spieren tot aan zijn gekromde tenen spanden. 
‘Bepaal… JIJ? Soms? Wie leuk is?? Hm?? Ben jij er zo eentje?’ 
‘Ik wil gewoon aan de hut werken en van mij mag Geert 
meedoen, ik werk liever met hem dan met jou.’ 
Geert glunderde. Maxime keek weg. Het is dat hij Job een nog 
grotere eikel vond en dat Mark op dit moment de sommen op 
school beter snapte dan hem, want anders… 
 
Job trok hardhandig Mark weg, en fluisterde woedend in zijn 
oor. 
‘Ben jij gek geworden?? Besef je niet wat hij gedaan heeft??’ 
‘Jaja hij heeft ruzie met Abdul en Aisha. Nou en. Ik niet. Ook 
niet met hem. Hij is gewoon raar. Denk je dat hem 
buitensluiten en pesten de oplossing is? Dat hij zich daar 
normaal van gaat gedragen?’ 
‘Hij noemde Aisha en Abdul… KAA-buitenlanders,’ gromde 
Job. ‘En hij zit iedereen ALTIJD uit te schelden!’ 
‘Omdat hij de hele tijd gepest wordt!! Zou jij niet 
gedragsgestoord worden? Kijk dan,’ fluisterde Mark, samen 
met Job kijkend naar Geert, die woedend in zijn neus aan het 
wroeten was omdat een pulk er niet uit wilde komen, ‘Dat is 
gewoon zielig. Hij is gewoon simpel. Wat denk je  
nou te bereiken hem te pakken?’ 
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‘Wat denkt hij ermee te bereiken? Met al dat gescheld??’, 
reageerde Job slim. 
‘Ja maar dat doet hij…’ Mark zuchtte. ‘Het is niet goed te 
praten. Maar wat denk JIJ ermee te bereiken, deze eeuwige 
spiraal van agressie? Ik begrijp jou en ik begrijp hem, en ja, 
hij zal wel meer fout zijn. Door altijd zo te reageren. Maar als 
je deze situatie wil oplossen… Moet dan niet gewoon één 
iemand eens een keer mans genoeg zijn om zich NIET te laten 
meeslepen? Te stoppen met reageren op reageren? Te denken,  
nou ja het is hem maar, ik weet van wie het komt, laat hem 
lekker gaan?’ 
‘Ja nou,’ knikte Job, ‘maar wat denkt HIJ ermee te bereiken, 
hè? Met al dat gescheld??’ 
Hij stapte dreigend op Geert af en duwde hem tegen zijn 
schouder, waarop Geert gelijk begon te schelden: ‘JOB 
STOMKOP! HOU OP!!’ 
‘Hou zelf op,’ zei Job, verder duwend, ‘Hee. Hou nou op. 
Parvenu.’ 
‘ROTKOP!!! KANKERROTJOB!!’ 
 
Mark was het zat. 
‘Kom nou op,’ zei hij tegen Geert, ‘gewoon negeren. We moeten 
de hut bouwen.’ 
‘WIJ moeten de hut bouwen!’, riep Job. 
‘Ze hebben het aan ONS gevraagd,’ zei Mark zuinigjes. 
‘Ze hebben het ons allemaal gevraagd,’ zei Job, Mark 
stompend, ‘Je moet SAMENwerken.’ 
‘Ik wil samenwerken met hem!’ riep Mark, tranen 
terugvechtend. 
‘Met hem KAN je niet samenwerken,’ gromde Job, naar de hut  
stappend en een tak uit de muur trekkend. 
‘Zie je, dat komt ervan. Als je met hem samenwerkt.’ 
Job begon aan een andere tak te trekken, die diende als 
steunbalk. 
‘Hier… *hnggrhh* jullie kunnen niet eens…’ gromde Job, nog 
harder sjenkend, ‘…een… UUunnggrrhhh…’ 
KKRRRAAAKKK. Een hoek van de hut begon in te storten. 
‘…Stevige hut bouwen. Wat kunnen jullie wel?’ 
Mark stond vastgenageld aan de grond, bovenlip trillend, 
vuisten gebald. Als Job toch niet zo groot en gemeen was!! 
Job deed een paar stappen terug en raapte een steen van de 
grond. 
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‘Gaat lekker, die hut met Mark. Hier. Hoo, daar gaat weer een 
raam.’ 
Een keer de steen losjes opgooien, vangen, strekken, werpen 
KLANG. Job had hem recht door de ruit gesmeten die Geert 
had meegekregen van Ishmael, zijn enige vriendje. 
‘KANKERKUTLUL!!’, riep Geert uit. 
‘Lukt niet he?’, zei Job, de resten van de ruit uit het raam 
trappend, ‘Oeps, daar gaat de hut. Lukt niet met jullie clubje 
he? Een hut bouwen. Dat kan alleen ik.’ 
‘IK HAAT JE!’, gilde Geert, ‘IK HAAT JE KANKERMOEDER! 
MET KANKER!!’ 
Hij vloog op Job af, maar Femke en Alexander lieten hem 
struikelen, sprongen boven op het spartelende kereltje en 
trokken lachend zijn broek uit. 
‘Broek! Uit! Sliep! Uit!!’, riepen ze, de broek in een boom 
gooiend. Geert begon keihard te huilen. 
‘Hou nou op,’ fluisterde Mark. Maxime was ondertussen al 
lang naar huis gelopen. Job hoorde niets boven het gekraak 
van de takken. 
‘Ik had iedereen gewaarschuwd,’ gromde Job, ‘Samenwerken 
met die gek kan alleen maar leiden tot gesloopte hutten. En 
zie? Wie heeft er al die tijd gelijk gehad?’ 
‘Gaat lekker met Mark!! Hij kan niet eens een simpele hut 
bouwen zonder dat die instort!!’, riep Femke. 
‘JA SOMMEN! DAT KENNIE! MET ZIJN KLEINE PIKKIE!!’ riep 
Alexander terwijl hij natte vingers in Geert zijn oren probeerde 
te stoppen. Femke lachte. Zo hard, vond Mark. Zo hard. 
 
 
 
 
Jan en Janneke keken het even aan. Janneke begon aan haar 
jurk te frummelen. Jan smekte zijn lippen en keek om zich 
heen. Dit gelul duurde nou al een HELE lange tijd. Jaren. 
Eeuwen, leek het wel. Elke keer was het weer iemand anders 
die het voortouw nam en nooit kwam die hut af. Het ergste 
was nog dat ze er oorspronkelijk niets mee te maken  
hadden: Jan en Janneke waren, toen de andere jongens nog 
op school zaten, zelf begonnen met de hut te maken. Het was 
HUN idee. Toen kwam de rest, om ongevraagd te ‘helpen’ met 
bouwen, want ‘daar waren ze beter in dan hun’.  
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Maar die verdomde ruzies sloopten de hut. ELKE. FUCKING. 
KEER. WEER. 
Jan en Janneke wilden dat ze ergens anders opnieuw konden 
beginnen. Maar overal waren dit soort jongens. Die betweters 
die alles voor iedereen VERPESTEN.  
LAAT ZE TOCH GODVERDOMME HELPEN DIE HUT TE 
BOUWEN OF ANDERS AF!KANKEREN, 
KUTKAKKERLAKKEN!!! GA JE MOEDER PESTEN!!! 
 
 
 
Dause von Kippfest & Marhime Man: 

DE RORELAI GIRLS 

marhime.com 

 
 
Een oma, moeder en dochter die alledrie Rorelai heten en de 
enigste overlevers zijn van een gruwelijke atoomoorlog. Wat 
zal er allemaal voor drama afspelen in het leven dat hun leven 
heet? DRAMA!! 
 
Episode: Porno is slecht en liefde is goed 
 
In deze aflevering zal Rorelai Rorelai vermoorden omdat Rorelai 
niet met Rorelai ken opschieten en Rorelai niet zonder Rorelai 
ken... Maar kan Rorelai wel zonder Rorelai? DRAMA!!! 
 
Rorelai hing op de bank te zappen en trok een beteuterd 
gezicht toen er weer een kanaal met porno langs kwam. 
Bloedend hard vingerende lesbo's met dildo's in zeiknat 
gegeilde anusgaten doordrenkt met spui... zap. "Jeetje, is dat 
nu toch nodig?" piepte ze, snel weggedoken achter haar veel 
minder enge dekentje. Schichtig keek ze om zich heen, om te 
zien of iemand had gemerkt dat ze naar keiharde porno met 
intens rondslettende super... Huu. 
Potverdrie, hier werd ze gewoon boos om! Nu zou iedereen (als 
er nog een iedereen was, dan) denken dat ze het filmkanaal 
alleen maar had genomen voor de porno, terwijl dat gewoon 
niet zo was!! Nee internet, dat bestaat voor 80 procent uit 
porno, is dat dan gelijk de enige reden dat je het neemt??? 
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En toen bekroop haar een kriebelend overweldigend gevoel 
van een dreigende aanwezigheid. Iets... krioelends. In de 
deuropening. 
Rorelai draaide zich om, en gluurde over de bankleuning naar 
de deuropening, waar haar naakte oma heupzwepend de weg 
versperde. 
"Goedemorgen tietheerlijk befsmegmasletje van me," bromde 
ze, haar armen wegtrekkend van de deurposten om zwoel 
haar antieke gleuflappen op te lebbelen. 
"Wie wil er met het poesje spelen?" bromde ze harder, op en 
neer pulserend. 
"Oma alstublieft," zei Rorelai beschaamd. 
"Het belooft melk te geven. Dikke, grijze, romig schuimende..." 
"Oma!"  Rorelai verstopte haar hele wezen onder de deken en 
beefde van woede, "HOU OP!!" 
 
Hm. Rorelai stopte met haar flappen bespelen. Hm. 
 
ONDERTUSSEN IN DE SLAAPKAMER VAN RORELAI 
 
 
Rorelai zat achter haar computer, lekker bezig met een 
slideshow te maken van haar moeder, haarzelf en haar 
dochter. Zooo.... Rorelai in een hartje, en Rorelai en Rorelai in 
een bewegend plaatje van een teddybeer. MIDI renditie van 
een Corrnstars liedje eronder... Wat leuk! Wat heerlijk toch al 
die liefde te kunnen ervaren in dit warme gezin!  
POP. Potver... Weer een pop-up van een pornosite. Sinds 
Rorelai achter haar computer had gezeten had ze er 
vijfentwintig taakbalken bijgekregen, allemaal met dubieuze 
programma's die om de haverklap banners op deden springen. 
Ze kon zelfs het achtergrondplaatje niet meer zien. Alleen 
maar flitsende boobyschuddende webcamchicks die aanboden 
om keiharde pornochats te houden en... iets kriebelde. 
 
Rorelai voelde een naakte verschijning het deurgat domineren. 
Ze draaide zich om, en zag Rorelai hangen in de deuropening 
als een wulps spinnewebbend sekreet. 
"Goedemorgen wanstaltig geil loeder van me," gromde Rorelai. 
"Moeder, alstublieft," strubbelde Rorelai tegen, maar Rorelai 
was al achter haar stoel verschenen om haar dochter te 
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titslappen met haar verschrompelde rotte ouwe maar toch 
smerig geile tieten (Beter dat ons vrouwelijk lezerspubliek 
waardering heeft door onze respectbetuiging naar oude 
vrouwen want het is natuurlijk niet natuurlijk. Behalve in het 
geval van Rorelai, daar had ik het als vrije jongen wel op 
kunnen doen blblblbl.- red.). 
"Je dochter behaagt mij niet, Rorelai," gromde Rorelai 
nogmaals, haar tieten harder, gemener tegen haar dochter 
meppend. Slap. Slap. Rorelai voelde de ontstemdheid. 
"Mam, ik hou van je, maar het blijft mijn dochter!" 
"Het zou nog steeds je dochter zijn als je haar de hersenpan 
inslaat. Dat zou een goed compromis zijn," zei Rorelai nu, 
haar tieten iets liefkozender over Rorelai haar rug smerend.  
"Ik zou natuurlijk niet samen kunnen zijn met iemand die 
iemand niet vermoord die mij niet behaagd, natuurlijk." siste 
ze, pokend met haar tieten, om een punt te maken. Twee zelfs. 
Begrepen? 
 
 
TWEE MINUTEN LATER BENEDEN IN DE WOONKAMER 
 
 
Rorelai sloop richting de bank, en liet een snikje van inleidend 
verdriet gaan. De door een deken bedekte bult reageerde op 
het geluid door ietwat omhoog te komen. 
"Mam?" klonk het gedempt vanonder de deken, "Ben jij dat? 
Oma doet verschrikkelijk! Ze is helemaal gerimpeld en grauw 
met paarsblauwe aderen en vol wijnvlekken en..." Blablabla 
ging het maar door, en Rorelai besefte dat ze al dat blije 
gebabbel zou moeten missen als ze doorging met haar plan 
met de baksteen in haar linkerhand. Ze keek er nogmaals 
naar. 
"... en ze stinkt een beetje naar pis dat doen ouwe mensen  
nou eenmaal dus dat neem ik haar niet kwalijk maar als ze 
dan naakt door het huis loopt laat ze overal druppels achter 
en vooral op de bank geeft ..." blij blablabla. Rorelai twijfelde, 
wou een stap terug doen, maar Rorelai, die achter haar stond, 
duwde haar met haar dreigend priemende tieten terug naar 
voren. 
Rorelai rilde van de kriebelende tepelharen in haar rug. 
"Doe het, doe het," fluisterde Rorelai. De borsten wreven 
alsmaar sneller over de nu nerveus zwetende rug. Rorelai's 
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handen trilden. 
"... dan nog ook die porno, echt mam, kan daar niet een slot 
op die zender, ik schrik me elke keer een hoedje van al die 
blote mensen en ik ben bang dat het misschien een slechte 
invloed op oma kan hebben je weet waar..." 
"Doe het dan, doe het dan," gromde Rorelai zachtjes in het oor 
van Rorelai, met haar heupen tegen Rorelai's kont het 
mogelijke neuken ervan uitbeeldend. 
"Iiieehh," fluisterde Rorelai, en tikte op de bult onder de deken 
met haar baksteen.  
 
*Toenk* 
 
"... Mam?" 
Een traan verliet rollend het humuspoepbruine oog van 
Rorelai.  
*Toenk* deed haar verslapte pols met de baksteen nogmaals 
op de bult. Ze snikte nu harder. 
"... Wat ben je aan het doen mam?"  
 
Rorelai kwam onder de dekens vandaan en haar 
diamantgrijsblauwe ogen blitsten levensblij haar moeder 
tegemoet.  
"NEEEEEEEEE!!!" gilde Rorelai, en sloeg de schedel van 
Rorelai helemaal aan fucking puin met de baksteen. DOOD!!!! 
Dat onschuldigde gezicht! DOOOOODDDD!!!!! 
"Ja goed zo!!" gilde Rorelai achter haar, keihard haar dochter 
achterlangs droogneukend waardoor bilvlees aan alle kanten 
schudderde, "GA DOOR!!! BEHAAAAAAG 
MIJIIJIJIIJIJIIIJJJJJ!!!!!!" 
 
Einde. Rorelai stortte snikkend ineen, Rorelai grijnsde, en 
Rorelai ook, maar die doodse skeletgrijns werd onvrolijk 
gerendeerd door de blik van terreur en horror in haar ogen. 
Rorelai heupwiegde haar weg naar boven. Halverwege de trap 
stopte ze, draaide zich om, en richte zich tot Rorelai. 
"Nou doe nu dat vieze lijk maar in de vuilnisbak, zet het 
buiten en ontvang je liefde," commandeerde ze.  



 - 60 - 

Rorelai bedekte zwijgend het hoofd van Rorelai met de deken 
waaronder ze net nog zo lief lag te zeikstralen. 
"Dag meisje van me," zei ze oh zo verschrikkelijk onroerend 
lief. De schat! 
 
 
TWEE UUR LATER IN DE EETKAMER 
 
 
Tjomp. Tjomp. Rorelai kreeg bijna geen hap door haar keel. 
Rorelai aan de andere kant van de tafel wel.  
"Is er iets?" smakte ze, "Hebben we niet de heerlijkste smerige 
pornoseks ooit gehad na het vermoorden van Rorelai?" Ze 
onderdrukte een boer, en boog naar voren om wat kip van de 
schaal af te snaaien. Lekker veel kip nu Rorelai dood was. 
"Ik mis mijn dochter," zei Rorelai gebroken. 
Rorelai haalde haar schouders op, en beet wat kip van een 
poot. 
"Ik de mijne niet." 
Rorelai's blik donderstraalde en haar handen verkrampten om 
het bestek. Witte knokkels! 
Rorelai kauwde iets langzamer en fronstte geirriteerd. 
"Wat? Ik wil alleen maar zeggen: wees blij met wat je hebt." 
"Ik HEB geen dochter meer!!" riep Rorelai. Rorelai op haar 
beurt kwakte nu boos haar bestek op de tafel en spuugde een 
kippenbot uit haar mond: "ALS JE ZO GRAAG EEN 
DOCHTER WIL GA JE TOCH NAAR BUITEN! DAAR IN DE 
VUILNISBAK, DAAR LIGT ZE!" 
"MISSCHIEN DOE IK DAT WEL!!" riep Rorelai. 
"DAN KEN JE DAAR BLIJVEN OOK!!" gilde Rorelai. 
"Oh nee," zei Rorelai, boos wegstampend, "Niks daarvan. Zij 
komt HIER." 
 
Rorelai's verbaasde blik volgde haar wegstampende dochter. 
BWAM. Instinctief schrok ze iets op van de deur die werd 
opengeknald. Sleepsleep. BWAM. Deur dicht. Een reeds 
zwetende van de inspanning Rorelai sleepte de vuilnisbak de 
eetkamer in en trapte die woedend omver. Bodomperdebom! 
Daar ging Rorelai! En wat herseninhoud over de net gepoetste 
vloer. Godverdomme dacht Rorelai tandenknarsend.  
Woedend greep Rorelai het lijk van haar dochter en zette het 
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op een stoel. Eerst leek het te vallen maar Rorelai zette het 
boos weer recht.  
"Zo," zei ze, boos heur haar achter de oren proppend, "Nu ben 
ik weer samen met de vrouw van wie ik HOU," zei ze, boos 
haar moeder aankijkend die nog altijd fronsend niet kauwde.  
 
"Bitch," zei die na een tijdje, stond op, en liep weg. BWAM, 
deed de deur weer. 
Rorelai deed weer een hap kip met erwtjes in haar mond en 
staarde boos voor zich uit. Tjomp. 
Tjomp. *BLOP* deed weer een stuk hersens nadat het op de 
grond viel uit de schedel die nog steeds met gekwelde dode 
blik naar het plafond staarde, mond open. 
 
Tjomp. 
 
Godverdomme. BWAAMMM!! De deur weer! Weer een slepend 
geluid! Ditkeer was het Rorelai die iets had meegenomen uit 
de tuin: het lijk van opa. Oh jeetje. 
"Altijd," mopperde Rorelai, haar bestek op tafel knallend, 
"ALTIJD moet je die kaart spelen." 
"Jij een lijk aan tafel ik een lijk aan tafel," zei Rorelai bits, het 
lijk tegenover het lijk van Rorelai plaatsend. En wat voor een 
lijk! Opa had tijdens de atoombommenexplosie zo 
verschrikkelijk buiten gestaan dat zijn rottende vlees nu nog 
aan het borrelen was. In plaats van ogen had hij twee eeuwig 
kokende plasjes groene drab, en de rest van zijn lijf was zo 
kankerverwekkend dat de tumoren op zijn dode vlees dood 
gingen aan kanker. 
 
"Rorelai," zei Rorelai tegen Rorelai, express Rorelai en haar 
vader negerend, "Ik hou van jou. Alleen van jou." 
Triomfantelijk keek ze steels naar haar moeder. Eet dat en 
stik erin, teef. 
 
Rorelai retourneerde pissig de blik, en keek toen naar opa. 
Transmutante kankerklompen vielen uit zijn lijk, die nog 
steeds zo radioactief waren dat ze on the spot muteerden tot 
kleine mannetjes die naar de servieskast renden en kopjes 
pakten en dan wegrenden terwijl ze "Dingding!" riepen HAHA 
AAAAHH HA DE MANNETJES IN ME HOOFD HAHAHA!! 
DINGDING!!!! HAHAHAHA Rorelai begon er intens mee te 
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tongzoenen. Met haar man, niet de mannetjes. Zijn tong was 
al lang weggerot, in plaats daarvan wikkelde zij haar tong om 
gruwelijke kankers die oprezen uit zijn strot en haar keel 
probeerden te enteren. Kleine tentakels met weerhaken 
vormde zich uit de massa, zich inslaand in Rorelai's 
kronkelende tong. "Hmmm," zei ze likkebaardend na de zoen, 
uit haar mondhoeken nog een paar kankertentakels 
wegvegend die tevergeefs grip probeerden te krijgen. Haar 
tieten stonden trots omhoog, een beetje groen schemerlicht 
gevend ook nog eens. Een brommend geluid steeg op uit opa, 
waarna een bel zich vormde op zijn borstkas die ontplofte en 
zwart sap over Rorelai spoot. 
"GODVERDOMME!!" gilde ze naar haar vader en moeder, 
"GOD! VER! DOMME!!!" ze veegde de smurrie gewelddadig van 
haar jurk en gezicht en smeet het op de tafel, over de kip. 
"GODVERDOMME!!" gilde nu Rorelai, "NU IS DE KIP 
VERPEST EN WE HADDEN ZO LEKKER VEEL!!" 
"DIE KIP INTRESSEERT ME NIET IK WIL MIJN DOCHTER!!!" 
"JOUW DOCHTER BEHAAGT MIJ NIET!!!!!" 
"JIJ BEHAAGT MIJ NIET!!!" 
"Wel godvergloei..." Rorelai sprong voor haar antieke leeftijd 
verdomd behendig op de tafel, hurkte, en dook naar Rorelai, 
de halve tafelinhoud meekletterend. KRASH! BAM!!! BOEM!!! 
"RRAAAH IK HAAT JE!!" schreeuwde Rorelai, haar vuisten 
inplantend op haar moeder die zich kranig weerde. KNAK!! Ze 
trok haar knie op en trapte twee halve tanden (je zou denken 
dan 1 hele maar zo gaat dat niet bij tanden) uit de bek van 
haar dochter.  
Terwijl die naar haar mond greep rolde Rorelai ^van haar af, 
en trok de servieskast omver, RECHT boven haar dochter! 
OUCH! KKKRRRAAAATTAAABAABBAAMMM!! 
"UUHAAAAA!!" gilde ze, eronder uit kruipend, vol bloed en 
scherven in haar huid. KLONK! Geen tijd om te herstellen 
want ze kreeg al een eikenhouten stoel vol in dr falie. CRASH! 
Ze vloog een meter door de lucht en landde bovenop Rorelai. 
BOMP! Beiden vlogen en rolden over de grond. Fel als een dol 
paard raasde Rorelai naar haar gevallen dochter en begon 
weer in te ploegen op haar met de stoel. Uit haast en wanhoop 
weerde Rorelai de klappen af door het lijk van Rorelai omhoog 
te houden. BASH! BASH! BASH! BBBBAAAAAAASHHHH!!! De 
stoel versplinterde. Rorelai gooide Rorelai weg en trapte 
Rorelai vol in haar schenen. KRRAAAKK!  
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Het oude bot versplinterde gewelddadig uiteen, waardoor 
Rorelai viel, haar heup brak en begon te kermen. 
"MAM!" gilde Rorelai ontzet en nu ontdaan. 
"WWWOOOEEEEEeeeeeee..." huilde Rorelai. 
"MAM HET SPIJT ME!!" Rorelai brak. Ze begon wild mee te 
huilen met haar moeder. "WWWWoooooeeeOOEEEHHHHHH," 
huilden ze beiden schreeuwend, 
"WWWWWOOOoooooOOOEEEHHHHHHHH!!!!" 
Rorelai kroop naar Rorelai en omhelsde haar huilend. "Het 
spijt me mam. Ik heb mijn dochter kwijtgeraakt maar ik 
realiseerde me niet meer wat ik nog wel had: JOU!" 
Rorelai snikte ook, en omhelsde teder haar dochter: "Oh 
Rorelai, ik ben gek geworden door alle porno die ik heb 
gekeken. Ik was gewoon zo eenzaam! En Rorelai behaagde mij 
niet!" 
"Het is OK mam... En ... Kijk! Daar!"  
Rorelai hielp haar moeder omhoog en wees naar haar dochter, 
wiens schedel verdwenen was. In plaats daarvan was er een 
geil tienerlijk zonder hoofd en ongeveer 5 miljoen stukjes 
onherkenbare schedel die in een plas bloed uitgesplatterd 
tegen de halve kamer zat. 
"Ik herken haar nauwelijks als Rorelai," zei Rorelai zacht. 
"Ik weet het mam... Mag ze... Mag... ze nu wel aan de tafel 
meeeeten?" 
"Natuurlijk honnepon van me. Als ik haar niet meer als 
zodanig herken irriteer ik me niet aan jouw dochter." 
Rorelai omhelsde haar moeder. 
"Dank je mam," verzuchtte ze. 
 
 
10 MINUTEN LATER AAN DE EETTAFEL 
 
 
Tjomp. Tjomp. Rorelai keek naar Rorelai. Hm. Ze lei haar 
bestek weer neer. 
"Rorelai ze bevalt me nog steeds niet. Kun je haar niet nog 
onherkenbaarder slaan?" 
"NEEEE NIET MIJN DOCHTER!!!" huilde Rorelai, haar gezicht 
begravend in haar trillende handen. Hahahaha iedereen 
moest lachen!! Eind goed al goed! 
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De Naakte Molrat: 

Hangmat 

molrat.web-log.nl 

 
 
Het waait niet en het is onwerkelijk stil. Er is nauwelijks 
verkeer op de A15; geen treinen op de Betuweroute. Zelfs de 
vogels houden zich koest. Af en toe geeft er één een slap 
riedeltje. De koeien in de wei tegenover de straat staan 
apathisch te wachten. 
 
Ik heb me voorgenomen in de hangmat te blijven liggen tot ik 
door en door doorweekt en verkleumd ben. 
 
Ik raap een berkenzaaddingetje op en verpulver het tussen 
mijn vingers. De dunne droge vliesjes plakken aan mijn 
zweterige benen. Er kriebelt iets op mijn arm. Een zwart 
beestje. 
 
Ik heb een flesje bier. Amstel. We hebben niet gegeten, het 
was te warm. Het koude bier stroomt in een lege maag. Ik 
word een beetje licht in mijn hoofd. Van één biertje. 
 
Mijn nek ligt niet lekker en er loopt zweet over mijn rug. Ik ga 
verliggen en neem de laatste slok. 
 
Het dondert in de verte. Er vallen een paar druppels maar ze 
raken me niet.  De eikeblaadjes boven me drinken het op. 
 
Het is alweer droog. 
 
Een e-mail trilt in mijn zak. Tergend langzaam haalt mijn 
Nokia het bericht binnen. Niets bijzonders. Ik kijk op Twitter. 
In Annecy regent het flink. Ik ben jaloers. Even surfen langs 
mijn favoriete weblogs. Het duurt minuten om een pagina te 
laden. Ik wil een nieuwe mobiel, een snellere. Wat drijft die 
mensen die van alles mee maken, doen, bedenken, schrijven, 
ondernemen? Waarom lig ik hier loom naar de hemel te 
staren? 
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Dan maar wat muziek uit het N95-speakertje laten jengelen. 
Van Morrisson. Lekker. 
 
In 1984 woonde ik in één huis met mijn toen beste vriendin. 
Eindeloos vaak draaide ze dezelfde plaat van Van Morrison op 
een oude pick-up. Ik moest bij haar zitten en luisteren en 
mocht er niet doorheen praten. Ellenlange janknummers vond 
ik het. Zij vond het mooi. Ze had heimwee naar Belfast waar 
ze was opgegroeid en haar eerste liefde vond. 
 
Ze was zo'n vrouw die zich graag diep ellendig voelde of 
volmaakt gelukkig en dat kon in een minuut omslaan. Ze 
zweefde op de mooie herinneringen uit haar jeugd. Ik 
huppelde de toekomst in. We waren twintig. In mijn ogen was 
zij een bejaarde. Voor haar was ik een kind.   
 
Nu pas denk ik, begrijp ik een beetje hoe zij zich toen voelde. 
 
Diep ellendig en belachelijk gelukkig. Kan het ook allebei 
tegelijk? 
 
Ik pak een paar harde elzekatjes en frutsel er een soort 
poppetje van. Het is nog steeds kleverig warm. Ik krijg zin in 
eten en in meer bier en sjok op blote voeten door het droge 
gras naar het huis. Het gezin is er nog. De was is weer klaar. 
 
Twee uur later komt eindelijk de regen. Veel regen. Noodweer. 
Er valt een boom om. In de hitte ruimde ik hem vanmiddag 
op, met de handzaag. 
 
Vanavond weer in de hangmat of toch voetbal kijken........? 
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De Naakte Molrat: 

Heiligschennis 

molrat.web-log.nl 

 
 
 
Ik zat op een stoel voor mijn tentje te lezen en schoot hardop 
in de lach. Mijn zoon vroeg of hij het boek na mij mocht lezen. 
Ik pakte de pagina's die ik al gelezen had stevig beet en 
scheurde de rug van het boekje in de lengterichting door. De 
helft die ik al gelezen had gaf ik aan mijn zoon. Ik had het 
boekje tweedehands gekocht, speciaal voor deze vakantie die 
al bijna om was. De kinderen keken me aan alsof ik een 
levende hamster doormidden knipte. 
 
Een boek mag je niet kapot maken. Boeken zijn heilig. Zo ben 
ik afgericht door mijn ouders en zo heb ik het ook aan mijn 
kinderen doorgegeven. Geen ezelsoren maken, geen koffie of 
chocolademelk er op knoeien en niet met een boek in bad. 
 
Boeken houd je schoon en netjes en gelezen of niet: ze 
verdienen een ereplaats in huis; keurig naast elkaar in een 
open boekenkast. Een miljoen huiskamers met Kluun in de 
kast..... 'Toon me je boekenkast en ik zeg je wie je bent'. 
 
Ik heb niet eens een eigen boekenkast. Wie ben ik dan? De 
boeken die misschien iets over mij kunnen vertellen liggen in 
dozen op zolder. Bij een volgende verhuizing gooi ik ze weg. 
Als ik een wand met boeken zie krijg ik nog steeds visioenen 
van die keer dat ik de vijftigduizend boeken van vriendin M. 
heb helpen verhuizen. Doos na doos, galerij over, trap af, 
verhuisbus in, verhuisbus uit, trapje op, lift in, galerij over.... 
Er leek geen eind aan te komen. 
 
Het doormidden scheuren van dat boek was een bevrijding. 
Alweer een denkfout uit mijn opvoeding rechtgezet. Boeken 
zijn NIET heilig. Ieder middelbaar meisje of boerenlul schrijft 
tegenwoordig een boek en het wordt nog uitgegeven ook, 
compleet met spelfouten en kromme zinnen.  
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Ik zie door de dode bomen amper het bos nog. De miskopen 
liggen op slordige hoopjes tussen mijn bed en mijn bureau.  
Een boek dat ik wel uit lees wordt beloond met kreukels, 
vlekken, scheuren en ezelsoren en gaat op een stapel op de 
overloop tot iemand anders het wil lezen. Ik heb met Tirza in 
bad gezeten. Haar rug is op meerdere plaatsen geknakt en in 
de trein heb ik een reepje uit haar kantlijn gescheurd om mijn 
kauwgom in te frommelen. 
 
Tirza is een beetje nat geworden en aan de onderkant gezellig 
ribbelig opgedroogd. Ik heb het van Sinterklaas gekregen dus 
het is van mij en ik mag ermee doen wat ik wil. Het verhaal is 
nog net zo gruwelijk, akelig en indringend. Mijn dochter heeft 
het na mij gelezen. Voor de kinderen is het wel lekker als een 
boek al goed doorleefd is; dan hoeven ze er niet zo spastisch 
voorzichtig mee te doen. 
 
Als ik terug denk aan de tijd dat ik probeerde een boek te 
lezen zonder het te ontmaagden dan lijk ik wel gek. Een 
moderne paperback, een massaprodukt; een stapel bedrukte 
velletjes papier in een kleurig kaftje geplakt. Wat stelt dat nou 
nog helemaal voor? Gaat het om het geld? Voor een pizza 
vegetariana en een glas rode wijn betaal je meer. 
 
Boeken zijn geen pizza's, boeken zijn blijvend. Veel 
columnisten, publicisten en zelfs internetbloggers willen niets 
liever dan hun schrijfsels in boekvorm laten uitbrengen. Ik 
begrijp het ergens ook wel. Een briljant stuk in een krant ligt 
de volgende dag bij het oud papier. Een prachtige tekst op 
internet is met één klik uit beeld. Een boek, al is het nog zo  
slecht, wordt jarenlang bewaard en uitgestald in brave 
woonkamers van brave mensen; omdat het een boek is, omdat 
het zo hoort. 
 
De informatie uit een vuistdik boek past op een vierkante 
millimeter van een datastick of geheugenkaartje maar dat 
willen we niet. We willen papier, veel papier. Als ik het 
vergelijk met muziek dan zijn we met tekst belachelijk 
conservatief. Mijn kinderen hebben helemaal geen elpees en  
zelfs geen CD's meer. Ze fietsen naar school met honderd uur 
muziek in hun binnenzak.... en vier kilo boeken op hun rug. 
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Muziek luisteren met een I-pod of piepklein mp3spelertje 
vinden we vanzelfsprekend maar lezen doen we nog steeds het 
liefst middeleeuws van papier. Er worden bossen voor gekapt. 
Vrachtwagens vol papier staan te stinken in de file. 
Verhuizers komen in de WAO. Huizen slibben dicht. Hechte 
vriendschappen stranden op een boek dat uitgeleend maar  
niet terug gegeven werd of met een scheurtje in de kaft. 
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Emigrant: 

Islam en wetenschap 

emigrant.web-log.nl 

 
 
Islamitische rechtsgeleerden vinden het islamitische recht in 
de jurisprudentie, en als zij dieper graven leiden zij het af uit 
de Koran en de Traditie van de profeet. Dat is hun werk.  
Sommigen vinden het bovendien nog nodig, de doelstellingen 
der Sjaria en de achterliggende gronden van rechtsregels te 
zoeken. Met andere woorden: ze willen aantonen dat God 
gelijk had toen hij het een of andere gebod of verbod instelde. 
Dan hoor je bij voorbeeld dat varkensvlees verboden is omdat 
het ziektekiemen bevat, of dat alcohol wangedrag en 
alcoholisme veroorzaakt. Alsof God zulke hulp nodig had; 
alsof Gods redenen ons wat aangaan! Wie aan God gelooft 
heeft toch aan zijn woorden genoeg, of niet? 
Echt belachelijk worden deze geleerden als ze bij deze 
argumentatie de wetenschap te hulp roepen. Ze hebben 
natuurlijk geen idee van wat dat is, want ze hebben niet eens 
een athenaeum diploma, laat staan een wetenschappelijke 
opleiding. Maar hun publiek lacht hen niet uit, want  
dat is nog slechter opgeleid. 
Zo las ik juist in Over wat geoorloofd en verboden is in de 
Islam van de beroemde media-moefti Joesoef al-Qaradawi uit 
Qatar een ‘wetenschappelijke’ onderbouwing van het 
islamitische hondenverbod (ja, honden zijn op grond van de 
Traditie verboden, behalve waak- en jachthonden). Hij wijst op 
de ‘onlangs ontdekte’ hondenlintworm, door besmetting 
waarmee bij de mens afschuwelijke abcessen en ongeneeslijke 
onstekingen kunnen onstaan. Dan vervolgt hij: 
 
‘Prof. Noeller heeft bij sectie op menselijke lichamen in 
Duitsland bevonden, dat de infectie met hondenwormen 
minstens 1% bedraagt. In sommige landen, zoals Dalmatië, 
IJsland, Zuidoost-Australië en Nederland, waar honden 
worden gebruikt om sleden te trekken, is het voorkomen van 
de hondenlintworm 12%. In IJsland is het ziektecijfer van  
mensen, die onder de door deze worm veroorzaakte onsteking 
lijden 43%.  
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Als we dan ook nog denken aan het menselijke leed, het 
verlies aan vlees door het sterven van het vee en het 
voortdurende gevaar voor de volksgezondheid door de 
aanwezigheid van lintwormen, kunnen we dit probleem niet 
licht opvatten.’ 
 
Dit geval is helaas geen uitzondering: heel vaak ziet de 
wetenschap die door zulke heren geciteerd wordt er zo uit. 
Nooit een bronvermelding, altijd regelrechte flauwekul. Alleen 
al daarom moeten imams in Europa opgeleid worden. Geen 
theologiestudie zonder middelbare schooldiploma. 
(In Iran is het niveau overigens wel hoger.) 
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Hollander in Duitsland: 

Van die dagen 

hollander-in-duitsland.blogspot.com 

 
 
Je hebt van die dagen, dan ben je met de wereld in het reine. 
Je hebt goed geslapen. Je weet dat vandaag de laatste 
werkdag is voor de vakantie. Je hebt een paar blogs 
geschreven waar je wel tevreden over bent. Je hoeft je niet te 
haasten omdat je vandaag niet precies op tijd hoeft te zijn. Je 
eega was op tijd wakker en verrast je met een kop koffie in 
bed. Je voelt dat je alle problemen die eventueel vandaag op je 
weg liggen "souverän die Stirn bieten kannst". 
 
Je loopt naar de auto zonder je te haasten, je kunt bijna de 
illusie geloven dat je uit vrije wil onderweg bent, en niet omdat 
je een loonslaaf bent. Als je met de auto in het donker een 
stuk achteruit rijdt en een hoek om, dan zie je ruim op tijd de 
voetganger die een beetje mank loopt en de straat wil 
oversteken. Als je snel manoeuvreert, dan kun je er nog wel 
voorbij maar: je hoeft niet. Je stopt de auto en laat de man in 
alle rust oversteken, en je ergert je er niet eens aan. 
 
Je laat de nieuwe auto lekker rustig optrekken, schakelt 
boterzacht in de eerste en de tweede versnelling, de auto 
zoemt tevreden. Je kunt weer genieten van een oude CD met 
muziek van Pink Floyd. Zoals te verwachten is, gedragen alle 
andere automobilisten op de weg zich vandaag ook 
voorbeeldig. 
 
Op zo een dag kun je bijvoorbeeld het volgende gesprek 
hebben met je eega: 
 
HiD:"Zeg, je wilde toch ook eens met de nieuwe auto rijden. 
Zaterdag heb je vrij, zullen we ergens met de auto naar toe 
rijden, dan kun je ook een stuk rijden?" 
Eega:"Nou ja, ik weet niet of ik dat wil als jij erbij bent. Ik weet 
wel dat je geen commentaar geeft op mijn rijstijl, maar ik kan 
het niet verdragen als je naast me zit en ik bijvoorbeeld 
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verkeerd schakel, en ik zie dan hoe je met een van pijn 
vertrokken gezicht je zit in te houden." 
 
... 
HiD:"Ja, daar heb je gelijk in. Je kan bijvoorbeeld eerst een 
stuk alleen rijden. Maar vroeg of laat zitten we toch een keer 
samen in de auto en jij rijdt. Het is beter als we dat zo snel 
mogelijk achter de rug hebben." 
Eega:"Ja, dat is ook weer waar. Nou goed dan." 
 
Vijf minuten later. 
Eega:"Eehm, dat idee van jou voor zaterdag, dat kan helemaal 
niet." 
HiD:"Hoezo?" 
Eega:"Je brengt vandaag toch de auto naar de garage om de 
LPG-installatie in te laten bouwen. En dan blijft ie daar een 
week." 
HiD:"Shit ja, daar had ik niet aan gedacht." 
... 
HiD:"Maar weet je, we kunnen ook doen alsof, zeg maar om te 
oefenen. We rijden dan met JOUW auto een stuk (niet met de 
nieuwe). Jij zit aan het stuur, en ik zit naast je en trek een 
verkrampt gezicht en steun af en toe zachtjes." 
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Hondaluza: 

Hugleikr 

hondaluza.blogspot.com 

 
 
"Hugleikr bespiedt met een in staal verankerde blik hoe zijn 
jong de eerste vleugelslagen oefent. Hij wist dat het een 
eerdere aanval van zijn aartsvijand Archibaldo, de 
Havikarend, ternauwernood had overleefd." 
 
Helga Truer legt haar pen neer. Haar hoofd staat niet naar 
vertalen. Met een diepe zucht staat ze op om nog een kop 
koffie in te schenken. Haar gedachten gaan weer terug naar 
de laatste keer dat ze haar liefde Magnus Ingolfsson had 
gezien, vlak voordat hij, naar wat ze nu pas begreep, voorgoed 
naar IJsland was vertrokken. Een pijnscheut gaat door haar 
maag en ze voelt zich wat misselijk. Misschien moest ze die 
laatste kop koffie maar niet meer nemen. 
 
Rusteloos loopt ze door haar kamer, waar ze al meer dan een 
week niet uit is gekomen. Haar etensvoorraad is dusdanig 
geslonken dat een bezoekje aan de buurtsuper niet meer uit te 
stellen is. Maar de gedachte aan de buitenwereld verlamt 
haar. Het is niet zozeer angst, eerder een intense 
vermoeidheid die haar tegenhoudt. Het idee dat ze straks naar 
buiten zou moeten, en in een winkel haar eigen stem zou 
horen, als een hol vat waar geen druppel drank meer uit zal 
vloeien. Ze is leeg. Ze staat droog. 
 
Een paar maanden zou hij wegblijven en dan zouden ze de 
hevige liefde die ze zo plotseling voor elkaar hadden opgevat 
weer voortzetten. Ze kenden elkaar al jaren voordat hij ineens, 
toen ze na een intense werkdag met z'n allen in het café zaten, 
iets voor haar op een papiertje schreef en het haar toeschoof. 
"Day and night" stond erop, met zijn telefoonnummer. 
Verbijsterd keek ze op en vanaf dat moment was ze 
razendverliefd . Nog geen uur later waren ze samen bij haar 
thuis en liet ze zich meevoeren op de stroom van zijn zware 
accent en poëtische zinnen. Vanaf dat moment waren ze 
onafscheidelijk.  
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Ze reisden heel wat af, kwamen weer terug en kusten elkaar 
in elk portiek van de stad.. 
 
Vannacht had ze weer van hem gedroomd. Ze sjokte door de 
bergen en haar bagage werd steeds zwaarder. Toen ze niet 
verder meer kon en haar rugzak afdeed zag ze dat Magnus er 
in zat. Hij keek haar onverschillig aan. Ze was woedend en 
had hem toegeschreeuwd, WAAROM?! Niet zozeer wilde ze 
weten wat hij in haar rugzak deed, liever wilde ze horen 
waarom hij van de aardbodem was verdwenen. Ze trapte, 
sloeg en stompte hem waar ze maar kon, maar tegelijkertijd 
voelde ze een oneindige liefde voor hem. 
 
Ze schrikt wakker uit haar overpeinzingen door een 
rinkelende telefoon. Haar hart maakt een panieksprongetje. 
Ze kan er niet meer tegen, dat geluid van hoop, van wanhoop 
en met een harde ruk trekt ze de stekker er uit.  
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Hondaluza: 

Een kerstverhaal 

hondaluza.blogspot.com 

 
De moeder was zwanger van haar 8ste kind, zoals het een 
goede katholiek betaamde, toen haar echtgenoot werd 
veroordeeld wegens het sexueel misbruiken van haar twee 
oudste dochters. Het gezin viel in een klap uit elkaar. Vader 
ging naar de gevangenis en de twee meisjes werden in 
pleeggezinnen geplaatst. 
Tijdens de geboorte ging er van alles mis en moeder moest vijf 
maanden in het ziekenhuis blijven met complicaties, waardoor 
de vijf broers naar een internaat werden gestuurd. Toen ze 
met haar jongste dochter weer naar huis kon, voelde ze geen 
liefde voor de kleine. Stilzwijgend gaf ze haar baby de schuld 
van alle ellende die het gezin was overkomen. 
 
Jaren later kwam haar echtgenoot weer op vrije voeten en 
werd met open armen door zijn vrouw opnieuw in huis 
genomen. Nu de ouders weer bij elkaar waren, mochten de vijf 
zoons weer thuis komen wonen. Die hadden het niet fijn 
gehad in het katholieke internaat. 
Kleine Joy (sic!) kreeg er in een klap vijf grote broers bij. 
Broers die haar van alles leerden en wijs maakten. Zo rookte 
ze al haar eerste sigaretten op haar 8ste jaar. Ook begreep ze 
steeds duidelijker dat zij toch echt de schuld was van alle 
ellende van de voorgaande jaren, dat ze zich diep zou moeten 
schamen voor wat ze had aangericht door geboren te worden 
in een lastige tijd. De broers waren in de puberteit en een voor 
een ontdekte in haar een makkelijk slachtoffer voor hun 
eerste sexuele experimenten. 
 
Ze wist zich na vele jaren toch los te worstelen uit haar 
armoedige en abusieve Londonse leven en, intussen lesbisch 
geworden, vertrok ze met haar vriendin Emma naar Spanje. 
Daar kochten ze een héél groot vervallen huis met een lap 
land en een populierenbos er omheen. Vol energie gingen ze 
aan de slag om het huis en de verwaarloosde omgeving weer 
bewoonbaar te maken. 
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Intussen leefden ze met z'n tweeën in een kleine stacaravan. 
Dat duurde meer dan twee jaar, de bouw ging heel traag en de 
relatie kwam onder hoogspanning te staan. Ze gingen uit 
elkaar. 
Hoewel ze er nu alleen voor stond, wilde Joy wilde haar droom 
niet loslaten. Als een bezetene bleef ze doorwerken. Ze haalde 
wat professionele bouwers erbij om het dak te laten 
vernieuwen. Haar spaargelden slonken daardoor wel heel 
hard. Voor het binnenwerk besloot ze toen om Beun de Haas 
uit te nodigen om samen met haar door te klussen. Beun 
vond dat een prima idee. En toen het geld om hem te betalen 
opraakte, wist hij nog wel een andere manier om haar te laten 
betalen. Een manier die haar maar al te bekend voorkwam. 
En ze liet het gebeuren, totdat er iets knapte en de bom 
barstte. De emoties waren heftiger dan bij de naarste 
echtscheiding en meer dan een jaar hebben Beun en Joy 
elkaar hardnekkig lopen pesten. 
 
Op een dag was ze ergens aan het klussen en tijdens de 
middagpauze reed ze naar huis. Onderweg schrok ze, want ze 
had haar telefoon laten liggen op het werk en ze had begrepen 
dat Beun daar even later langs zou komen. In een paranoide 
aanval draaide ze om en zo snel als haar 4WD maar kon stoof 
ze over de landweg terug naar haar werk. Beun mocht haar 
telefoon niet te pakken krijgen, want ze had intensief zitten 
sms-en met Beun's vrouw, op wie ze stiekem verliefd was 
geworden. De auto slipte, kantelde en draaide een paar keer 
over de kop. 
Geschrokken en gekneusd kroop ze uit de auto. Ze leefde nog, 
maar waarom eigenlijk. Haar enige vervoersmiddel was total 
loss. Zonder auto kon ze niet werken, en zonder werken geen 
geld. 
 
Waar ze veel later pas achter kwam, was dat haar nekwervels 
enigszins verschoven waren door de klap. Anderhalf jaar 
revalideren was het gevolg. Ze kon geen fysieke arbeid 
verrichten, en dat was nou juist het enige waarvoor ze was 
opgeleid en toe in staat was. 
Ze kwam financiëel steeds verder in de problemen, maar 
krabbelde op. 
Emotioneel had ze afstand genomen van Beun, ze ging nu 
volledig voor zichzelf. 
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Bovendien had ze in haar wanhoop een aardige ambtenaar bij 
haar gemeente om hulp gesmeekt en die hulp kwam. De 
gemeente ging over tot het huren van een deel van haar 
landgoed met het idee daar volkstuintjes te ontwikkelen voor 
alle, door de crisis werkeloos en radeloos geworden, burgers. 
Bovendien had de ambtenaar het voor elkaar gekregen om 
haar voor een jaar in de bijstand te krijgen. Al met al nog niet 
genoeg om aan alle lasten te voldoen, maar een goede vriend 
van haar had zich intussen ontpopt tot weldoener door haar 
achterstallige hypotheek te betalen, in ruil voor vrije toegang 
tot haar huis wanneer hij naar Spanje zou willen komen. 
 
De maandelijkse hypotheeklasten betaalt hij nu nog steeds, 
ook al was dat niet de bedoeling, maar totdat haar huis klaar 
is (en dat is het nu bijna) en kan gaan functioneren als B&B 
kan ze nog geen inkomsten genereren. Dat laatste kleine 
stapje was maar niet te overbruggen. Ze was er toch bijna.. 
 
Zeven maanden geleden begon ze onophoudelijk te hoesten. 
Een verkoudheid, dacht ze. Die duurt wel lang, dacht ze. 
Onderzoeken bij het medisch centrum leverde niets op. Wel 
zou ze niet zoveel moeten roken. Al meer dan 30 jaar rookte ze 
dagelijks hasj en marihuana. Het maakte het leven draaglijk 
en ze sliep er goed op. Ze werd weliswaar meerdere keren op 
een nacht wakker, maar dan had ze haar jointje altijd bij de 
hand om weer verder te kunnen slapen. 
Het hoesten hield maar niet op. Ze werd er gek van. Ze leek 
soms geen lucht te krijgen. Ze leende het boek van Carr en 
zodra ze het uit had stopte ze met roken. Maar ze bleef 
hoesten. 
En toen ze voor de derde keer bij de eerste hulp aanklopte 
werd ze opgenomen voor onderzoeken. 
 
Vandaag, twee weken later, op haar 49ste verjaardag, is 
eindelijk de diagnose gesteld. Ze hebben een tumor ontdekt 
aan de buitenkant van haar rechterlong. 
Veel meer weet ze nog niet, maar dat ze gaat vechten voor 
haar leven staat vast. 
Je gaat het toch niet, zo vlak voor de finish, zomaar opgeven!  



 - 78 - 

Hoof: 

Te kwaad 

bicat.net 

 
 
Waarom is het zwart?! Waarom? Ondanks dat het een van  
zijn minste zorgen mag heten, overweldigt de vraag hem  
totaal, vergezeld van een gevoel van intense walging. Alsof  
een onbeschrijfelijk kwaad bezit heeft genomen van zijn  
vlees. De randen van de sneden voelen alsof ze gloeien. Alsof  
duizenden rafelige tandjes ze steeds verder verteren.  
Stijgende paniek maakt zich van hem meester. Met zijn  
rechterhand probeert hij de gapende wond op zijn linkerpols  
dicht te drukken. En met zijn linker die op zijn andere pols. 
De dikkige zwarte drab die zich gestaag tussen de huidlappen  
door perst, lijkt niet te stuiten. Hij vecht tegen het verdrietige  
besef dat hij gaat sterven. Het dichterlijke rode waas loopt  
door zijn ogen.  
 
Een warme gloed slaat in zijn gezicht. Zijn duimen drukt hij 
zo hard hij kan tegen de pols van de andere hand, de stroom  
lijkt minder, maar er blijven lange slierten zwarte vloeistof  
tussendoor sijpelen. Sommige lopen traag langs zijn  
onderarm naar zijn elleboog, andere vallen rechtstreeks in  
het zwarte water waar hij in zit. Hij kijkt op in de richting van  
de warmte. Fel licht doet pijn aan zijn ogen. Hij voelt zijn  
pupillen samentrekken tot speldenknopjes. Zijn tong  
verdroogt in zijn  halfgeopende mond. Door zijn verkrampte  
oogleden ziet hij het licht dichterbij komen. Het voelt alsof  
zijn hele huid begint te gloeien en zijn gezichtshaar ieder  
moment kan verschroeien. 
 
'ZO!' buldert het. Een onhoorbare oorverdovende grom die  
hij met al zijn zintuigen hoort. Meer dan geluid, meer dan  
golven. Een Aanwezigheid die in tegenspraak is met alles  
waarvan hij wist dat het geen werkelijkheid was. Is dit zijn  
bijna-dood-ervaring? Zijn dit zijn hersenen die door  
zuurstofgebrek één voor één de functies uitschakelen? 'JIJ!'  
klinkt het tot in zijn kleinste vezel. Het voelt alsof hij  
binnenstebuiten wordt gekeerd, zijn dichtgeknepen ogen  
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hebben geen enkele zin. Het licht is overal. 'JIJ HEBT MIJ 
DUS VERZONNEN?' brult het retorisch door hem heen. Het  
gulpende gevoel bij zijn polsen is minder, het voelt alsof de  
verzengende hitte de stroom door droogte heeft gestopt. 
 
Instinctief heft hij zijn armen omhoog. Iedere beweging doet  
pijn. Alsof de hitte zijn botten reeds heeft verkoold, krijgt hij  
met moeite zijn armen omhoog. Bij zijn schouders klinken  
knetterende geluiden. Oud hout dat zich door vuur van het  
tergende aardse bestaan laat bevrijden. Hij ademt diep de  
droge lucht in. Het voelt alsof iemand een zak heet zand naar  
binnen giet. Hoestend vormt hij zijn vraag. 'Gggod?' Piepend  
hapt hij naar adem. Het lukt. Het lijkt iets kouder. En het is 
stil.  
Doodstil. 
 
'HAHAHAHAHA!!!' 
 
'DIE ZIELIGE SUPERHELD DIE JULLIE VERZONNEN OMDAT  
JULLIE NIET KONDEN LEVEN MET ALLEEN MIJN BESTAAN?  
TERWIJL IEDEREEN KAN ZIEN DAT IK DIE ZIELIGE  
RUIMTEKLONT IN MIJN HANDEN HEB? HOE BLIND MOET 
JE ZIJN?' 
 
'Maa...' Hij vraagt zich af of zijn hersenen aan het smelten 
zijn, of dat hij iets niet goed verstaan heeft. Hij voelt de  
onweerstaanbare drang om zijn ogen te openen en voor  
eens en altijd te zien wat en waar, en wie. 'Wa...' Hij brengt  
zijn verkrampte handen naar zijn gezicht. Zijn vingertoppen  
voelen niets. Waar hij zijn ogen vermoedt, tast hij rond. Het  
voelt er droog en... leeg. 'JE HOEFT ME NIET TE ZIEN OM TE  
WETEN DAT IK ER BEN!' Hij verzamelt zijn kracht.  
'Waarrommm...' zucht hij met al zijn vermogen. 
 
'JIJ KWAM NAAR MIJ!' 
 
'Nee...' Hij slaat verdrietig in het niets. 'Nee! Ik wil niet weg! Ik  
wil hier blijven! Ik heb leven geschapen! Laat me gaan! Laat  
me!' Hij raakt het kokende water waarin zijn gevoelloze  
onderlijf hangt. Het spat op en raakt zijn gezicht. De druppels  
branden op zijn oogleden. Ze zijn er nog wél! Zijn hand schiet  
naar zijn gezicht. Het zit er nog!  
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Hij grijpt naar de rand van het bad. Hij glipt weg over het 
bloed, maar zoekt opnieuw. 'Help!' gilt het hoog door de 
betegelde ruimte. In de verte schrikt zijn zwangere vrouw op.  
Zo heeft ze hem nog nooit gehoord. Weer klinkt die  
onwerkelijke kreet. In seconden, zo lijkt het, schiet ze naar de  
badkamer. Om te zien wat ze nooit zal vergeten. Haar man.  
Haar rots in de branding. Haar allerliefste. Huilend in een bad  
vol bloed. Zijn ogen opengekrabd, zijn lichaam vervormd als  
het beeld van Zadkine. Levend, maar niet van harte. 
Een vreemde tegenwoordigheid van geest beweegt haar  
naar de telefoon. Ze weet haar adres en 'haast' te melden  
voordat ze als een natte doek op de grond stort. 
 
Hij zakt door zijn gehavende knieën. Met hoop in zijn hoofd.  
Licht in zijn hart. Even gloeit het op om hem heen. Dit keer is  
het sissend, traag, maar dringend. Een bevel zonder  
ontsnapping.  
'VVVERKONDIGGG MMMIJ...' 
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Hoof: 

Niet verdiend 

bicat.net 

 
 
Mijn badjas is niet meer zo zacht als vroeger. Geen idee hoe ze 
dat deed. Korter in de droger misschien, of meer asverzachter. 
En dan nog, ze zal het misschien ook niet eens geweten 
hebben, het werd gedaan, immers. Voor hetzelfde geld 
kochten die Phillipijnse meisjes gewoon iedere week nieuwe 
badjassen. 
 
“PAPPA!!!” Ik schrik op uit mijn overbodige overpeinzingen, “ik 
wil niet meer zwemmen!” 
“Dat is prima lieverd, ga maar lekker naar binnen, in de 
keuken ligt een droge handdoek.” 
“Ja, maar ik wil nooit meer zwemmen. Dit zwembad is niet 
goed.” 
“Hoe bedoel je?” 
“Ik wil een duikplank maar daar is het zwembad niet diep 
genoeg voor.” “Ah joh, wat heb je daar nou aan, een 
duikplank” “Iedereen hier in de buurt heeft een duikplank!” 
“Maar je durft niet eens te duiken.” 
“Ja, maar wel op een duikplank. Maak maar een nieuw 
zwembad, dan laat ik het zien.” 
 
Het was me overkomen. Dankzij m’n nuchtere inborst, m’n 
humor, m’n makkelijke karakter en bovenal mijn 
diepgewortelde desinteresse in wat zij van kinds af aan in 
overvloed had gehad: geld. Duizelingwekkend veel geld. Zo 
veel dat álles te koop was. Behalve ik. Omdat het zó ver van 
me afstond, en dat gold voor haar andersom, was de fascinatie 
onmiddellijk overweldigend. Niet zozeer liefde op het eerste 
gezicht, als wel allesverterende, opslokkende obsessie. Vanaf 
die eerste nacht waren we nooit langer dan twee dagen uit 
elkaar. Alles deelden we, zonder er over na te denken. We 
genoten van ieder stukje bijzonderheid dat we van elkaar 
ontdekten. Ook qua sex. Dat bleek in haar kringen niet zo veel 
voor te stellen, ze genoot met volle teugen. En ik ook. Ook van 
alle extraatjes, vakanties enzo, maar vooral van haar. 
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Vrienden noch familie hebben ooit kunnen ontdekken wat ik 
in haar zag. Voor bijna iedereen was mijn verbondenheid zo’n 
ommezwaai de ‘verkeerde kant’ uit, dat men 
schouderophalend besloot te wachten tot ik weer bij zinnen 
was gekomen. Frustrerend, omdat ik vrij zeker wist, en weet, 
dat ik helemaal niet veranderd was. Nog steeds zegt geld me 
helemaal niks. Terwijl ik inmiddels bijna een jaar écht kan 
doen wat ik wil. 
 
“Pappa. Mag ik Nemo kijken?” 
“Straks lieverd, pappa zit net even lekker in het zonnetje de 
krant te lezen.” 
“Ik wil het nú! Je moet hem nú aanzetten. Dan daarna ga ik 
film kijken en kun jij krant lezen.” 
 
God, wat lijkt ze op d’r moeder. Altijd alle plannen naar haar 
agenda buigen. Altijd zij eerst. Maar met een ijzersterke logica. 
“Kom nou pappa! Ik doe de gordijntjes wel dicht.” Ik bedenk 
me dat ik liever nu even naar binnen loop om in het 
filmzaaltje de boel aan te zetten en even de goeie DVD uit de 
kast M-N-O te halen, dan redenen te verzinnen waarom mijn 
krant nu belangrijker is. Het verhaal van mijn leven kortom. 
 
Ze was beeldschoon, ook van zichzelf al, ze deed dan ook alle 
moeite haar lichaam tot perfectie te pushen. Klassieke 
schoonheid, maar met genoeg ordinair sex-appeal om iedere 
man te laten kijken. Ze had klasse, maar je zag dat ze als een 
beest tekeer kon gaan. Haar perfectionisme, dat vond ik juist 
mooi. Zo lang ze met zichzelf bezig kon zijn, zo eindeloos kon 
ze ook aan een bloemstuk staan boetseren, als er mensen  
kwamen. Of keer op keer de interieurjongen terugsturen om 
nieuwe voorstellen te maken. Ze vulde haar dag er mee, met 
alles maken hoe zij vond dat het moest zijn. Ze had zelfs 
nieuwe regels voor tennis ontwikkeld, met handboek en al. Ik 
zou willen dat ik ooit een plan had, wat ik ook nog in z’n 
geheel uit zou voeren. 
 
Wat mijn beste vrienden voorspelden gebeurde inderdaad. 
Langzaam, sluipend, bijna ongemerkt. Na de intense eerste 
paar jaar samen, waarbij ik me de hedonistische levensstijl 
steeds makkelijker liet welgevallen, moest er blijkbaar ook het 
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een en ander aan mij gebeuren. Geen moment had ik er aan 
gedacht om mijn viswinkel ‘Haakjes en Oogjes’ op te geven.  
Al was het maar om aan haar vader te bewijzen dat het me 
écht niet om het geld ging. En ik zou werkelijk waar niet 
weten waar ik m’n dagen mee zou moeten vullen. Bovendien, 
de huwelijkse voorwaarden waren wat dat betreft bijzonder 
duidelijk, ik moest in ieder geval in mijn eigen onderhoud 
voorzien. 
 
Binnen de familie was er blijkbaar over gesproken. Nou ja. 
Wijlen mijn schoonvader, de weduwnaar, had onze relatie 
nooit wat gevonden, omdat hij zich simpelweg niet kon 
voorstellen dat iemand níet op zijn geld uit was. Zijn gestorven 
vrouw scheen daar een vrij adequaat voorbeeld van zijn 
geweest. Hij kon haar op ieder moment tot zijn beschikking 
roepen, omdat zij dat als logische consequentie van de  
geboden levensstijl zag. Vanuit zijn gezichtspunt had je 
mensen mét en zonder geld. En die zonder waren de enige die 
jaloers waren. Nooit andersom. Zelf heb ik altijd wel de link 
gezien tussen de handel in wapens en mijn eigen visspullen, 
maar mijn uitleg stuitte nooit op heel veel begrip (iets met 
overleven, maar ik bespaar me de moeite). Verder was er vrij 
weinig wat ons verbond, los van zijn enige dochter. Maar op  
een zondagmorgen zoals deze besloot ze dat ik me, als 
echtgenoot van de enige dochter van de grote Sten, toch écht 
wat beter moest gaan positioneren op het maatschappelijk 
vlak. 
 
“PAPPA!!! Ze praten niet goed! Je moet het veranderen!” 
Ik verstar en knijp in de krant. Haal even diep adem. Boos 
worden heeft geen zin. Het is alleen dat het mij zo slecht 
uitkomt omdat ik me probeer te ontspannen. Boos worden op 
die kleine heeft geen zin. Opkroppen ook niet. Maar ik moet 
het laten gaan. Voortaan. “Ik kom eraan lieverd!” 
Even naar binnen om de afstandbediening te bedienen. Dat 
moest ze nou eigenlijk zelf maar eens leren. Maar ja. Daar zal 
ze wel geen zin in hebben. 
 
Of ik niet bij pappa in de zaak wilde. 
Ik hoorde een witte flits en ik zag een explosie van ruis. Zoals 
ze het voorstelde, hoorde ik dat er niet veel te kiezen viel. 
Ineens voelde ik de kou op mijn rug.  
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Die kou die in mijn merg leek te beginnen, naar boven kroop 
en via mijn nek mijn geweten leek te bevriezen. De stille 
schreeuw om mijn zelfstandigheid te bewaren. Mijn eigen wil. 
Mijn eigen ik. 
Als het nou zomaar een losse vraag was geweest, dan was de 
impact niet zo groot geweest. Maar het kwam bovenop de 
eindeloze sessies over mijn haar (te lang), mijn kleding (te 
vaal) en mijn drinken (te veel). Haar vader had me beschouwd 
als een tijdelijk ongemak en kon zich net neerleggen bij mijn 
hardnekkige aanwezigheid. Ik hoorde dat hij me ‘Eksteroog’ 
noemde als ik er niet bij was. 
Zijn dochter bleef maar met deze onaangename mutatie 
doorleven, dus ik ben er vanuit gegaan dat hij druk is gaan 
uitoefenen. 
 
“Je drinkt teveel.” 
Niet zo gek. Dat dimde het licht en dempte de herrie. 
“Weet je het al?” 
“Meta, waarom vraag je het me. Waarom moet ik antwoord 
geven,” zuchtte ik. Moedeloos. 
“Kom op. Je leeft er óók van. De stoel waarop je nu zit heb je 
niet zelf verdiend.” 
“Dat weet ik lieverd, maar ik hóef helemaal geen stoel als 
deze, ik zou met jou net zo lief op een flat in Drochten wonen. 
Ik hóef geen bioscoop in de kelder en dat zwembad wat ze aan 
het graven zijn, daar word ik ook niet gelukkiger van. Maar 
als het er ligt zal ik er vast een keer in zwemmen.” 
“Dat is niet eerlijk, “ beet ze, “jij heb dit allemaal helemaal niet  
verdiend! Want het interesseert je niet! Maar wat moeten we 
als pappa ooit doodgaat?” 
 
Of ik niet bij hem in de zaak wilde. 
Hij vroeg het me dan maar zelf. Terwijl we op het toilet naast 
elkaar stonden. Ook de eerste en laatste keer dat die twee 
urinoirs tegelijk gebruikt werden. Nooit begrepen waarom je in 
een huis, hoe groot ook, twéé urinoirs zou ophangen. 
Blijkbaar dus voor dit soort man-tot-man gesprekken. Het is 
ook wat lastig weglopen. Je bent verplicht te reageren, omdat 
je anders woordeloos naar elkaars gespetter staat te  
luisteren. 
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Het was een ongeluk. Echt. Ik trok te hard aan die linnen rol. 
Mijn hand schoot er af. Zoiets was het. In ieder geval raakte ik 
hem met mijn elleboog vol op zijn neus. Hij viel als een net 
versgevangen haring op een dek op de tegels. Zonder het 
gespartel dan. Zijn laatste woord was, als ik het me goed 
herinner, ‘bestuursvoorzitter’. 
Ik stond aan de grond genageld. Heel lang. Ondanks mijn 
EHBO-cursus, mijn nuchtere inborst en alles waarvan je 
denkt dat het je op zo’n moment enige helderheid van geest 
zal bieden. Zo lang zelfs, dat Meta kwam vragen of ‘alles goed 
ging met de jongens’. 
 
“Pappa. Ik wil een andere film.” 
Ik schrik op. 
“Vind je Nemo niet leuk?” 
“Ik vind die blauwe vis stom, die vergeet alles.” 
Ik liep maar vast naar het filmzaaltje, “wat wil je dan zien 
lieverd?” 
“Kung Pow! Die is leuk, met die baby!” 
 
De vraag over de opvolging kwam daarna opnieuw. En omdat 
ik aanwezig was geweest bij de fatale valpartij van de directeur 
én hij blijkbaar toch met enige bewondering over het 
doorzettingsvermogen van ‘die eksteroog’ had gesproken, wilde 
men het graag met mij proberen. Al was het maar om de zaak 
binnen de familie te houden. Ik wilde het niet. Pertinent niet. 
Maar ik kón niet weigeren zonder iedere dag van de rest van 
mijn leven te moeten verdedigen waarom niet. 
 
Mijn wereld werd ineens een stuk groter. En kleiner tegelijk. 
Eén doorlopende intercontinentale vergadering van 100 uur 
per week. Zes of zeven dagen per week, voornamelijk gevuld 
met paniekerig proberen te bepalen wat er in de tomeloze brij 
van cijfers, prognoses en productielijnen belangrijk was om te 
onthouden. En verder proberen met simpele logica de goeie 
eindjes aan elkaar te knopen en de andere knopen door te 
hakken. Maar het was zoveel. Zoveel te veel voor iemand  
die het in het geheel niet interesseert. 
 
En dan was het zondag. En dan was ik thuis om te horen hoe 
ze haar eerste stapjes had gezet. En dan ging ze gewoon door.  
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Daar was nu bijgekomen dat ik er nooit was (want niet 
efficiënt), dat ik me nog steeds niet goed aankleedde (oude 
snit en niet mijn maat) en dat ik veel te veel dronk. Niet één 
keer. Iedere zondag. IEDERE zondag. 
 
Het was wéér een ongeluk. Wéér in de badkamer. 
“En nou drink jij teveel! TRUT!” Ik zorgde ervoor dat er geen 
sporen van een worsteling waren. Gelukkig was ze door die 
valium behoorlijk makkelijk handelbaar. 
 
De verkoop van HandelsMij Groningsche Unie Nationaal ging 
vrij snel. Het bedrag deed me duizelen, zoveel zou ik nooit 
opkrijgen. Het was ook meer om er vanaf te zijn, dan om de 
opbrengst. De opluchting was overweldigend. Een stukje 
dichterbij naar waar ik eigenlijk wilde zijn. Wat volgde was 
een periode van rust. Stilte. Overpeinzing. Piekeren. “Wat  
nu”, was de vraag. Het antwoord groeide langzaam in mijn 
achterhoofd. Het belangrijkste dat me aan het aardse bestaan 
bindt, is Meta’s kleine spiegelbeeld. Net zo perfectionistisch, in 
de dop, net zo dwingend, maar gelukkig ook net zo bijzonder 
als ik haar moeder ooit had gevonden. 
 
Ik moest die kleine grootbrengen met een sterkere eigen wil 
dan die van mezelf. Met minder geduld, zodat de uitbarstingen 
kleiner zijn. Alles vertellen over de ondwingbare kracht van 
macht en dat je bezit nooit hebt, maar dat het jouw heeft. Dat 
soort bevindingen. 
De kleine is nu bijna 4. Als ik het wil doen, moet ik het nu 
doen. 
Ik start mijn laptop. Op een site met rare proza heb ik niet zo 
lang geleden een gironummer gezien. Iemand zonder werk die 
om geld vroeg. Die zal wel opkijken als er opeens 117.354.877 
euro zoveel op z’n rekening staat. 
 
Binnen een week woon ik boven ‘Haakjes en Oogjes” met net 
genoeg geld voor de eerste maand. Eens kijken of ik eens wat 
mensen kan bellen die ik al een jaar of vijf niet heb gesproken. 
Vraag ik ze langs. Gezellig. Met een kratje bier en een bandje 
van Doe Maar. Gaat de kleine weer gewoon mono video kijken. 
Of misschien buiten spelen met vriendjes. 
Een sprong in het diepe. Zonder zwembad. Dat heb ik wel 
verdiend. 
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Jaap de Paap: 

Boerenvreugd  - een dorpse vertelling 

paapsismen.wordpress.com 

De jongeman was eenzaam en behoeftig, en uw oude Paap kon 
het niet over zijn hart verkrijgen een en ander te laten voor 
andermans verantwoordelijkheid. Aldus bestond hij het de 
jongen te noden in zijn nederige woning, teneinde enige 
verlichting in het bestaan van deze reusachtige boerenzoon, 
Gorp genaamd, te brengen en hem uiteraard te voorzien van 
een kop dampende brandnetelthee; dat spreekt vanzelf. 

Juist op het moment echter, dat uw schrijven zich ontfermde 
over het wel zeer ontwikkelde instrumentarium van de grote 
boerenzoon, werd de deur na een felle klop opengeworpen en 
verscheen Boer Burpkens, de vader van Gorp,  in de aldus 
ontstane opening.  

Als dat maar goed afliep … 

Terwijl ik Gorps kloppende zeeotter omvat hield, zocht ik naar 
woorden. Boer Burpkens stond daar in de deuropening en ik 
gevoelde enige urgentie hieromtrent: ik diende niet al te lang 
te wachten met het geven van een afdoende verklaring indien 
ik ’s mans gelaatsuitdrukking juist inschatte. Woorden als: 
“Het is niet wat ge denkt” klonken mijzelve banaal, onecht en 
tevens geveinsd in de oren. Het was immers wel degelijk wat 
hij dacht: de oude paap met zijn grijpgrage handen om de 
smulrol van Gorp; daar geviel niet aan te ontkomen. 
Inmiddels had het schokken en schudden van Gorps 
rondhout ronduit ernstige vormen aangenomen, hetgeen deed 
vermoeden dat het slechts een korte wijle zou duren alvorens 
zijn mortier tot geschut zou geraken. 

Aldus heen en weder geslingerd tussen het medemenselijk 
verlangen Gorp van zijn papdrang af te helpen – waarbij er 
eerlijkheidshalve bij vermeld dient dat enig belang mijnerzijds 
niet uitgesloten mocht worden – en de volgens oerinstinct 
ingegeven drang onmiddellijk mijn eigen stede te ontvlieden, 
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bleef ik waar ik was en staarde in bevroren overgave naar de 
kolos bij mijn voordeur. Mijn handen echter, leken een eigen 
bewustzijn te hebben ontwikkeld in de korte spanne tijds 
wijlens boer Burpkens daar stond, en bleven karnen, kneden, 
knijpen en kruien dat het een aard had. Dra zoude Gorps 
zoutpilaar tot effusie komen en er was blijkelijk niets wat ik 
kon doen om het te remmen. 
Tezelfdertijd was ik me zeer wel bewust van de precaire 
situatie waarin wij ons gedrieën op dat ogenblik bevonden, en 
waar de prioriteiten lagen. Voor mijzelve prevaleerde slechts 
de overlevingsdrang: dat oerinstinct, welk vooral op de meest 
ongelegen momenten optreedt, alsmede het niet in de kou 
laten staan van Gorp, wiens hemelse voltrekking van zaligheid 
aanstaande was. Doch tevens begreep ik Boer Burpkens’ 
urgentie: te vernemen wat de reden was dat Gorp heel zijn 
familiestamboom van zeker drie pond aan gewicht in handen 
legde van de oude paap. Juist wilde ik dan aanvangen met in 
ieder geval een aanzet van verklaring, toen het wonder zich 
reeds aan Gorp voltrok. Luid wenend liet hij zijn jeugdig 
spaarsaldo de vrije loop, exact op het moment dat Burpkens 
nader trad en aldus goeddeels werd geglaceerd. De man trok 
zich er echter niets van aan en boog zich over zijn ontladen 
zoon en mij. Ik gevoelde mijn eigen einde zowel als het begin 
van de zo node binnengehouden opkarning naderen, doch 
slechts het laatste geviel mij ten deel, daar boer Burpkens 
heel niet voornemens was mij met slechtheid danwel 
vergelding te benaderen. Nog nasprenkelend luisterde ik licht 
verbijsterd naar wat hij zeide. 

“Wel, ge heeft wel eens geringere hoeveelheden geproduceerd, 
Gorp. Het heeft mijns inziens te maken met de wijze van 
aanvatten. Kunt ge mij dat eens leren, broeder Paap? Me 
dunkt dat u de duim juist onder de glans zet bij het lidroeren 
en daarbij tevens het frenulum beknelt; is dat juist?” 

De man had een scherp oog voor detail, dat mocht gezegd. Het 
was inderdaad de combinatie van het exact onder de glans 
aanvatten van het geschut alsmede het met afgemeten druk 
beklemmen van het frenulum wat kwantiteit zowel als 
bespoediging der uitstromen bewerkstelligde. Natuurlijk 
kwamen daar nog ritme, interval en het afwisselen van tempi 
in driekwarts- en zesachtste maat bij, doch dat waren 
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verfijningen die niet zozeer met de emissie der zaden zelf als 
wel met het gevoelen der geluksmomenten langs het pad naar 
verlossing te maken hadden. Het leek mij wijs dit laatste voor 
mezelf te houden en buitendien was een en ander geheel uit 
routine en ervaring voortgevloeid: ik had er geen vooropgezet 
plan over gehad. Toch een weinig opgelucht aangaande ’s 
mans bedoelingen voorzag ik de boer van antwoord. 

“Dat is juist, Burpkens,” sprak ik enigszins kortademig van 
het zojuist aan mij voltrokken carnaval der lobbige stromen. 
“En uiteraard zal uw nederige paap ook u volgaarne ten 
dienste zijn, indien u zo goed zoude willen zijn zich te 
ontbroeken teneinde de pepermolen toegankelijk te maken.” 

Fluks ontdeed de boer zich van werkmansbroek en overige 
lendenbedekking en wederom werd ik verrast door wat de 
schepper zoal aan werkmanstuig had uitgedeeld destijds. 
Ware ik in de veronderstelling dat Gorp al rijkelijk was 
voorzien van slag- en hamerwerk; bij het aanschouwen van 
wat boer Burpkens daar tevoorschijn toverde aan orgaanvlees, 
werd ik dra gedwongen mijn mening hieromtrent te herzien. 
De geheel onverwachte en ook enigszins onwelkome gedachte 
aan vrouw Burpkens drong zich aan mij op toen ik me 
onwillekeurig afvroeg hoe zij zulks in vredesnaam naar binnen 
kon krijgen, welk beeld ik met enige inspanning wist te 
verdrijven. Het betrof hier een serieuze mannenkwestie 
immers. 

“Ziet ge,” sprak ik, terwijl ik met trillende handen de boven 
mij uittorenende gedenknaald beroerde, hetgeen alras tot een 
eerste schokking leidde. “Ge duwt met de blanke top der 
duimen juist onder de glans, waarbij ge ervoor oppast niet uw 
nagel te gebruiken tenzij ter vertraging van de sapontvlieding.” 
Ik gevoelde mijn eigen broekevrind wederom in staat van 
paraatheid geraken bij de plechtigheid van het moment en 
besloot daar op dat ogenblik geen aandacht aan te besteden. 
De educatie prevaleerde hier, en het gaf geen pas me daarbij 
door zelfzuchtige motieven te laten leiden. Bovendien meende 
ik aan een lichte vitesse in de respiratie van boer Burpkens af 
te mogen leiden dat het wonder zich tevens aan hem zou 
voltrekken, en wel schielijk. 
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“Voorts draait ge de duim dan een ietwat waardoor het 
frenulum een weinig wordt geknepen. Kijk zo…” 

Door ingespannen concentratie op didactiek alsmede de 
bewondering voor het agrarisch pronkstuk welk ik in handen 
hield, ware ik in het geheel niet bedacht op de snelheid 
waarmee boer Burpkens tot verlichting kwam. Met een 
welgemeend “Och…” – kortaf, zoals men dat in onze 
plattelandsstrekken gewend was – verliet een schier eindeloze 
stroom van warm levenselixer ’s mans parasolstandaard, 
hetwelk mij vol in het gelaat trof, exact bij het door mij 
uitgesproken woord ‘zo’ hetgeen resulteerde in een niet 
onwelkome en deels orale opvang. Ik prees mijzelve gelukkig 
met mijn gezondheid en dat ik niet een of ander eiwitbeperkt 
dieet voorgeschreven had gekregen, anders was ik beslist in 
de problemen geraakt door de enorme golf van het zilte nat; ’s 
mans pulserende torenspits ontschoten. 

Aldus verkwikt en ontdaan van ondergoedse spanningen zette 
Burpkens zich hijgend naast zijn zoon neder op de rand van 
mijn sponde, die smartelijk doorboog. Ik geraakte bijkans in 
vervoering bij het zien van de familiair en parallel wijzende 
steenhouwersbeitels van vader en zoon, doch pakte mijzelve 
bijeen om niet de goede manieren te vergeten. Met plakkend 
bekken en slurpende dijen toog ik naar het kleine comfoor, 
waar ik een kroes haalde. Deze zette ik bij en vroeg beleefd of 
Burpkens ook thee beliefde. 

“Nou, ik wil me niet opdringen,” sprak de man bescheiden, 
doch ik stond erop, mede daar we elkaar nog niet zo goed 
kenden. Uiteindelijk accepteerde hij. Het betrof immers 
brandnetelthee. Nadat ik dan benevens boer Burpkens tevens 
Gorp en mijzelve gul van het prikkelend nat had voorzien, 
nam ik het heft in handen, zij het deze keer figuurlijk. Het 
sierde vader en zoon overigens dat zij geen enkel blijk gaven 
van de behoefte hun respectieve repoussoir toe te dekken, 
hetgeen de vertrouwelijkheid tussen ons uitstekend weergaf. 

“Teneinde tot vermindering van grootte te komen,” vatte ik 
aan, “dient deze oefening meermaals per week te worden 
uitgevoerd, waarbij opgemerkt dat niet zozeer de afmetingen 
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zelf als wel de mate van rigiditeit wordt aangepast, hetgeen 
leidt tot een hartelijker, tevens pijnlozer toegankelijkheid in de 
daarvoor aangewezen tabernakels. Zulks dient evenwel immer 
vakkundig te worden uitgevoerd.”  

Het laatste voegde ik er terloops aan toe, en niets wees op 
enige argwaan van mijn pupillen, die goedig knikten terwijl zij 
voorzichtig van de hete thee nipten. 

“Paar keer per week dus,” bromde Burpkens. “Kan dat des 
avonds? We zitten overdag met nogal wat arbeidsintensieve 
bezigheden op de boerderij.” 

Het duurde een korte wijle voordat de volle betekenis van zijn 
vraag tot mijn door opwinding doch  tevens goede en 
educatieve bedoelingen versluierde geest doordrong. Schielijk 
herpakte ik mij. 

“Dat vormt heel geen beletsel, Burpkens,” zeide ik. “Gij en uw 
zoon zijn immer welkom.” Het duizelde me van geluk, lieve 
lezervrienden en –vriendinnen; dat kunt ge vast wel begrijpen, 
en het staat u momenteel dan ook geheel vrij uw delicate en 
wellicht door het warme weer te weinig bezochte streek enige 
vorm van eigenstreel te doen toekomen. Op momenten als 
deze moogt ge van uzelve houden en daarmede de natuur de 
haar zo node toekomende eer bewijzen. Doch dat terzijde: ge 
redt zich er wel mee, me dunkt, en ge wilt wel zo goed wezen 
enige opvang in de vorm van handdoek, koffiekroes danwel 
zinken gieter te regelen teneinde ook uw eventuele 
huisgenoten enig blijk van proper comfort te bieden. 

De sterren stonden echter nog beter aan de hemel dan ik op 
dat ogenblik bevroedde. Burpkens stond op, trok zijn zoon 
aan een oorlel overeind en zeide: “Wilt ge ons een ogenblik 
verschonen, Paap? Wij houden een geringe familiebespreking 
buitenshuis en zijn in geen tijd terug.” En daar gingen ze, 
vader en zoon: de broeken op de enkels, de smeedijzers trots 
wapperend en fier vooruit. De aanblik ontroerde me enigszins, 
leesbeestjes van me; dat moogt ge gerust weten. Na enkele 
ogenblikken waren zij reeds terug en namen opnieuw plaats 
op mijn matras. 
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“We hebben een en ander overlegd,” zeide Burpkens plechtig. 
“En zijn tot een vergelijk gekomen waarvan wij ons in 
ootmoedigheid afvragen of ge daarmee akkoord zoude kunnen 
gaan.” Hij keek even naar Gorp, die knikte en zelfs een 
aanvang van een glimlach wist te produceren. 

“Mijn familie kent nog drie broers mijner,” vervolgde boer 
Burpkens. “Die allen met hetzelfde euvel kampen. Ik ben er 
van overtuigd dat ook zij baat zouden hebben bij uw 
melkmethode en zeker niet onafwijzend staan tegenover 
educatieve ondersteuning uwerzijds. Zoud ge, uiteraard tegen 
een redelijke vergoeding, niet alleen mijn zoon en mij, doch 
ook hen terzijde willen staan bij het verlagen der rigiditeit 
onzer familiestambomen?” 

Ik kneep mijzelve maar eens stevig in de roede teneinde vast 
te stellen of ik wel in wakende toestand verkeerde, en wilde 
reeds protesteren tegen de mij geboden geldelijke vergoeding, 
toen de boer zijn enorme handen hief. 

“Ik weet wat ge zeggen wilt, en ik waardeer uw belangeloze 
medemenselijkheid aangaande ons karningsvraagstuk, maar 
wij zouden ons niet licht bezwaard voelen indien wij niet op 
zijn minst een bijdrage aan uw levensonderhoud zouden 
leveren voor bewezen diensten. Uw broekschraapwerk staat in 
heel de omgeving bekend als degelijk vakmanschap, doch ik 
ken tevens de bescheiden toelage die ge daarvoor rekent. Een 
weinig extra is u derhalve vol gegund.” 

Het werd me nat te moede bij ’s mans vriendelijke woorden, te 
meer daar ik mijzelve reeds rijkelijk beloond achtte met wat 
vader en zoon zoal op mij hadden achtergelaten en waarvan ik 
de reeds zilverig aankoekende schilfers op jukbeenderen en 
mondhoeken bewaarde voor later, wanneer het bezoek zoude 
zijn vertrokken. Ik kon dan ook niet anders dan deemoedig 
het hoofd neigen waarmede de kwestie geregeld leek en 
waarna wij de avond waardig afsloten met een gezamenlijk 
eerbetoon aan de rijke natuur. Toen zij waren vertrokken 
prentte ik mijzelve in dat er iets op de vloer moest komen ter 
bescherming van het onbehandeld hout, wilde ik niet met een 
deelverving in diverse tinten gebroken wit komen te zitten. 



 - 93 - 

Het behoeft verder geen betoog, lezers en lezerinnen van mijn 
hart, dat het papelijke leven sedertdien in ongekende luxe 
prolongeerde, in materiële zowel als vloeizondige zin.  

Drie avonden per week verschafte ik toegang aan de vijf 
reuzen Burpkens, en verloste ik hen twee bij twee, alsook 
paargewijs van het kwaad. Het moet gezegd dat elk van hen 
vorderingen maakte in het ontstijven der lidmaten, maar 
gelukkig in een traag tempo. Allen waren wij het erover eens 
dat een en ander nog een flinke wijle moest voortduren en bij 
enig resultaat er tevens nog zoiets bestond als regelmatig 
onderhoud. Voorlopig was ik gedekt, aldus. 
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Jaap de Paap: 

Klamvochtige kerstnacht 

paapsismen.wordpress.com 

Het zal tijdens een barre winter rond de aanvang der 
jaartelling zijn geweest, ondeugende lezerettes van me, dat uw 
schrijver door een vreemde samenloop van omstandigheden 
en tevens geheel bij toeval alsmede onbedoeld doch zeker niet 
gepland, een korte voettocht ondernam, welke pittoresk 
meanderend van Roedezwikkendam naar Bethlehem voerde. 

Ge begrijpt dat zulks al gauw een volle midweek vergde, en 
het was dan ook heel niet verwonderlijk dat uw ootmoedige 
paap een wijle rust behoefde; eenmaal gearriveerd. Het was 
inmiddels kerstavond geworden hoewel men daar in die tijd 
nog nauwelijks weet van had. 

De herbergjes lagen bij nachte in ’t veld uitnodigend te 
lonken, doch waren helaas allemaal overbezet. Iedereen 
logeerde er alsof het allemaal niets kostte. Aldus besloot uw 
nederige chroniqueur de nacht dan maar in een of ander 
stalleke door te brengen. Indien van warme en goedmoedige 
dieren der schepping voorzien, verschaft zo’n onderkomen 
immers nog enige warmte. 
Het zoude overigens niet de eerste keer zijn dat uw schrijver 
zijn toevlucht in dier en stal zocht, doch daarover zwijgt men 
maar liever, want inmiddels zult ge de vingeren wel weer reeds 
druk krioelend verscholen hebben op de plek waar het knus 
en warm is en met enig geluk tevens een weinig klamvochtig. 
Mij maakt ge niets wijs: ik ben van uw losse zeden reeds lang 
op de hoogte. 

Na enig dwalen, wijlens welke een klein meisje uw paap nog 
een paar stokjes probeerde aan te smeren met het verzinsel 
dat deze houtjes wegens zorgvuldige onderdompeling in 
zwavel en fosfor met slechts weinig moeite te ontbranden 
waren, doch welk haveloos kind met een paar goed getroffen 
gemeenplaatsen mijner luid schreiend haar route hervatte, 
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vond ik tenslotte een stal waarvan de deur een weinig 
aanstond en welke ik opgelucht betrad.  

Een kortstondige verheugenis, zo bleek, want benevens de 
verwachte dieren, wier warmte mij immer welkom zij en wier 
zorgvuldig achter staart en vacht verstopte rijkdommen mij 
menigmaal tot onverhoedse scrotale spasmen hadden verleid, 
bevonden zich nog twee mensen in deze stal: een jonge vrouw, 
wier omvang een reeds vergevorderde dracht verried, en een 
jongeman van wie mij de welgevormde en ontroerend eeltige 
werkmanshanden onmiddellijk opvielen. Een schrijnwerker, 
vermoedde ik, en heel geen onaantrekkelijke kan ik u, mijn 
ongetwijfeld reeds hevig knedende toehoordertjes, vertellen. 
Nog maar net was mijn blik via zijn pezig torso gedaald naar 
de plaats waar men immer een veilig onderkomen alsmede 
een stevig houvast vindt, of de jongeman kwam recht voor mij 
staan en staarde mij boos aan. 

“Om welke reden zijt ge hier?” vroeg hij bars. Ik gevoelde een 
lichte trekking langs frenulum en glans gaan, bij het 
aanschouwen zijner masculiene voorkomen, doch hield dit 
wijselijk voor mijzelve. 

“Verschoont ge mij,” zeide ik. “De herbergjes lagen bij nachte 
in ’t veld; zij hadden hun gasten geteld, waarna bleek dat er 
geen plaats meer voor mij was. Zodoende ben ik voor den 
barre winter gevlucht en alhier terechtgekomen. Ik heb heel 
geen kwaad in de zin en ben slechts een ongevaarlijk en 
godvrezend man.” 

De jongen ontspande een weinig. “Goed dan,” zeide hij. “Nu 
zijt wellekome, indien ge uw eigen bedoening regelt. Mijn 
vrouw en ik zijn tevens overal de deur gewezen terwijl we die 
zelf net daarvoor hadden geopend, en we hebben het de 
laatste tijd toch al niet makkelijk gehad. Wellicht wilt ge me 
mijn lompe gedrag van daarnet vergeven?” 

Ik verzekerde hem dat hij zich daaromtrent geenszins zorgen 
hoefde te maken en informeerde beleefd naar de reden van 
hun ongemak. Hij vertelde met een voor die tijd opvallende 
openhartigheid  dat zijn vrouw ongewild zwanger was geraakt 
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en hartgrondig volhield dat het van hem noch van een andere 
man kon zijn. Ik knikte begripvol en keek eens naar de vrouw, 
wier curve gelijk een volle maan naar voren stak, zoals zij daar 
schrijlings op een prikkende schoof zat. 

“Hebt ge geen mirre, goud danwel wierook meegebracht?” 
vroeg het hert nijdig. Ik schudde mijn hoofd. 

“Dit is al wat ik bezit en tevens met mij mede heb gebracht,” 
zeide ik en wees op het gehavende valies dat naast mij stond. 

“Vreemd,” mompelde ze. “Het was door den Engel voorspeld 
dat we geschenken zouden ontvangen.” Ik keek weer naar de 
jongeman die zijn schouders ophaalde, waarna hij met zijn 
wijsvinger een cirkelende beweging naast zijn hoofd 
uitbeeldde. 

“Zo doet ze al maanden,” fluisterde hij. “Ik weet me er gewoon 
geen raad meer mede.” Hij boog zich naar mij over en een 
lichte muskusgeur deed mijn bloed en andere sappen een 
weinig versnellen in omloop alsmede een graad of anderhalf 
toenemen in temperatuur. Terwijl de vrouw mompelend tegen 
een of ander louter voor haarzelve zichtbaar wezen sprak, 
vertrouwde de jonge schrijnwerker – want dat bleek hij 
inderdaad – uw oude, immer tot karnen genegen paap toe dat 
hij zich de laatste weken had afgevraagd waarom hij haar niet 
gewoon aan haar lot overliet. Ze was drachtig zonder dat hij 
daaraan te pas was gekomen en had nauwelijks aandacht 
voor hem. 

Het werd me klam te moede toen ik zijn relaas aanhoorde: het 
vertrouwen dat de jongen mij gaf, zijn viriele wanhoop … het 
deed mij alras tot een kloek besluit komen. De jongeman 
behoefde troost en genegenheid en wie was ik om hem deze te 
ontzeggen, na zijn onbaatzuchtig aanbod deze stal met hem 
en zijn chagrijnig wijf te delen? 

Ik voerde hem mede naar een klein, afgeschot gedeelte van de 
stal en vertelde hem over kansen en mogelijkheden, over liefde 
welke zich nimmer tot het eigen thuis hoeft te beperken, zeker 
wanneer er sprake is van ontstentenis zulk woongenot. 
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Daarbij droeg ik er zorg voor zo openhartig mogelijk te zijn en 
niets weg te laten. Ik vroeg hem tevens hoe lang het geleden 
was dat hij heel zijn jongensvreugd had uitgestort door middel 
van het beroeren zijner waterpas. Beschroomd gaf hij toe dat 
zulks er de laatste weken niet van was gekomen en dat het 
spreekwoordelijke water hem na aan de lippen stond. 

Meer woorden waren niet nodig en terwijl de jonge vrouw 
puffend warrige gebeden prevelde en in het geheel geen 
aandacht had voor ons, wierpen wij als één man onze 
gewaden verre van ons en togen aan het wedermelken dat het 
een aard had. Het ging van kling, klokje, klingelingeling en In 
Dulce Jubilo – speel op uw trom en piccolo. Het was 
ontroerend te zien hoe alle zijn ledekens beefden… 

De pezige schrijnwerker was voorzien van een goed stel 
timmermansgereedschap en wist zich er – zijn jonge jaren ten 
spijt – ook heel aardig raad mede; dat moest gezegd. Nog 
nauwelijks had ik zijn van voorpret pulserend geboomte 
omvat of hij geraakte luid kermend tot het eerste plengoffer 
van die lange, koude nacht. In het geheel niet ontmoedigd, 
vermoeid of anderszins wars van voortzetting, richtte zijn 
jeugdige voorhamer zich fluks weder opwaarts en beloonde uw 
paap voor zijn ootmoedig handwerk met zilte besprenkelingen. 
Ik geraakte enigszins geagiteerd door zulks en het duurde dan 
ook niet lang voordat tevens mijzelve de papenpap rijkelijk 
ontvlood. Heel mijn kandelaber schokte en schudde bij zoveel 
warmte en aandacht. Na deze korte, beschroomde 
kennismaking vonden wij het echter tijd om er maar eens 
goed en serieus werk van te maken en het werd een mooi, 
vriendschappelijk samenzijn waarbij geen enkele 
terughoudendheid tussen ons bestond. 

Toen wij dan voor de twaalfde keer tot een gelijktijdige 
samenzang kwamen en er nog slechts een weinig lauwwarm 
wijwater pipetsgewijs onze vreugdeknoetsen verliet, geviel ik 
in een diepe, onrustige slaap waarbij ik mij slechts vaag 
bewust was van het vertrek van de jongeman. 
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En ik droomde dat er zich nog drie mensen in de stal 
vervoegden; drie kerels met rijkbestikte jurken en glinsterende 
hoofddeksels. In tegenstelling tot uw nederige schrijver 
hadden zij wel degelijk geschenken medegebracht voor het 
inmiddels luid kijvende deernke in het stro. Het zij zo, dacht 
ik en sliep verder. Nog wat later meende ik ergens het gekrijt 
ener zuigeling te horen, doch dat zal tevens mijn verbeelding 
zijn geweest. Het was immers in Bethlehem, en daar hoorden 
zij wel vaker engelen zingen.  

Met zachte hand bracht ik mijzelve een toegift op wat de 
jongen zo ijverig en af en toe zelfs met enig ongeduld had 
bewerkstelligd. 

Wanneer ik nu terugdenk aan die nacht, lieve leesbeestjes, 
heb ik weleens het gevoel dat ik destijds iets belangrijks en 
wezenlijks heb gemist, maar ik kom met geen mogelijkheid op 
het idee wat dat dan geweest had kunnen zijn. 

Ge kunt wat mij betreft dan ook gerust afmaken waarmede ge 
bezig was daaronder, waar het friszure nat in kleine gutsjes 
uw speeltuintje verlaat, of waar uw kleine harde broedervrind 
koket en eigenwijs de kop opsteekt. Of dacht ge dat uw oude 
paap niet wist wat ge zoal uitvoerde bij het lezen van zijn 
immer prikkelende relaas? 
En ge hoeft u er ook geenszins schuldig om te voelen, lieve 
stangknederkes en  geulwrijverinnekes van me: het is zoals de 
natuur het u heeft gegeven en ge zoudt wel gek zijn indien ge 
er geen gehoor aan gaf. Buitendien is het wellicht de mooiste 
wijze waarop ge de kerstgedachte kunt vieren. 

Dept ge een en ander aan gemorst nat wel even op, nadien? 
Het geeft anders zo’n boel. 

Een vrolijk kerstfeest gewenst door uw trouwe Jaap. 
Dat ge moogt eten en vieren, met kransjes en wijn; 
en dat ge ook daar beneden volkomen gelukkig moogt zijn. 
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Jade Zoë: 

Burgerlijke Staat II 

share-express.blogspot.com 
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Jan Willem Grift: 

Verlossing is nabij! 

lifeisabitch.nl 

 
Hij denkt dat hij de Messias zélf is. Ik denk het eerlijk gezegd 
ook. Dat de Verlosser terug op aarde is en dat het lange 
wachten eindelijk wordt beloond. Een grote bak ellende, 
rampspoed en verdriet heeft de wereld al ruim tweeduizend 
jaar in zijn greep. En ineens is daar hulpbisschop De Jong 
van het bisdom Roermond! Gestuurd om alle problemen op te 
lossen. En Hij kan het! Deze week heeft Hij Nederland kennis 
laten maken met de wonderen van weleer. In één klap heeft de 
hulpbisschop zowel het abortusvraagstuk als het 
personeelstekort in de zorg weggevaagd. Alsof ze er nooit 
geweest zijn.  
 
30.000 abortussen worden er per jaar in Nederland 
uitgevoerd. De hulpbisschop is daar ontstemd over. Brute 
moord is het! In een brief aan de Tweede Kamer geeft 
hulpbisschop De Jong het antwoord op het abortusvraagstuk: 
door een verbod op abortus in te stellen ontpoppen de 
gespaarde foetussen zich tot verplegers en daarmee ontstaan 
er ruim voldoende ‘handen aan het bed’. De eenvoud van de 
oplossing is briljant. Deze man kán niet anders dan een 
personificatie van Jezus zijn. Verbied het vroegtijdig afbreken 
van zwangerschappen en de ziekenhuizen zullen wemelen van 
de meest kundige medewerkers.  
 
Abortus en zorgpersoneel zijn natuurlijk nog maar het begin. 
Ik fantaseer al over hoe Hij op intelligente wijze andere 
probleemkwesties aan zal pakken. De kredietcrisis 
bijvoorbeeld. Als De Jong het voor het zeggen had, was die er 
natuurlijk nooit geweest. Hij had kort naar de scheefgroeiende 
economie gekeken en dan wijs gesproken: ‘Laat er een groot 
vermogen aan bankbiljetten bijgedrukt worden en de 
financiële misère zal geschiedenis zijn’. En wat te denken van 
het voedseltekort in Afrika? De hulpbisschop staat er kort bij 
stil en geeft vervolgens opdracht om in andere landen de 
voedselproductie te verdubbelen en te verschepen naar het 
noodlijdende continent.  
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De denkwijze van hulpbisschop lijkt zó simpel! Je zou bijna 
gaan denken dat je Zijn oplossingen zélf kon bedenken. Er is 
geen probleem te verzinnen waar de hulpbisschop uit 
Roermond geen vernuftige oplossing voor heeft. Ik wil de 
hulpbisschop als premier! Wat zeg ik? Als keizer van de 
wereld! 
 
Met een schok ontwaak ik uit mijn dagdroom. De 
hulpbisschop kan Jezus helemaal niet zijn! Ik lees de brief 
van De Jong aan de Tweede Kamer over abortus opnieuw. Hij 
had in de envelop een schaalmodel van een foetus gedaan. 
Om te laten zien dat het wel degelijk ménsen zijn die om zeep 
worden geholpen bij een abortus. Nou ja, minimensen dan. 
Ineens realiseer ik me dat De Jong een rooms-katholieke 
geestelijke uit Limburg is. Die zijn gek op minimensen, vooral 
jongetjes van een jaar of zeven. Hoe meer hoe beter. 
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Joris Pelgrom: 

Steekje los.  

jorispelgrom.nl 

 
 
Ik woon hier natuurlijk niet, maar ik wil hier wel begraven 
worden. Nu woon ik nog in Laren maar iedereen is hier. Ze 
had een lap stof om haar haar gedaan waar nog een paar 
grijze pijpenkrullen onderuit kwamen. Zo te zien was de lap zo 
van een grote rol afgescheurd, zonder zoom maar met losse 
draadjes. Kijk mijn broers liggen hier ook. Eentje is maar 
tweeënveertig geworden, die arme jongen en die ander 
zevenenzestig. Ik heb ze allebei overleefd, ziet u. Haar 
mouwloze vest was met grote, grove steken in elkaar gezet, ik 
vermoed door haar zelf. Bovenaan, bij haar schouder hing een 
los draadje. Zo ver ik er verstand van heb hoor je zo’n draadje 
vast te knopen. Nu zegt die uitvaartvereniging, ging ze verder, 
dat ik in Laren moet worden begraven, ik kan hier niet naar 
toe omdat ik hier niet woon, zeggen ze. “Nee hoor”, 
antwoordde ik haar, “u mag begraven worden waar u wil, ook 
hier.” Precies dat heb ik ze ook gezegd, maar zij zeggen dat ik 
daar niet voor verzekerd ben. Het draadje op haar schouder 
begon, door de vele bewegingen die ze maakte langzaam 
langer te worden, het vest zat bij haar schouder bij elke 
beweging met een steekje minder vast. 
 
“Het is zaak dat u aan uw familie verteld dat u hier wilt 
worden begraven en dat er eventueel moet worden bijbetaald”. 
Geld is er genoeg, ik heb meer dan voldoende op mijn 
bankrekening staan. Bij “genoeg” gaf het draadje het op en het 
grof afgeknipte lapje stof bij haar schouder viel voorover. Ik 
zag dat ze onder het vest een blouse droeg die met de zelfde 
grote steken in elkaar was gezet. Als ik nu in Laren dood ga 
dan komen jullie mij toch wel halen om mij hier te begraven? 
Haar arm bewegingen werden steeds woester. Ook de rechter 
schouder van haar vest liet los. Er sprong een knoop van haar 
blouse. Ik zag dat ook haar knopen maar met een enkele steek 
waren vastgezet. Van de familie moet ik het niet hebben, die 
doen niets voor me. Mijn dochter heb ik al jaren niet gezien en 
de familie van mijn broers, nou die betalen ook niets.  
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Geld genoeg hoor. Mijn kleine broertje had een eigen bedrijf en 
nu heeft zijn vrouw die. En maar nieuwe auto’s kopen, waar is 
dat nou voor nodig? Er sprong nog een knoop van haar 
blouse. Nu het vest gedeeltelijk uiteen was gevallen zag ik dat 
ook de mouwen van haar blouse met grove steken aan de rest 
vast zat. “U kunt altijd een wens en een deposito bij de 
uitvaartondernemer neerleggen, zij moeten er dan voor zorgen 
dat uw laatste wens wordt vervuld.” 
 
Ik dacht het haar zo mooi uitgelegd te hebben en hoopte dat 
ze weer verder liep voor haar blouse op de zelfde manier 
uiteen zou vallen als haar vest. Ook omdat er zich achter haar 
al een aardige rij begon te vormen. Nee zij zeggen dat het niet 
kan en dat ik in Laren moet worden begraven. Als dat dan 
toch moet dan wil ik wel bij mijn eerste geliefde liggen. Ach 
dat was toch zo’n lieve jongen en die vrouw van hem die kijkt 
niet meer naar hem om, weet u. Langzaam zakte de mouw van 
haar schouder. Er sprong weer een knoop van haar blouse. 
Hoewel ik het niet wilde, zag ik toch dat ze minstens een 
hemd onder de blouse droeg. Gelukkig niet zelf gemaakt. 
Maar het liefst wil ik hier naar toe, u kunt mij toch komen 
halen als ik dood ben? De rij achter haar begon ongeduldig te 
worden. Ik zag hoe een echtpaar achter elkaar verbaasd 
aantikten en naar haar rok keken die voor mij enigszins 
buiten beeld was. Ik rechte mijn rug om mij zo wat langer te 
maken en keek over het randje van het loket naar beneden. 
Haar rok was gemaakt van tientallen lapjes die allemaal met 
enkele steken aan elkaar waren gezet. Bij haar voeten lagen al 
meerdere van die lapjes die van het grotere geheel waren 
losgekomen. “Weet u wat”, zei ik tegen haar, “als u dood gaat 
moet u mij bellen en dan kom ik u met alle plezier ophalen.” 
Tevreden liep ze verder een spoor van kleine stukjes bonte stof 
achterlatend. Zo voorkwam ik dat de eerst volgende rouwstoet 
werd ontvangen door een enkel in ondergoed geklede oudere 
dame, hoewel dat natuurlijk wel weer iets nieuws geweest zou 
zijn. 
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Joris Pelgrom: 

Arm en rijk. 

jorispelgrom.nl 

 
 
 
Het was een mooie zonnige dag dat de twee dames naar me 
toe kwamen met hun vraag. Het waren echte dames met korte 
bontjasjes, de één met een beige broek er onder en de ander 
met een geruite plooirok. Vanzelfsprekend hadden ze allebei 
een hoedje op hun goed gecoiffeerde hoofden. Met rode 
koontjes van opwinding en een wandeltempo dat net iets 
rapper was dan je van dames van hun standing zou 
verwachten, kwamen ze op me af. Ondanks hun opwinding 
was duidelijk te horen aan hun stem en accent dat ze uit de 
oude goede buurt van de stad kwamen. Mijnheer, zei de eerste 
met een grote glimlach van het soort dat alleen uit verbazing 
voort kan komen. Vlakbij het graf van onze ouders is een deel, 
erg rommelig maar wel met heel veel bloemen. Er lopen 
allemaal Surinamers, wat is dat daar? Is het soms een 
speciale gedenkplek, iets voor rituelen? Kwam de andere dame 
er tussen door. 
 
Ik begreep niet waar ze het over hadden. “Kunt u mij vertellen 
welke plek u bedoelt, want het is mij niet helemaal duidelijk 
waar u het over heeft” Misschien bedoelen ze de 
herdenkplaats voor de gecremeerden dacht ik alleen begreep 
ik nog niet waar die Surinamers thuis hoorden in hun 
verhaal. 
Het is er rommelig en er lopen allemaal mensen door elkaar, 
zoals ik al zei en er liggen wel veel bloemen. En pluche 
beertjes, vulde haar zuster aan. Het was voor mij nog steeds 
een raadsel. “Kunt u het misschien aanwijzen op de 
plattegrond”, vroeg ik hen op mijn aller vriendelijkst. Ik nam 
een plattegrond van de begraafplaats en legde deze voor ze 
neer. Zonder de kaart een blik te gunnen zei de eerste dame: 
Ja, daar zijn wij niet goed in, kaartlezen. Ze zei het op een 
toon dat duidelijk moest maken dat dames als zij van het 
bestuderen van de juiste route vrij waren gesteld. Daar had ze 
een mannetje voor, haar echtgenoot.  
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Het is daar bij die grote boom. Ze draaide zich een kwartslag 
om en wees, met haar arm heen en weer zwaaiend, richting 
praktisch de gehele begraafplaats. “Weet u op welk vak uw 
ouders zijn begraven, wellicht wordt het dan iets eenvoudiger 
voor mij”. Licht geïrriteerd door de duidelijk domheid van de 
man achter het loketje, antwoordde de tweede zuster: Nee 
natuurlijk niet, we lopen er zo naar toe, al meer dan dertig 
jaar. “Hoe loopt u dan?" 
 
Het was natuurlijk eenvoudig geweest om op te zoeken waar 
hun ouders begraven lagen, maar daar had ik nog even geen 
zin in. Ik wilde dit spelletje nog wat rekken. Ik wees nogmaals 
naar de plattegrond. “Hier is de ingang, waar we nu staan, 
welke kant gaat u dan op?” De eerste zuster nam nu toch de 
moeite om naar de kaart te kijken. Twijfelend zette ze haar, in 
kalfslederen handschoen gestoken vinger op de kaart. Ik denk 
dat we dan hier langs lopen, is dat een gebouw, een wit 
gebouw? Ik knikte. Dan lopen we zo dit pad af. Haar vinger 
gleed langzaam over het papier langs het pad dat ze 
waarschijnlijk liepen. De tweede zuster keek nu nieuwsgierig 
over haar schouder mee. Volgens mij gaan we daar rechts, 
waar dat grote monument staat. Nee, daar gaan we links of 
hebben we die kaart andersom. Ze keken mij verwijtend aan. 
Ik vond het nu toch wel wat lang duren maar was 
nieuwsgierig naar de locatie waar Surinaamse rituelen werden 
gehouden, met teddy beren. “Weet u wat, ik ga wel even in de 
computer kijken waar uw ouders liggen begraven”. Ja maar 
dat weten wij wel, hoor. “Ik wil het ook weten, zodat ik kan 
kijken waar die plek kan zijn die u beschreef. Anders is het 
voor mij niet mogelijk u een antwoord te geven op de vraag die 
u mij stelde. Hoe heten uw ouders?” Nadat ik de naam had 
ingevuld en zag welk grafnummer dar bij hoorde, wees ik op 
de plattegrond aan waar hun ouders begraven lagen. “Daar is 
het graf dat u bezoekt en waar is nu de plek die u mij 
beschreef?” Volgens mij moet het daar zijn. Haar zuster knikte 
instemmend mee. Het vak waar ze haar vinger op had gelegd 
was een ruim vak waar zojuist een mijnheer uit Nigeria was 
begraven. 
 
“Dat is het deel met de algemene graven”, vertelde ik de 
dames. Verbaasd keken ze mij aan. Wat zijn dat voor een 
soort graven? Vroeg de tweede zuster.  
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“Dat zijn graven waar meerdere mensen in worden begraven, 
boven elkaar”. Ja onze ouders liggen ook samen in één graf, 
later komt mijn zuster daar ook nog bij, ik niet want ik wordt 
bij mijn man begraven, dat is niet hier. Dat verklaard nog niet 
waarom het daar zo rommelig is, vulde de tweede zuster aan. 
Er kwam even een trieste blik in haar ogen toen ze zich 
realiseerde dat zij later bij haar ouders zou worden begraven 
en niet bij haar man. Ik vermoede dat ze was gescheiden. Bij 
onze ouders is het een stuk netter. 
Ik probeerde het uit te leggen, “Algemene graven zijn graven 
waar drie personen in komen, die verder niets met elkaar te 
maken hebben. Omdat op dat vak veel wordt begraven, zo 
juist nog een heer uit Nigeria, is het daar wat rommeliger. Na 
enige tijd als er een deel vol is komt er weer gras en ander 
groen en keert ook de rust op het vak terug. Omdat er daar 
veel begrafenissen achter elkaar zijn, liggen er ook nog veel 
verse bloemen en pluche beertjes, die men achter laat bij hun 
dierbaren.” Enigszins verbaasd keken de twee zusters mij aan. 
Ik denk niet dat ik u helemaal begrijp, er komen daar wild 
vreemden bij elkaar in één graf, zegt u? “Ja, het is eigenlijk de 
simpelste manier van begraven en de voordeligste.” Nu werd 
het hen duidelijk. Opgelucht en met een grote glimlach riepen 
ze in koor, meer tegen elkaar dan tegen mij: Oh, het is voor 
armen mensen! 
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Kittekat: 

Meester 

bicat.net 

 
Ze likte langs haar lippen. Gezwollen als een rijpe perzik, 
barstend uit haar zachte vel. Haar armen hingen langs het 
lange lijf, slungelig, in haar rechterhand een open boek. 
Zestien jaren oud, rijp om geplukt te worden. Waar zou haar 
mond al geweest zijn, wie zal het zeggen. Tegenwoordig zijn ze 
al op hun twaalfde jaar actief bezig in van die donkere 
kelderboxen. Met geile knapen die van wanten weten. In zijn 
hoofd draaide een film af. Zijn hoofdrolspeelster stond op het 
punt om op haar knietjes te zakken. Meester, fluisterde ze. 
Met een verwilderde blik keek hij Tanja aan. Ze kauwde 
verveeld en staarde terug met een vragende blik. 
‘Meester, moet ik verder gaan met voorlezen?’ ‘Nee, dat was 
genoeg. Ik geef je een acht voor uitspraak. Heel goed, Tanja. 
Heel goed.’ Hij krabbelde een acht op het papier wat voor hem 
op tafel lag. 
‘Oh, ok.’ Tanja kauwde wat harder. Een klein belletje spuug 
gleed van haar mondhoek omlaag richting haar kin. Ze likte 
weer langs haar lippen. Weg belletje spuug. 
‘Je maakt vorderingen. Nog even en je hebt deze bijlessen niet 
meer nodig.’ 
Ze pakte het tafelblad vast en wipte heen en weer met haar 
stoel. Ze keek langs hem heen, naar buiten de tuin in. Het 
was een statige tuin, met een prieel en een fontein. Ongehoord 
groot voor Amsterdamse begrippen. Een maand geleden stond 
hij daar, onwennig met een glas champagne in zijn hand, op 
het gazon. Zijn buren hielden open huis. Oftewel, een 
pronkavond van hun bezittingen. Zij wel, jij niet, kijk dan wat 
mooi. Een avond gevuld met gekwetter van een verdwaalde 
houtduif, gerinkel van glazen en geroezemoes. De gastvrouw, 
gekleed in een groen glanzende cocktailjurk, haar strak 
achterover in een knot, vroeg of hij misschien iemand wist die 
bijles kon geven aan hun dochter. Ze had een onhandelbare 
leeftijd bereikt waarop ze het niet meer zo nauw nam met 
verplichtingen. De vrouw sprak met een harde ondertoon. 
Jaloers, dacht hij. Net als zijn ex-vrouw.  
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Hij begon het te herkennen in vrouwen van zijn leeftijd. Het 
verval van de schoonheid in aantocht, als de oprukkende 
woestijn.  
Op zoek naar de zondebok. Die altijd te vinden was in de 
dochter. De dochter die hen deed herinneren aan hun eigen 
jeugd, toen een vluchtige kus van de buurjongen het hart 
sneller deed kloppen. Kom daar nu niet meer mee aan. 
Zoenen, waar zou dat goed voor zijn. Heilloze uitwisseling van 
naar asbakken ruikend vocht. Nee, meneertje. Was je pik 
maar goed en dan praten we wel verder of we het gaan doen, 
vanavond. Maar neem me eerst mee uiteten. En praat 
interessant. Maar luister vooral naar mij, ja. Hoor mij aan en 
dan zullen we zien of er geneukt gaat worden. Hij liet zijn 
sigaret achteloos vallen in het gazon en vertelde dat hij graag 
bijlessen wilde geven aan ‘de wildebras’. De gastvrouw knikte 
genoegzaam. 
Tanja leunde achterover in haar stoel. Ze keek hem weer aan. 
Vragende blik. 
‘Meester, zijn we klaar?’ 
‘Ja, Tanja. We zijn klaar.’ 
Ze schoof haar stoel naar achteren en stond op, lange lijf 
rechtop. Haar borstjes wipten eventjes mee. Ze had blonde 
zachte haren verspreid over haar armen, haar nek. Zou haar 
poesje zacht en nat worden, als hij haar zou zoenen in haar 
nek, het vacht strelen met zijn tong. Hij zou haar stevig 
vastpakken, zijn vingers diep drukkend in haar bovenarmen 
terwijl ze hijgend met haar ogen dicht de woorden kreunden. 
Hij zou haar dwingen op de vloer te gaan zitten, op haar 
knietjes. Meester? Met haar vragende ogen. Brandende ogen. 
‘Oh, ok, meester.’ Tanja slikte haar kauwgom in en liep de 
kamer uit. De meester bleef alleen achter met een warme 
plakkerige broek. 
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Kornuit: 

De rol van aietanus domicilis (oftewel: de 
Huisgeit) in de Verzuiling 
 
panzerfaust.org 
 
 
 
Veel mensen staan er niet bij stil, maar de geit bestaat in 
verschillende soorten en maten. Dat komt zo. Vroeger. Vroeger 
was alles beter en anders. Je moet dit echter niet overdrijven. 
De mens blijft de mens en om te kunnen blijven leven zal de 
mens moeten eten. Bijvoorbeeld bier in gestoofde geit. Ik 
bedoel natuurlijk gestoofde geit in bier. Nee, een bierstoof van 
geit. Enfin variaties qua het eten van de geit vindt plaats in 
allerlei soorten en maten net als de geit zelf. Hier zouden wij 
amateur-filosofisch zeer diep over verder kunnen gaan; edoch 
wij verkiezen iets anders te vertellen. 
 
De geit staat namelijk centraal in de vaderlandse geschiedenis 
als teken van een andere tijd: de verzuiling. Toen Nederland 
nog ingedeeld was in vakjes en hokjes had ieder hokje 
namelijk zijn eigen geitenfokvereniging. De protestanten 
hadden altijd de beste geitjes en de katholieken de slechtste. 
Dat kwam omdat de protestanten altijd een gestripte stok 
hout in het water van hun geiten gooiden, waardoor de geiten 
er mooi blank uit kwamen te zien. De geiten van de 
katholieken – die de protestantste foktechniek niet beheersten 
– zagen er altijd wat groezelig uit. 
 
Op een dag gebeurde het – je kunt als mens wel baas over de 
natuur willen zijn, maar kunnen is een heel ander verhaal – 
dat een protestantse mannetjesgeit een katholieke 
vrouwtjesgeit bevruchtte. De nakomelingen van deze 
gebeurtenis luidde meteen het einde van de verzuiling in: de 
welpjes waren zo mooi dat het katholieke- en protestantse 
volksdeel besloot niet langer met elkaar ruzie te maken. De 
liberalen en socialisten hadden geen geiten en konden dus 
niet anders dan het op een akkoordje gooien met hun gelovige 
medelanders. De verzorgingsstaat was geboren. 
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Tegenwoordig speelt de huisgeit een rol in de ‘nieuwe 
verzuiling’: het wij-zij denken. Waarbij ‘zij’ de geiten slachten 
op hun balkon en ‘wij’ slechts de kaas eten die gemaakt wordt 
uit geitenmelk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kornuit: 

Nico Dijkshoorn en zijn mond of beter gezegd 
zijn lippen 
 
panzerfaust.org 

 
Daar was hij weer: Nico Dijkshoorn. Dit keer niet alleen als 
dichter, maar ook als rocker. Nico was niet alleen gekomen. 
Hij had z'n band en mond ook meegenomen. Ik ben niet zo'n 
fan van Nico, maar ik moet eerlijk en objectief zijn: die band 
klonk zo slecht nog niet. Nico speelde niet alleen wat 
toonladders, hij zong tevens iets. Iets in de trant van 
'Arrrgghhh devill'. De camera zoomde af en toe in op de kop 
van Nico. En toen ineens zag je ze: die lippen. Die lippen die 
een goed gedigt hadden uitgesproken na een vliegramp, maar 
die doorgaans iets stamelen over de groentonboer. Door het 
shot begreep ik meteen waar het spraakgebrek vandaan 
kwam: Intertoys. Nico had ooit eens een Donald Duck masker 
gevraagd voor zijn verjaardag en per abuis ingeslikt. 
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Lagonda: 

Isdesaaiensstoeppit! 

dyscordia.nl 

 
 
 
Ja, dat was natuurlijk weer lachen bij Knevel en van den 
Brink gisteravond. Knevel is natuurlijk al lachen, omdat-ie 
geregeld vanwege hevig opspelende Jezusjeuk bijkans van zijn 
stoel wipt, en Van Den Brink is natuurlijk ook lachen, met dat 
hoekige strijkijzerhoofd. Vroeger was 't nog erger: toen had 
Van Den Brink nog rechtopstaand stekeltjeshaar met  
veel gel, en kwam er al helemaal geen einde aan dat gezicht.  
Tegenwoordig draagt Van Den Brink zijn haar wat langer naar 
voren, maar hij blijft toch de kop houden van iemand die in de 
snackbar staat te zeuren dat-ie niet teveel zout op zijn friet 
wil. Maar de grote attractie van vanavond was natuurlijk Pipo 
Ali Enait De Moslimclown. 
 
U kent het verhaal natuurlijk. Enait wil vrouwen geen hand 
geven, teneinde ongewenste orgasmes te voorkomen. Vrouwen 
in de buurt van Enait komen namelijk om de haverklap klaar, 
en de man heeft gewoon geen leven op deze manier. Zelfs als-
ie gewoon naar de buurtsuper gaat om boodschappen te doen, 
wordt hij belaagd door hordes klaarkomende vrouwen. Ze 
rijden tegen zijn benen op, duwen hun kruis tegen zijn  
boodschappenmandje, en de zich van genot aan de kassalade  
vastklampende cassieres hebben de grootste moeite om het 
juiste wisselbedrag neer te tellen. Het sociale leven van Enait 
wordt aldus ernstig bemoeilijkt door al die krolse vrouwen, en 
hij wil geen olie op 't vuur gooien door ze dan ook nog eens op 
een uiterst perverse wijze aan te raken. Erg jammer dat de 
Nederlandse samenleving, en in 't bijzonder de gemeente 
Rotterdam, daar maar geen begrip voor op kan brengen.  
Dat is een schandelijke intersupperjectieve endorsering van 
wit-jóowdse dehummilesatie en protototaliertisme! 
Isdesaaiensstoeppit! 
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Want al met al werd het een leerzame uitzending. Veel nieuwe 
woorden en uitdrukkingen opgepikt, en ik heb ze maar even 
voor u opgeschreven. Dus nu even goed opletten, ja? Voor u 't 
weet, staan ze in de Van Dale en duiken ze op tijdens het 
Groot Dictee, en dan gaat u weer klagen hoe moeilijk het 
allemaal was. Hier een greep: 
 
    * reactionair paleoconservatief 
    * travestitisme endorseren 
    * cles of civilisation 
    * schrippery slope strategie 
    * defamiliarized the familiar 
    * intersupperjectieve bron 
    * isdesaaiensstoeppit  
    * plantagementaliteit 
    * dehummileseren 
    * devieteliseren 
    * subelseroftewelsubhumen 
    * witte machtsdenken suprimeren 
    * protototaliertisme 
    * contrahegoemoniseren 
    * hegomoon 
    * strijdrustig 
 
En dan nóg blijven volhouden dat het multiculturalisme onze 
cultuur uitholt, tsss! Verder bleek trouwens dat u het woord 
'jood' tegenwoordig dient uit te spreken alsof u een vieze 
smaak uit uw mond probeert te spuwen. Probeer het maar 
eens: 'jóowd', 'jóowdse mensen', en 'ouwde jóowden'. Jaha, dat 
valt nog niet mee, he? Daar moet je van jongs af aan mee zijn 
opgegroeid. Zoals wij Nederlanders leren om drop lekker te  
vinden, zal ik maar zeggen. 's Lands wijs, 's lands eer, en is 
het niet prachtig allemaal? 
 
Hij trad in gesprek met Rita Verdonk over het wel of niet 
handen schudden, en hoe het allemaal zou moeten gaan in 
Nederland. Los van het koeterwaals dat Enait uitkraamde, 
kwamen ook weer alle verongelijkte-moslim-platitudes en 
huilerige jij-bakken voorbij. Jullie een vrij land? Ha! Ik mag 
niet eens vrouwen discrimineren! Noemt u dat vrij? Schande! 
Het is niets anders dan misdadige devietelisering door de  
wittejóowdsbipolarisatie! 



 - 113 - 

 
Nou ja, het bekende werk, zal ik maar zeggen. 
 
Veel alarmerender vond ik eigenlijk een uitspraak van 
Verdonk: ze wilde het bij wet verplicht laten stellen dat men in 
Nederland elkaar tijdens een begroeting de hand schudt. Nou, 
dat lijkt me inderdaad the way to go, mevrouw Verdonk. 
Gewoon de Nederlandse volksaard bij wet verplicht stellen, en 
dan zijn we van al het gezeik verlost. Wettelijk vastgestelde  
kooktijden voor halfzachte eitjes op zondag, verplichte  
autowaszaterdagen, verplicht lidmaatschap van óf de ANWB, 
óf de ECI boekenclub, verplichte deelname aan minimaal twee 
spaaracties naar keuze, en jaarlijks dient u aan het Ministerie 
van Nederlanderschap tenminste 15 aankoopbonnen te 
kunnen overleggen van Nederlandse kwaliteitsproducten, 
zoals pakken vruchtenhagel, een Senseo-apparaat, of de 
laatste CD van Jantje Smit. Nou, mevrouw Verdonk, als 't zó 
moet, dan emigreer ik morgen nog naar Iran. 
 
En ik snap niet waarom deze toestand zo eindeloos lang moet  
dooretteren. Het moet helemaal niet gaan over 
handenschudden; het moet gaan over het impliciete seksisme 
dat achter de weigering tot handenschudden schuilgaat. Als je 
in je privedomein uit religieuze overwegingen de handen van 
vrouwen weigert te schudden, dan moet je dat lekker zelf 
weten. In mijn optiek ben je dan gewoon een halve gare,  
right up there met idioten op de Veluwe die hun kinderen niet 
laten inenten. Maar in een publieke functie representeer je de 
Nederlandse overheid, en dien je je te gedragen naar de 
normen van die overheid. Dat houdt ondermeer in dat je je 
niet schuldig dient te maken aan seksisme. Zo simpel is dat. 
 
En dan begint meneer Enait natuurlijk te piepen over zijn  
godsdienstvrijheid, omdat bovenstaande benadering inhoudt 
dat wij reactionaire paleoconservatieven middels een 
schrippery slope strategie onze plantagementaliteit 
suprimeren, maar godsdienstvrijheid stelt geen reet voor. 
Godsdienstvrijheid houdt enkel in dat u het recht hebt om in  
uw bovenkamer de boel naar wens in te richten, en dat is het 
ongeveer wel. Er zijn verder nauwelijks rechten aan deze 
vrijheid te ontlenen. Goed, u mag uw clownskleren 
aantrekken, en u mag naar uw Opperwezen naar keuze 
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prevelen, maar zodra uw eventuele godsdienstig geinspireerde 
gedragingen strafbaar zijn, dan kan het niet zo zijn dat u zich 
boven de wet kunt plaatsen door u op uw vrijheid van  
godsdienst te beroepen. 
 
Maar deze kwestie wordt enkel bemoeilijkt omdat onze 
overheid weigert een eenduidig oordeel te vellen, en de idealen 
waar we ons altijd op laten voorstaan eens onomwonden te 
verdedigen. Kiezen, dames en heren in Den Haag, kiezen! Wat 
gaat voor? Iemands overtuiging, of het bestrijden van 
seksisme? Iemands religie, of de vrijheid van seksuele  
geaardheid? Het is óf A, óf B, en hoelang gaat het nog duren 
voordat u er achter gaat komen dat u niet overal een 
diplomatiek compromis van kunt kneden? U denkt er goed 
aan te doen de kool en de geit te sparen, omdat u dat heel 
deftig vindt van uzelf, en omdat u bang bent mensen  
tegen het hoofd te stoten (een angst waar religieuze idioten 
overigens nooit last van hebben), maar het eindeloos uitstellen 
van uw oordeel zal er enkel toe leiden dat de keus uiteindelijk 
gemaakt zal worden door een van de nutcases die gisteren aan 
tafel zaten. Dan gaat de keus tussen het enge totalitaire 
Nederlanderschap van mevrouw Verdonk, en de strijdrustige 
contrahegoemonisering van meneer Enait. 
Isdesaaiensstoeppit! 
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Landschip: 

dat dus 

landschip.wordpress.com  

 
 
 
 
 
dat het nodig is en 
dat zowat iedereen 
dat doodnormaal vindt 
dat je sleutels nodig hebt en 
dat de deur op slot moet of 
dat anders alles weg is en 
dat de fiets vast moet of 
dat je ‘m anders kwijt bent en 
dat je naam niet genoeg is maar 
dat je ook nog een paswoord moet 
dat vind ik nog steeds zo gek en 
dat stemt mij soms nogal triest want 
dat zegt toch iets over ‘t feit 
dat onbetrouwbaarheid zo erg gewoon is 
dat men dat toch maar heeft aanvaard alsof 
dat er gewoon bij hoort 
dat stemde destijds ook Breughel zo somber 
dat hij er een duister schilderij over maakte 
dat me nog helder voor de geest staat 
dat dus 
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Landschip: 

met de grond gelijk 

landschip.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
een tevreden oud wrak 
is aangenamer in de omgang 
dan een kerngezonde zuurpruim 
van middelbare leeftijd 
zei oma toen ze schaterend 
haar laatste rookwolk uitblies 
 
de gloeiende peuk viel 
pal op de zuurstofslang 
er volgde nog een enorme knal 
en het vreselijke rusthuis 
was verleden tijd en voorgoed 
met de grond gelijk 
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Leez: 

Liefde en oorlog 

bicat.net 

 
 
Annelies weet wat liefde is. Maar liefde is raar. Soms is het er 
en dan weet je het niet. Of je weet het maar het is geen liefde. 
 
Zo lag hij ooit, dronken, bovenaan de trap. De gedachte drong 
zich aan haar op. 'Met één schop ben ik voorgoed van hem af.' 
En ze had bijna uitgehaald. Zag hem al naar beneden 
kukelen, tot de laatste bonk, de laatste tik. En rust zou over 
haar leven neerdalen. 
 
Zo lag hij ooit, dronken, op de keukenvloer. Hij had nog net 
genoeg kracht om zich half op te richten, maar zij zag dat hij 
nooit voldoende weerstand zou kunnen bieden. Dit waren 
momenten van kansen, de vijand was zwak en alles is 
geoorloofd in oorlogstijd. Ze zag hoe ze een keukenmes uit de 
la haalde en een einde maakte aan een lang lijden. 
 
Hoe de rust neerdaalt terwijl je bloed aan je handen hebt. Hoe 
gekker kun je het nog verzinnen. 
 
Een andere gedachte dan maar. Liefde. Waar zit 'm dat toch 
in? In een glimlach, een warme omhelzing? Een boeket rode 
rozen? Is het een blik? Een duw? Een stem die eerst zacht 
spreekt en zich dan verheft? Want liefde is alles, liefde is een 
medaille met twee kanten, toch? Is liefde dan ook een aai die 
eigenlijk te hard voelt? Is liefde woorden die snijden in je ziel? 
Een klap met een bierblikje? 
 
Ja, Annelies vindt het allemaal maar verwarrend. What is love 
anyway? Does anybody love anybody anyway? Eerst wilde ze 
het wel liefde noemen. Ze dacht dat het iets passioneels had. 
Dat geduw en getrek, dat geschreeuw. Maar ze kwam er na 
een tijd - en zo gaat dat meestal, het duurt vaak erg lang - 
achter dat dit weinig met passie te maken had, maar meer 
met een beschadigd leven.  
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Trauma's en het daaropvolgende gebruik van verdovende 
middelen, die je gewoon bij Albert Heijn koopt. Dus. 
 
Misschien heeft er wel liefde in gezeten. Maar wiens liefde was 
dat? Houden van hem was háár liefde geweest, tenslotte. Daar 
had Milijan zelf toch geen ene moer mee te maken? 
 
 
Jack ligt op de bank te slapen. Ze kijkt naar hem. Zijn borst 
gaat rustig op en neer. Tussen twee oorlogen in hebben ze 
elkaar ontmoet, ergens in de kosmos. Woorden, gedachten 
werden een verhaal in een andere dimensie. 
Eén oorlog is grotendeels uitgewoed, de andere duurt voort. 
Jack heeft zijn krachten voor vandaag verspeeld, Debby is er 
wéér mee weggekomen. 
 
Annelies voelt een warme gloed in haar lijf. Geen hitte die 
zichzelf opbrandt, maar een warme, ondefinieerbare, creatieve 
stroom. Ze trekt haar jas aan, stopt haar mobieltje in haar zak 
en loopt naar buiten. Ze voorspelt: Jack wordt straks wakker 
van een telefoontje. Van Debby. In paniek. 
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Lennard: 

De crematie van Paul ter Beek 

bicat.net 

 

De verjaardag was leuker. 
 
Maar goed, dat wist ik van te voren. Toch ging ik op pad. 
Precies op tijd kwam ik aan. Allemaal vreemde mensen. Op de 
crematie van eigenlijk toch wel een vreemde. Maar wel iemand 
van wie ik veel heb meegekregen.  
 
Z'n zus ontfermt zich over me. We gaan naar binnen. Daar 
staat hij. Ik zie ‘m niet, want ja, hij ligt in z'n kist natuurlijk. 
Bloemen op de kist. Van z'n familie. Bloemen naast de kist. 
Van mij en m'n lief.  
 
Het is een eerlijke plechtigheid. Niets dan goeds over de 
doden. Uiteraard, het gaat hier om Paul, is dat niet het enige. 
Wat dat betreft week z'n virtuele leven niet veel af van z'n 
echte leven. Maar een eerlijke plechtigheid dus. Er werd 
afscheid genomen van uitzonderlijke zonderlinge man. Een 
dichter, ook nog eens. Terwijl hij mij altijd vertelde dat hij zelf 
niet schreef. Hoor ik opeens een prachtig gedicht van zijn 
hand. En er is nog veel meer. 
 
De sessie eindigt met muziek. De cd slaat over. Ik moet 
lachen. De geest van Paul is hier overduidelijk aan het werk. 
Wat een muziek zeg. Gelukkig hoef ik m'n lach niet in te 
houden. Ook z'n familie heeft door dat hier hogere krachten 
aan het werk zijn. Ik laat m'n lach gaan, net als een paar 
andere aanwezigen. 
 
Ooit sprak ik af met Paul om op de crematie/begrafenis van 
wie van ons dan ook, aanwezig te zijn. Wie van ons dan ook 
als eerste zou gaan. En dat we zouden kloppen op de kist. Om 
het zeker te weten. Ik heb geklopt. Drie keer. Maar niks. Hij is 
echt weg. En dat is goed.  
 
In de gesprekken die ik met 'm had over de dood liet hij weten 
deze als een verlossing te zien.  



 - 120 - 

Hij verlangde er niet naar, heeft 'm niet actief gezocht. 
Hoewel... z'n drinken... de verhalen van z'n familie achteraf... 
maar goed. Zelfs zonder drank en wonend op 16 hoog heeft hij 
het nooit gedaan. Maar ik neem aan dat hij nu toch verlost is. 
Hij leed nu eenmaal aan het leven. 
 
Na de plechtigheid ga ik voor de koffie en broodjes. Het is leuk 
en gezellig. Ja. Punt.  
 
Familie die jaren geen contact met hem had en een vreemde 
die via een toetsenbord en beeldscherm communiceerde, bij 
elkaar gebracht in een condoleanceruimte van een 
crematorium in Tilburg.. Dat leuk en gezellig noemen. Het is 
niet anders.  
Er was herkenning en bevestiging. We kenden allemaal 
dezelfde Paul. En z'n dood, daar is niks mis mee.  
 
Heel mooi vond ik het, dat ik een blijvende herinnering aan 
Paul mee naar huis kreeg, van de familie. Iets dat van Paul 
was. Eén of andere voorpublicatie van een boek dat in het 
voorjaar van '98 zou verschijnen/is verschenen. Een boekje 
met daarin het eerste hoofdstuk van een boek. Niet alleen de 
tekst, maar ook afdrukken van de handgeschreven originelen. 
Een zeer beperkte oplage. Of zoiets. Gesigneerd door de 
auteur. Het zal wel. Paul vond het bijzonder genoeg om te 
bewaren, z'n familie vond het bijzonder genoeg om mij te 
geven. Het krijgt dan ook een speciale plek tussen mijn 
boeken. Ik zal die schrijver binnenkort eens opzoeken met 
google. Of dat boek ‘Het hijgend hert’ ooit is uitgekomen. En 
wie die Gerard Reve nou eigenlijk is. 
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Marnix: 

Zomermeer 

bicat.net 

 
 
1975. Begin augustus. Ik kom de dijk op die ons huis  
beschermde tegen het woeste water van de Strang. Korte  
broek, bruinverbrand zonder 1 minuut bewust gezond te  
hebben. De intense kleur van het actieve buitenleven. Een  
avonturier van 7 jaar met borrelend zomerbloed. Het moest  
gebeuren. 
 
Een kleine 10 minuten doormarcheren bracht me bij de  
meest mysterieuze plek die er in het hele land van Maas en  
Waal te vinden was. Een plek vervuld van mythische dromen,  
grote wensen en halve waarheden uit de plaatselijke bakkerij.  
 
Op zaterdag mocht ik er helpen met het bakken van brood,  
en tussen de middag lag ik steevast in de zinderende etalage  
te luisteren naar visverhalen van de mannen uit het dorp. Oh  
ja, vissen. In dit uitgestrekte, ongerepte deel van Nederland  
had ik de beginselen van het waterjagen onder de  
gehavende knie gekregen. 
 
Een bamboehengel van onschatbare waarde, twee dobbers  
(een met loslatend plakband) en een klein groen doosje met  
gouden haken en lood vormden m'n uitrusting. Aan de oever  
van de Strang met z'n rottende riet, wankelend op de gladde  
keien, ving ik m'n eerste voorns. Dikke, glanzende vissen.  
Sterke vechters die mij met hun oranje vuurvinnen tartten.  
"Maak me dan los, doe het dan. Durf het dan!" Een enkele  
baars beet zich vast in de sappige pieren die ik uit de  
mesthoop van boer Koen haalde. Of uit onze achtertuin, een  
klein voetbalveld groot. Want alles in de omgeving was  
zwanger van het vissen.  
 
Die baarzen met hun stugge huid, hun agressieve strepen,  
deden me naar adem happen. Natuurlijk durfde ik ze te  
onthaken. Maar ik had toch liever dat iemand anders het  
deed. 



 - 122 - 

Ik ving de hele zomer lang, elke dag, van het moment dat de  
zon zich uitrekte aan de horizon tot de laatste stralen voor de  
avondhuiver. Ik ving veel, want de vis wilde. En kleine jongens  
met slordige broodvlokken en vochtige maden waren geen  
haar minder dan de professionele visser met z'n ingenieuze  
visplateau, de solide stek van de dag. Ik ving, maar ik wilde  
meer. En dat kreeg ik. 
 
Het meer was groot zoals dat alleen in de ogen van een  
kleine jongen kan zijn. Donker en diep, angstaanjagend en  
lonkend. Na nachten van onrustig dromen had ik genoeg  
moed verzameld om het met m'n hengel te gaan bestoken.  
Vissen van prehistorische afmetingen waren er uitgeranseld  
door sterke mannen met dikbeaderde onderarmen. Nu was  
ik aan de beurt. Ik en het mooiste bezit wat een jonge visser  
kan hebben: een verjaardags-werphengel. 
 
Uit een pakket met een heldhaftig springende, geschilderde  
vis op het karton. De hengel was wit, glanzend wit, en van  
een ongehoord soepele kwaliteit. Een knoert van een molen  
met een geruststellend dikke lijn was de motor van dit  
droomwerktuig. En er zat ook nog een beest van een blinker  
bij! Wat zeg ik; een reuzendoder, met een knot stugge rode  
wol. Een snoekenmagneet! 
 
Achter me, over de dijk, reed een vrachtwagen van de  
steenfabriek. M'n hengel wees 'm na terwijl ik de  
jongenszwiep uitvoerde. Zwiep! Zwoesj! Raaaaang!! Als een  
kogel van Batman vloog de blinker over het rimpelloze water.  
Geen wonder, daar had ik hard op geoefend. En anders deed  
die bonk lood die eraan hing wel een duit in het zakje. Want  
blinkeren, dat was een bijna Olympische prestatie. Blinkeren  
was buffelen met een grote B, arm-uit-de-kom-werk.  
 
Zo'n veertig meter verderop spatte het water woest op. Ik  
fixeerde me met toegeknepen ogen op de gulle kringen en  
begon met woeste halen in te draaien. Ja, blinkeren was nog  
een hele toer. 
De zon schoof in hoog tempo (en dat met die hitte) langs het  
dak van de lucht terwijl ik zwiepend de middag doorbracht.  
Bijna elke worp leverde wel iets op.  
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Maar toch vond ik het iedere keer weer een heel gedoe om de 
plastic zakken, fietsbanden en het onduidelijke draad van m'n 
blinker te pulken. Tot... m'n laatste worp. 
 
Was het m'n laatste worp? Was ik écht van plan er voor die  
dag mee op te houden? Het doet er niet toe. Het was de  
worp. Hij kwam verder dan alle voorgaande keren.  
Waarschijnlijk gaf de wetenschap van het weggaan me een  
extra beetje kracht.  
 
Ik greep de slinger van m'n molen en begon geconcentreerd  
in de halen. Een halve meter, een meter. Steeds iets dichter  
bij het onvermijdelijk afscheid van een visloze visdag. En toen  
zat ik vast. En ik trok. En ik draaide. En ik ploegde de 
vorstelijk buigende werphengel met m'n hele vermogen naar 
achter. 
 
Stukje bij beetje wond de 32/100 zich om de spoel. Onder  
protest. En bij elke slag van de slinger kreeg ik meer spijt van  
m'n onbezonnen avontuur. Wat moet een jongen van 7  
tijdens z'n zomervakantie zonder blinker? Ik draaide en  
wrikte. Een meter, een halve meter. Alsof de blinker een  
slaapkamer was binnengevlogen en een boerenbed had  
geënterd. Ik haakte de hengel onder m'n oksel en probeerde  
met beide handen te draaien. Een metertje erbij. En nog een. 
 
Terwijl de augustusschemer inzette, kwam er beweging in  
het water. Zo'n zes meter uit de kant zag ik de eerste,  
grootste en tegelijkertijd meest ontspannen snoek uit m'n  
leven tergend langzaam dichterbij drijven. En ik stopte. En  
m'n hart stopte. En ik kon dwars door het troebele water  
kijken. Naar dat weldoorvoede, gestroomlijnde lijf. Nog vier  
meter. En ineens ging het licht weer aan. Niks schemer. Een  
stralend aura omgaf het donkergroene snoekelijf. Drie meter.  
En hij keek. En ik hapte naar adem. En in één keer besefte ik  
waarom ik nooit eerder een snoek had gevangen: een  
ingenieuze kosmisch-gekoppelde vorm van zelfbehoud. Ik  
kon me bij god niet voorstellen hoe ik dat monster ooit op de  
kant kon krijgen.  
 
Daar, in dat tovermeer, lag een wezen dat groter was dan ik.  
En vele malen sterker. 



 - 124 - 

 
In 1975, op het platteland, was de dril nog niet uitgevonden.  
Schepnetten bestonden niet. En ik kon daar aan de  
waterkant blijven staan tot het meer bevroren was, maar die  
snoek kon ik vergeten. En toen, genade. Een roofvis met  
sympathie voor een kleine doodsbange jongen. De lijn  
knapte, en met lome slagen keerde de snoek om naar  
onbekende diepten. Het begin van jarenlange, onrustige  
groene dromen. 



 - 125 - 

Marten Mantel: 

HET DRIEDEURENPROBLEEM: EEN VAN DE 
WAT MEER MET EEN D BEGINNENDE 
RIEDEURENPROBLEMEN  

martenhoepla.blogspot.com 
 
 
Er wordt me best vaak gevraagd hoe het Monty Hall-probleem 
ook alweer werkt. Dat gaat meestal zo: 'Marten, hoe gaat dat 
ook alweer met die drie deuren met geiten en een auto 
erachter dat ook in The Curious Incident of the dinges zit.' 
Meestal weiger ik dan antwoord te geven: ik ben namelijk heel 
slecht in mondeling dingen uitleggen (als ik bijvoorbeeld uitleg 
hoe een beer eruit ziet klinkt het alsof ik mijn sofinummer aan 
het opnoemen ben), dus verbaal een heldere uiteenzetting 
geven van een wiskundig probleem, dat lukt me nooit. Maar 
weigeren helpt niet: ze blijven me erom vragen. Zelfs als ik ze 
de mond snoer. Ze blijven er maar over doorzeuren, 
ongewassen sportsok in de mond of niet. 
 
Ik zal nu schriftelijk het vraagstuk omschrijven, om zo deze 
mensen (jullie weten wie jullie zijn, en ik hou van jullie 
allemaal, wat ik ook verderop in deze zin zeg) voor eens en 
altijd hun kutbek te laten houden. 
 
Noot: Als je van het volgende niets snapt dan heb je vast een 
indrukwekkender sociaal leven dan ik. Ik feliciteer je erom. 
 
Het werkt zo. 
 
Je staat op een pastelgroene vloer, naast een besnorde 
zestiger en voor een zilverkleurig glimgordijn. Korter gezegd: je 
bent kandidaat in een quiz. En je krijgt de keuze uit drie 
deuren. Achter twee van de deuren staat een geit; achter de 
derde een auto. 
 
Je kiest een deur (die nog niet geopend wordt), en vervolgens 
opent de quizmaster een van de andere deuren, waar een geit 
achter staat.  
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En dat wist hij: hij laat bewust een geit zien, als ware hij een 
soort evenhoevigenexhibitionist. Eventueel vestigt hij kort de 
aandacht op de hoefafdrukken aan de binnenkant van de 
deur. Daarna vraagt hij of je van deur wilt veranderen, nu je 
weet waar in elk geval één van de geiten staat. 
 
Dat is het klassieke probleem. Maar stop even, want dit is 
verwarrend op een ander niveau dan dat van de kansrekening 
alleen. Er wordt hier namelijk van uitgegaan dat jij als 
kandidaat niet met een geit opgezadeld wilt worden. Bizar, I 
know. Om verdere verwarring te voorkomen ga ik de geiten 
vervangen door iets dat echt niemand wil. In de aangepaste 
casus is het, als je een van de twee verkeerde deuren kiest, 
jouw schuld dat er op verschillende plekken in de wereld 
kinderen in oorlog leven. 
 
Stel je hebt deur 1 gekozen, en de quizmaster opent deur 3 
om te laten zien dat die deur je de schuld voor kinderen in 
oorlog oplevert. Hij vraagt je nu of je van deur wilt wisselen. 
Moet je dat doen? Kun je nu beter deur 2 kiezen? Of moet je 
bij deur 1 blijven? En kun je eigenlijk niet gewoon naar huis? 
Om citroenthee te drinken, staand bij het keukenraam? Ik 
geef je even wat scrolltijd om over het vraagstuk na te denken. 
Niet te snel scrollen he! 
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. 
Het antwoord is ja. Je kans om de auto te winnen verdubbelt 
als je jouw keuze nu in deur 2 verandert. Het zit zo: de kans 
dat het jouw schuld was dat een achtjarig meisje zich nu 
ergens ter wereld schreeuwend op het graf van haar op een 
landmijn gestapte oom stort was in eerste instantie 2/3. Stel 
dat je zo'n deur gekozen had. Omdat de quizmaster de andere 
deur met oorlogskinderenschuld liet zien, moet deur 2 dus wel 
de auto verhullen. 
 
De kans dat je de auto had gekozen was in eerste instantie 
1/3. In dat geval zou je dus niet van deur moeten wisselen, 
maar dat weet je niet, want er staat een deur in de weg. Zoals 
met alle problemen in jouw leven is ook deze weer te herleiden 
tot bewerkt eikenhout. 
 
Je hebt dus de kans van 2 op 3 dat van deur wisselen je een 
auto oplevert, en een kans van 1 op 3 dat van deur wisselen 
ervoor zorgt dat je de rest van je leven niet meer goed in slaap 
kunt komen, omdat er door jouw schuld in Bagdad honderden 
kinderen rondlopen zonder armen. 
 
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk was, en dat ik hier nu 
nooit meer om gevraagd word. Want wees gewaarschuwd: 
mijn leger van ongewassen sportsokken is groot. 
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Marten Mantel: 

De ontsnapte gier: wat te doen om te 
voorkomen dat je later vandaag zijn 
vlijmscherpe snavel tegenkomt in bijvoorbeeld 
je milt  
 
martenhoepla.blogspot.com 

 
 
Er is een gevaarlijke gier ontsnapt uit een roofvogelpark in 
Schoonrewoerd. (Wat, in tegenstelling tot wat je intuïtie zegt, 
een plaats in Nederland is.) Hij stroopt nu met woest heen en 
weer bewegende oogballen de provincies af, en zal niet rusten 
voordat hij een verzadigende hoeveelheid bloed gedronken 
heeft. Het is niet uit te sluiten dat jouw halsslagader daarbij 
gebruikt gaat worden als rietje. Wat kun je doen om deze 
onverwacht sinistere dag door te komen zonder ontsierende 
wonden op te lopen, en/of meegevlogen te worden naar een 
nest vol hongerige babygieren? Hier volgen vijf tips. 
 
1. Allereerst is het belangrijk dat je vandaag uit het luchtruim 
blijft. 
 
2. Mocht de gier juist het luchtruim verlaten om op de grond 
haar slag te slaan, dan wil je hem natuurlijk het liefst meteen 
hoestend zien neervallen zodra hij klauw op aarde zet. Dit kun 
je bereiken door alsnog te proberen de vogelgriep uit te laten 
breken. Bijvoorbeeld door kruiwagens vol vogelpoep in de zon 
te zetten, of seks te hebben met een dode zwaan. 
 
3. Als dit niet lukt, zorg er dan voor dat je niet naar mens 
ruikt, en dat de gier je op die manier niet kan vinden. De 
makkelijkste manier om je menselijke geur te verhullen is om 
bij een welvarende tante langs te gaan en je door haar te laten 
omhelzen. 
 
4. Lukt dat niet, dan kun je altijd nog doen alsof je zelf een 
gier bent, zodat je minder kans loopt dat hij je rug openrijt 
met zijn snavel. Op een gier lijken doe je zo: ga naar het 
mortuarium, vind een kadaver en steek daar vervolgens je 
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volledige hoofd in. Een nog zichtbaar stukje nek is voor een 
gier het teken dat je niet for real bent. 
 
5. Stel dat alle bovenstaande tips niet werken, en de gier heeft 
je in de smiezen en snavel, haal dan je laatste troef boven 
tafel. Schrijf en oefen van tevoren een liedje voor de 
moordlustige aaseter: geen gier is namelijk ongevoelig voor 
een persoonlijk aan hem gericht deuntje. Als je het niet erg 
vindt ga ik nu weer terug naar de spiegel om mijn liedje 'Gier 
aan de kust, de Zeeuwse kust' te oefenen. 
 

 

 

 

 

 

Marten Mantel: 

Schetenlatenarij: een diepgravend, 
onomatopeerijk exposé 
 
martenhoepla.blogspot.com 
 
 
 
De mens is tot veel in staat, waaronder een brede variëteit aan 
scheetgeluiden. Dat is bijzonder, en iets waar we het best eens 
over mogen hebben. Schetenlatenarij is net zo onbesproken 
als aanwezig in onze levens, en daarmee een soort stinkende 
variant op een wimper op iemands wang zien zitten. En 
schetenlatenarij verdient meer dan dat, of tenminste: dat is 
het gevoel dat ik met de opbouw van deze alinea wil 
opwekken. 
 
Ik ging een weekje undercover (met de nodige adempauzes, 
uiteraard), en ben daarbij veel te weten gekomen over deze 
geurrijke wereld van de menselijke flatulentie. En dit is mijn 
verhaal. 
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Allereerst is er de moffel, vooral geschikt voor feesten, 
partijen. Je laat hem eerst even poppen tijdens de ongepast 
harde lach van een praktisch gesitueerde oom, en laat dan het 
te verliezen gas langzaam ontsnappen. Het geluid is het beste 
weer te geven als p!-tohhhhh, waarbij alleen de eerste h nog 
voor menselijke oren hoorbaar is. 
 
De wieehh? dankt zijn naam niet alleen aan het geluid dat hij 
maakt, maar ook aan zijn vrijwel altijd moeilijk te achterhalen 
later. De wieehh? kondigt dus eigenlijk zelf al aan wat de 
eerstvolgende vijf minuten de meestgestelde vraag zal zijn in 
de jeugdherberg of museumzaal waarin hij gelaten werd. 
 
De volledig schaamtevrije tegenhanger van de moffel is de ja 
kom maar!, die vooral welig tiert tijdens afwassessies van 
kinderloze tweeverdieners. De scheet wordt aangevoeld, en de 
aanvoeler besluit er het meeste van te maken door er extra 

inzet bij te vertonen. Het effect is een hartstochtelijk prrrr!, 
waarop direct een 'Ja, echt heel erg lekker, [voornaam] 
[achternaam].' volgt, en wel uit de richting van de geïrriteerde, 
theedoekbenuttende levenspartner. 
 
In het kader van 'sommige mensen lezen dit misschien tijdens 
hun lunch' zal ik voor nu het hoe en wat omtrent 
de frrrssstt even achterwege laten. 
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Masjenka: 

Stroop 

masjenka.blogspot.com 

 
 
 
In de vitrine van de bakker zag ik een fruittaart liggen die 
sprekend op mijn grootvader leek. Althans van ver, zoals je in 
wolken een gezicht kan zien. 
‘Dag pépé’, zei ik, ‘mag ik nog eens op je knie komen zitten om 
hobbelpaardje te spelen?’. 
Maar de taart antwoordde niet. Of misschien antwoordde ze 
wel, kon ik haar niet horen omdat ze achter glas zat en omdat 
er naast de bakkerij een betonmolen draaide. Want dat is wat 
betonmolens doen, luidruchtig draaien. Had er een windmolen 
gestaan, dan had die taart mij wel gehoord. Dan strekte haar 
mond van frambozen zich nu tot een glimlach en gingen haar 
druivenoogjes blinken zoals die van pépé. 
Ik ging naar binnen, er waren drie klanten voor me. Een 
meisje met een neusring dat twee koffiekoeken kocht, een 
magere meneer die om zijn stokbroodje kwam en een mollige 
dame die een koffiekransje had. Ze stond de ganse tijd naar 
de taarten te staren als een kat naar een partij muizen, 
gebiologeerd. Wie van jullie zal het worden? Jij daar, lekkere 
witte Brésilienne met je slagroomtoefjes? Of jij, zwarte 
Charlotte met je blinkend chocoladeglazuur? Of jij misschien, 
fruitig toetje met je frambozenmondje, je bananenneus en je 
druivenoogjes?’ 
Ik tikte de dame op een schouder, linker of rechter, wat doet 
het er toe. 
‘Ken ik u ergens van?’ vroeg ze. 
Ik zei dat ik het niet wist, maar dat alles mogelijk is 
natuurlijk. Als taarten zelfs grootvaders kunnen zijn, waarom 
zou zij mij dan niet ergens van kennen? 
‘Weet u al welke taart u gaat kopen?’ vroeg ik haar. 
Ze wilde ze allemaal kopen want haar koffiekransje telde maar 
liefst vijftien calorierijke dames met zoete tanden. 
Ik vroeg haar beleefd, met humor en met tact, om de fruittaart 
aan mij over te laten maar ze had er haar zinnen al op gezet 
en zij was eerst.  



 - 133 - 

En wie eerst is, heeft de eerste keus, heeft recht op alles. Wat 
een vreemde wet die er onder de mensen heerst. 
Dus wendde ik mij tot de leugen en ik zei dat mijn lieve 
moeder diabetes had en dat ze enkel fruittaart kon eten. 
Vooral met frambozen, bananen en druifjes. Want had ik haar 
de waarheid verteld, dat die taart het gezicht van mijn 
grootvader had, dan… 
Ik nam de taart mee naar huis en ik bewaar haar in de 
koelkast. Tot op heden heeft ze nog niet geglimlacht. Maar ze 
krijgt wel al een beetje baard. Want ‘een kusje zonder baard, 
is als een eitje zonder zout’, is wat pépé altijd zegde toen we 
hobbelpaardje speelden. 
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Max Molovich: 

De Ontdekking van de Hema 

nurksmagazine.nl 

 
 
 
Harry Mulisch was tijdens een wandeling door onze geliefde  
hoofdstad bezig het probleem rond de opwarming van de  
aarde op te lossen. Zoals gewoonlijk, bedacht Harry Mulisch  
zich, ligt de oplossing in een paradox besloten. De  
opwarming van de aarde zal afnemen naarmate de aarde  
meer opgewarmd raakt. Immers, wanneer de aarde meer  
opwarmt, zullen de winters warmer worden, en zal men  
minder hoeven te stoken. Hoe warmer de aarde, hoe minder  
energie men zal verbruiken, hoe sneller de aarde weer kan  
afkoelen. Het is dus zaak om de aarde zo snel mogelijk op te  
warmen, willen wij haar redden. 
 
Zoals altijd wanneer hij tevreden was over een geslaagde  
redenatie, nam Harry Mulisch een trekje van zijn  
denkbeeldige pijp. Hij rookte nu al een tijdje niet meer, maar  
de gewoonte om even tevreden aan z’n pijp te zuigen  
wanneer hij een ontdekking had gedaan, was gebleven. Het  
was als mensen die jeuk hebben aan een geamputeerd been.  
Kennelijk was Harry Mulisch in de loop der jaren één met zijn  
pijp geworden. Of de pijp was één geworden met Harry  
Mulisch, dat kon natuurlijk ook. Nog waarschijnlijker: Harry  
Mulisch en de pijp zijn altijd één geweest, en zullen altijd één  
zijn. Dat hij nu niet meer rookte, was voor die twee-eenheid  
evenmin van belang als de pijploze jaren van zijn jeugd.  
Reeds in de wieg rookte Harry Mulisch pijp, alleen wist hij het  
toen nog zelf niet. 
 
Terwijl hij zo aan zijn fantoompijp lurkte, liep Harry Mulisch  
zonder naar links of naar rechts te kijken de straat op. Een  
jengelende trambel drong traag zijn linkeroor binnen. Een  
metalige kloenk en een scheurende piep gaven te kennen  
dat de zeventien er alles aan deed om op tijd tot stilstand te  
komen. Mensen schrokken op en Harry Mulisch voelde hoe  
het universum zich naar zijn evenbeeld vormde.  
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Tevreden keek hij naar links, nam nog maar eens een trekje 
van z’n denkbeeldige pijp en bracht puur op wilskracht de 
tram tot stilstand. 
Een roltrap. De ruimte waarin Harry Mulisch zich bevond was  
helwit, maar niet zo dat je je ogen moest dichtknijpen. Een  
muzakversie van Hello Goodbye van The Beatles klonk ergens  
ver weg. Nergens hingen boxen, nergens liepen mensen,  
Harry Mulisch was zielsalleen in deze totale leegte. En toch  
voelde hij zich volkomen op z’n gemak. Niet zo gek, dacht  
Harry Mulisch bij zichzelf, want Harry Mulisch voelt zich altijd  
en overal volkomen op z’n gemak. Dat was nu net een van  
de grote voordelen van het Harry Mulisch zijn. Hij wist niet  
eens wat het precies betekende, je ergens niet op je gemak  
voelen. Hij zag het wel eens bij andere mensen gebeuren,  
vooral bij ontmoetingen met mannen die hem niet mochten.  
Hij was wel bekend met het fenomeen, maar het wezen ervan  
was hem vreemd. 
 
De roltrap kwam uit het niets en eindigde in het niets. Hoe hij  
hier verzeild was geraakt, en waar de roltrap hem naar  
toebracht, het interesseerde Harry Mulisch niet zoveel. ‘Ik  
volg het verhaal, en niet andersom,’ mompelde hij tegen  
zichzelf, ‘daar moet je niet te angstig in opereren.’ Hij  
zette z’n rechtervoet twee treden hoger dan z’n linker en  
deed z’n broekspijp omhoog. De bordeaux rode sok zat  
bijna nog even strak rond zijn kuiten als toen hij de sok die  
ochtend had aangedaan. Sokken vormen de sluitsteen van  
een gezonde samenleving. Er zijn mensen die rondlopen met  
sokken waarvan het elastiek het reeds begeven heeft. Deze  
mensen, zo wist Harry Mulisch al sinds hij zich kon heugen,  
deze mensen beseffen niet dat ze zichzelf buiten de  
maatschappij plaatsen. Ook al zie je er niks van omdat de  
broek de sok aan het gezicht onttrekt, wie afzakkende  
sokken draagt ontzegt zichzelf het recht op geluk. 
 
Wanneer Harry Mulisch tijdens een of andere bijeenkomst  
werd voorgesteld aan een seksegenoot, probeerde hij altijd  
eerst te achterhalen hoe deze persoon zijn sokken droeg.  
Meestal nodigde Harry Mulisch zijn gesprekspartner dan uit  
om eventjes tegenover elkaar in een fauteuil te gaan zitten.  
Bij het plaatsnemen sloeg Harry Mulisch zijn linkerbeen over  
zijn rechterbeen, een voorbeeld dat altijd werd nagevolgd.  



 - 136 - 

Zo zijn de mensen. Ontdekte Harry Mulisch vervolgens een  
stukje ontblote huid tussen de sok en de broekspijp van de  
linkerbeen, dan deed hij geen enkele moeite meer om de  
persoon tegenover hem serieus te nemen. Op die manier  
had hij al vele parvenu’s ontmaskerd. Wim Kok was iemand  
met korte sokken, W.F. Hermans was iemand met korte  
sokken, Youp van ’t Hek was iemand met korte sokken,  
Harry Mens was iemand met korte sokken. De lijst van  
mannen met korte sokken was eindeloos. 
 
Ooit woonde Harry Mulisch een bijeenkomst bij (eigenlijk was  
het andersom natuurlijk, de bijeenkomst woonde Harry  
Mulisch bij, maar goed), waar Rob Oudkerk sprak. Terwijl de  
toen nog vrij onbekende huisarts/politicus iets aan het  
vertellen was over sociale problemen rond de grootstedelijke  
huisartspraktijk, dwaalde Harry Mulisch’ blik onwillekeurig  
af naar de voeten van Rob Oudkerk, die sokloos in een paar  
witlederen bootschoenen bleken gestoken. Niet te  
vertrouwen, wist Harry Mulisch toen. Tegenwoordig kwam hij  
wel vaker mannen tegen die hun voeten sokloos in hun  
schoenen staken. Mits het weer dat toeliet, uiteraard. De  
voortschrijdende ondergang van het Vrije Westen  
manifesteert zich altijd het duidelijkst wanneer het mooi  
weer is. Nu het dankzij de opwarming van de aarde wel vaker  
mooi weer zal zijn, zal ook de definitieve ondergang van de  
maatschappij wel snel een feit zijn. Zo zag je maar weer dat  
alles met alles te maken had. 
 
Harry Mulisch nam een trekje van z’n denkbeeldige pijp en  
ontdekte tot zijn genoegen dat de denkbeeldige pijp niet  
langer denkbeeldig was. Hij had weer een echte pijpenkop  
tussen duim en wijsvinger. Eigenaardig, maar niet  
eigenaardig genoeg om in verwarring van te raken. Het was  
zoals het was. Laat ik er maar van genieten, dacht Harry  
Mulisch terwijl hij een trekje nam. De tabak gloeide op in de  
pijpenkop, rook kringelde traag naar boven. 
 
De muzakversie van Hello Goodbye werd onderbroken door  
een opgewekt fluitdeuntje. ‘Nu in de aanbieding,’ zei een  
niet onsympathieke vrouwenstem, ‘herensokken, in diverse  
modellen.’ Hm, bedacht Harry Mulisch zich, misschien moet  
ik maar eens gebruik maken van deze aanbieding.  
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Wat extra degelijke sokken is nooit mis. Ik ben dan wel een 
vermogend man, waarom zou ik meer moeten uitgeven dan 
strikt noodzakelijk? Zijn de sokken van de juiste kwaliteit, 
dan zie ik werkelijk geen enkele reden om hen mijn voeten te  
onthouden. 
 
Aan het einde van de roltrap stonden twee stenen tafelen  
met op elk een grote bak met rookworsten. Merkwaardig,  
bedacht Harry Mulisch zich, en liep verder. Langs eindeloze  
rekken truien, winterjassen, ribfluwelen broeken en sjaals, om  
ten slotte bij de sokken uit te komen. Het aanbod was  
indrukwekkend, moest Harry Mulisch toegeven. De sokken  
hingen in rekjes tegen een immense muur aan. 85% Katoen,  
las hij op het paar sokken dat hij had uitgekozen. Een  
donkergrijs paar met op elke sok twee donkerblauwe,  
nauwelijks van de antraciete basiskleur te onderscheiden  
ruiten die in elkaar overliepen en in hun overlapping een  
nieuwe ruit vormden. Klassiek motief, subtiel uitgevoerd.  
Harry Mulisch trok met beide handen het elastiek uit elkaar  
en moest tot zijn niet geringe genoegen constateren dat hij  
hier met sokken van hoogstaande kwaliteit te maken had. En  
dat voor slechts drie euro vijftig. Harry Mulisch deed nog drie  
paar sokken in zijn mandje, een gele, een rode en een  
groene, waarna hij op zoek ging naar een kassa. Hoe hij aan  
een mandje om z’n arm kwam, vroeg hij zich maar niet af. 
 
Hello Goodbye ging over in Irving Berlin’s Cheek to Cheek.  
Tijdens het boekenbal van 1954 had Simon Vinkenoog hier  
onafgebroken op gedanst, schreeuwend dat hij Fred Astaire  
was. Echte schrijvers dansen niet, had Harry Mulisch zich 
toen bedacht, terwijl hij op de trap ging zitten. Maar nu voelde  
Harry Mulisch toch onmiskenbaar hoe zijn benen met hem  
aan de haal gingen. Hij deed een paar kleine pasjes, gevolgd  
door een sprongetje, het ene been naar achteren, het andere  
naar voren. Weer een serie kleine pasjes, een luchtsprong  
met pirouette, weer wat kleine pasjes, gevolgd door een  
tweede luchtsprong met pirouette. Harry Mulisch zwierde  
langs de kledingrekken, het hoofd onbeweeglijk, de neus  
kaasrecht vooruit, zijn lange manen wapperend in de  
zelfgemaakte wind. Echte schrijvers dansen dus wel, bedacht  
hij. Harry Mulisch gooide zijn mandje in de lucht, een grand  
allegro van drie felle sprongen.  
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Hij landde na de laatste sprong op z’n knieën en ving het 
mandje weer op. Er klonk applaus. 
 
Achter de kassa zat een man die onmiskenbaar op Jeroen  
Krabbé leek. Hij klapte nog steeds in zijn handen, zij het  
steeds trager zodat elke klap een lading sarcasme meekreeg.  
Vreemd toch, bedacht Harry Mulisch zich, hoe iets wat  
oorspronkelijk bedoeld is als uiting van waardering, juist zo  
pijnlijk iemands misprijzen kenbaar kan maken. ‘Dank u,’  
zei Harry Mulisch stoïcijns. 
‘Graag gedaan,’ zei de man, ‘maar laten we ter zake  
komen. Ik neem aan dat u weet waarom u hier bent.’ 
‘Nee,’ zei Harry Mulisch, ‘ik heb werkelijk geen flauw idee.’ 
‘U bent dood,’ zei de jongeman. 
‘Is het heus?’ zei Harry Mulisch, oprecht verbaasd. 
‘Het is heus,’ zei de jongeman. 
‘Dan moet er sprake zijn van een misverstand,’ zei Harry  
Mulisch, ‘want ik voel mij springlevend.’ 
‘Dat is slechts schijn, uw tijd is gekomen, anders zou u hier  
niet zijn. U bent 81, meneer Mulisch.’ 
‘Leeftijd zegt mij niks, het is dat u nu een getal noemt. Ik  
ben allang opgehouden met tellen. Weet u dat er primitieve  
volken zijn die zo tellen: één, twee, drie, veel.’ 
‘Dat weet ik, meneer Mulisch. Er gaat geen interview voorbij  
met u waarin u dat niet vertelt.’ 
‘Is dat zo? Ik hou het allemaal niet meer zo bij. Ik wilde  
enkel deze sokken afrekenen.’ Harry Mulisch toonde de  
jongeman de sokken in zijn mandje. 
‘Die sokken mag u houden, hoewel u er niets aan heeft,  
zodra u die deur doorgaat.’ De jongeman wees naar een  
deur achter hem. 
‘Dan ga ik die deur niet door,’ zei Harry Mulisch. Als hij  
altijd gedaan had wat anderen hem zeiden, was hij nooit  
geworden wie hij was. Hij zag geen enkele reden om nu wel  
te doen wat hem opgedragen werd. 
‘U moet,’ zei de man, terwijl hij opstond en achter zijn  
kassa vandaan kwam. Harry Mulisch keek naar de voeten van  
de man en zag afzakkende witte sokken in sandalen  
gestoken. 
‘Pak eens vast,’ zei Harry Mulisch tegen de man en gaf  
hem zijn mandje met sokken. Nadat de jongeman het  
mandje had gepakt, stak Harry Mulisch razendsnel zijn pijp in  
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het rechteroog, gaf een schop tegen het scheenbeen en  
zette het op een lopen. ‘Houd de dief,’ hoorde hij achter  
zich. Een alarm ging af. Van alle kanten klonken dreunende  
voetstappen. Harry Mulisch rende zo hard hij kon, langs de  
huishoudspullen, langs de kantoorspullen, langs de  
keukenspullen. De voetstappen kwamen dichterbij. Langs de  
muur van sokken, langs de kledingrekken met jassen, sjaals  
en truien. Tijdens het rennen gooide Harry Mulisch de  
kledingrekken achter zich in het gangpad. Hij hoorde gepiep  
van remmende zolen, geschreeuw en gekletter van mensen  
die over de kledingrekken vielen. Bij de roltrap aangekomen  
verzamelde Harry Mulisch al zijn kracht om de twee stenen  
tafelen met daarop de rookworsten om te gooien.  
De rookworsten stuiterden over de geboende vloer. Harry  
Mulisch zag hoe zijn achtervolgers uitgleden over de sappige  
vleeswaren. Niet aarzelen nu, bedacht hij zich, nagenieten  
doe je later maar. Met grote sprongen sprong hij de naar  
boven rollende roltrap af. Alsof zijn leven ervan af hing. En  
dat hangt het natuurlijk ook, bedacht Harry Mulisch zich. 
 
De zinderende zomerzon deed zijn ogen knipperen. Twee  
vrouwen stonden over Harry Mulisch heen gebogen en  
keken hem vol ongeloof aan. De hoofden van de vrouwen  
werden omringd door een rode halo. Harry Mulisch  
probeerde te focussen. De rode halo vormde langzaam het  
woord HEMA. De twee vrouwen vloeiden samen tot één.  
‘Meneer Mulisch,’ zei de vrouw, ‘we dachten dat u er  
geweest was.’ 
‘Ik ben er ook geweest,’ zei Harry Mulisch, ‘maar het is  
toch niet mijn soort winkel.’ 
De vrouw hielp Harry Mulisch overwind. Ze klopte wat stof  
van zijn schouders en van zijn rug. Harry Mulisch bedankte 
de vrouw en nodigde haar uit om eens een kopje koffie bij ’m  
te komen drinken. Ze namen afscheid. Hij haalde een  
kammetje uit de binnenzak van zijn jas. Hij kamde zijn haren,  
verwijderde met duim en wijsvinger enige grijze haren, stak  
de kam weer in zijn binnenzak en liep fluitend verder, zo nu  
en dan tevreden trekjes nemend van zijn fantoompijp. 
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Max Molovich: 

Interview met de penis van Berlusconi 

nurksmagazine.nl 

 
 
De ontmoeting vindt plaats in een buitenhuisje van 
Berlusconi op Sardinië. We worden allerhartelijkst ontvangen 
door de man achter de penis. De zon flikkert in Berlusconi’s 
oogverblindende Prodent-glimlach. ‘Signor Molovich,’, luidt de 
hartelijke begroeting. Met de armen wijd open komt het 
gebronsde lijf met die spierwitte glimlach op me af gelopen. 
Schedeldak mooi opgepoetst. Ik open m’n armen ook maar, in 
de veronderstelling dat we elkaar zullen omhelzen. Maar bij 
mij aangekomen, pakt de 73-jarige mediamagnaat mijn 
handen vast en blijven we even zo staan, alsof we een 
Hongaars volksdansje gaan uitvoeren. De Italiaanse premier 
laat zijn ondeugende ogen langs mijn lichaam glijden. In 
schril contrast met Berlusconi draag ik wel kleren. 
Berlusconi’s piemel, om wie deze ontmoeting draait, gaat nu 
nog schuil achter een miniscuul blauw-wit-geel gestreept 
zwembroekje. 
 
Na een kleine rondleiding door het huis, waarin uw 
verslaggever van Berlusconi onder andere te horen krijgt dat 
dit huis ‘ontworpen is door een architect’ gaan we aan de rand 
van het zwembad zitten. Rond het zwembad liggen wat 
verveelde halfnaakte Miss-kandidaten te zonnen.  
Ze kijken niet op of om als Silvio Berlusconi z’n zwembroekje 
uit doet. Bevrijd uit zijn benarde positie schiet Il Duce, zoals 
Berlusconi z’n geval niet zonder humor heeft gedoopt, meteen 
omhoog. ‘Goed,’ zegt Berlusconi, ‘jullie lullen maar een eind 
weg, ik ga een schoonheidsslaapje doen.’ Berlusconi drapeert 
een opstaande kraag van spiegels rond z’n nek en gaat liggen. 
 
‘Speak,’ zegt Il Duce. Zoals dat zo vaak het geval is met 
humor, zit er een behoorlijke kern van waarheid in z’n 
koosnaam. ‘In feite bepaal ik alles,’ antwoordt Il Duce op de 
vraag van uw verslaggever hoe de rolverdeling tussen man en 
piemel precies verdeeld is. ‘Ergens in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw ben ik het gaan overnemen.  
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De Berlusconi van daarvoor was een saaie droogstoppel. 
Terwijl heel de wereld één groot matras was en iedereen zich 
een slag in de rondte neukte, zat meneer met zijn neus in de 
boeken, rechten te studeren. En componeerde hij muziek om 
de hoofse liefde te bezingen. Echt, je verzint het niet. Maar 
goed. Nadat hij cum laude was afgestudeerd, besloot ik dat 
het tijd was om de boel over te nemen. Beetje bij beetje heb ik 
de macht van Silvio’s brein afgesnoept. Die heeft inmiddels 
niks meer te zeggen. Ik ben hier de baas.’ 
 
Wat is zijn visie, wil ik weten. Waar is het hem precies om te 
doen? ‘Om pussy,’ luidt het heldere antwoord. ‘Daar draait 
alles uiteindelijk om. De hele wereld. Zonder pussy geen 
mensheid. Laat je niks wijsmaken, het is al die wereldleiders 
maar om één ding te doen: zoveel mogelijk sappige pussy 
scoren. Of dacht je werkelijk dat het die Obama echt om  
change en hope te doen was? Ja, change van pussy 
misschien. En hope op nog meer pussy. Verandering van spijs 
doet eten, zeg maar. Maar dat hele gelul over hoop en 
verandering, dat is allemaal niks waard. Een verkooppraatje. 
Want met ‘I want more pussy’ als slogan had ie nooit  
de verkiezingen kunnen winnen in dat preutse Amerika.’ 
 
Il Duce richt zich nog wat verder op, een purperen ader begint  
enthousiast te kloppen. ‘Het mooie van Italië is dat het hier 
wel kan. Silvio en ik, wij winden er geen doekjes om. Wij laten 
luid en duidelijk merken waar het ons om te doen is. Om de 
punani. En de Italiaan slikt dat. Want de Italiaan begrijpt dat 
en de Italiaan bewondert dat. En, en dat is het belangrijkste, 
de Italiaan stemt op een man die zijn penis voor alles laat 
gaan. Want de Italiaan weet dat Silvio eerlijk en open is. Hij 
zegt wat ie denkt en doet vervolgens gewoon waar ie zin in 
heeft. Klaar. Duidelijk. En ja, dan gebeurt het wel eens dat je 
een Duitse politicus een Kapo noemt. En ja, dan zeg je tegen 
mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt na een aardbeving dat 
ze het maar als een dagje kamperen moeten zien. En ja, dan 
zeg je dat Obama een mooi kleurtje heeft. En ja, dan laat je je 
land in Europa vertegenwoordigen door Miss Puglia. En ja, 
dan sta je soms een half uurtje te lang aan de telefoon om wat 
chickies voor de avond te regelen terwijl zo’n Duitse 
bondskanselier op de rode loper op je aan het wachten is. Big 
deal.’ 
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Heeft Il Duce nog voorbeelden uit de wereldpolilitiek? 
Enthousiast: ‘Kennedy’s penis had het goed bekeken. Sarkozy 
is ook goed bezig. Verder strekt Bill Clinton natuurlijk ten 
voorbeeld, hoewel zijn smaak voor vrouwen te betwisten valt. 
Echt, zo’n Monica Lewinsky, ik zou m’n hond er nog vanaf 
trappen. Mocht ik een hond hebben natuurlijk. Voorlopig 
weigert Silvio mij een hond te geven. Hij is bang dat ik er na  
twee maanden niet meer naar omkijk. Ik schijn mijn interesse 
nogal snel te verliezen. Heeft ie misschien wel een punt. Silvio 
is erg begaan met honden, dat mag ook wel eens gezegd 
worden.’ 
 
Wat vindt hij van alle kritiek die Berlusconi over zich heen 
krijgt? ‘Allemaal jaloezie van gefrustreerde socialisten die de 
slag aan het verliezen zijn. Echt, ik maak me er niet druk om. 
Silvio trouwens ook niet. Het zou ’m werkelijk aan z’n reet 
roesten. Zolang wij maar krijgen waar wij op uit zijn. En geloof 
me, wij krijgen precies waar wij op uit zijn. Echt, 73 jaar oud, 
maar wij voelen ons twintig. Zonder middeltjes hè. Als ik op 
drie hoog voor een open raam ga staan en ik mik, dan kan ik 
nog steeds een volwassen vent van z’n brommer spuiten. Het 
is een kwestie van verantwoord eten en goed kauwen, dat het 
eten gelijkmatig in je bloed komt.’ 
 
Uw verslaggever is even van z’n à propos dat Il Duce hier 
rechtstreeks uit Koot & Bie’s Hengstenbal lijkt te citeren. 
Maar Il Duce beweert dat het toeval is: ‘Koot & Bie? Nooit van 
gehoord.’ 
 
Een laatste vraag. Wat vindt hij ervan dat heel de wereld nu 
weet hoe hij er uitziet, in geërecteerde toestand nog wel. ‘C’est 
la vie. Een smerige streek natuurlijk, van dat communistische 
El País, maar eigenlijk vind ik het wel prima. Het lucht wel op 
om na jaren achter de schermen eindelijk ook eens in de 
schijnwerpers te staan. Voelt goed aan. Ik hoop niet dat  
wij het bij deze ene voorstelling laten. Misschien kunnen we er 
een leuk ritueel van maken. Dat ik me elke week aan het 
publiek toon. Een soort balkonscène, en dan wuif ik naar de 
vrouwtjes. Ja, dat lijkt me wel wat.’ 
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Max Molovich: 

Van vader tot zoon 

chimsky.nl 

 
 
M! Zoon van me. Ik heb getwijfeld of ik je naam op deze plek 
zal prijsgeven. Maar de mensen die ‘m moeten weten, die 
weten het wel. En de rest doet er niet toe. Da’s trouwens les 
één van je oude wijze vader: de rest doet er niet toe. Helemaal 
waar is dat niet, want je krijgt nu eenmaal heel veel met de 
rest te maken. Waarmee we bij les twee zijn: bijna niks is 
helemaal waar. 
 
De naam die je draagt, heb je van je ouders gekregen omdat 
ze het een mooie naam vonden. Om redenen die altijd wel in 
duisternis gehuld zullen blijven, zijn je ouders maar heel 
oppervlakkig op zoek gegaan naar de oorsprong van je naam. 
Maar toen je grootouders je naam te horen kregen, wisten zij 
na een kleine zoektocht te vertellen dat een van de kleine 
profeten uit het Oude Testament dezelfde naam had als jij. De  
kleine profeet, ik vond dat wel bij je passen. 
 
Je naamgenoot van eeuwen her was een onheilsprofeet. Je 
moet beloven dat nooit te worden. Het is nogal makkelijk, een 
onheilsprofeet te zijn. Je kunt altijd wel zeggen dat de wereld 
in verval is en dat het alleen maar slechter zal worden. Maar 
dat is nog niet het vervelendste aan onheilsprofeten. Het 
vervelendste is dat zij menen als enige de waarheid te kennen. 
Daar zijn ze overigens niet uniek in. De meeste mensen 
denken dat ze als enige gelijk hebben. Daarom is er ook zoveel  
verongelijktheid in de wereld. De mensen die het minst gelijk 
hebben, zijn vaak het meest overtuigd van hun eigen gelijk. 
En daar komt ellende van, van mensen die overtuigd zijn van 
hun eigen gelijk. Eigenlijk zouden meer mensen les twee van 
je vader ter harte moeten nemen. Dat niets helemaal waar is. 
 
Je bent geboren op zaterdag 5 september 2009, om 12.36 uur 
in de middag. Je woog 3,46 kilogram en je had een rochelend 
jammerhuiltje. Echt aangenaam vond je het niet, de overgang 
van baarmoeder naar wereld.  
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Aan het eind van de rit had je ook nog eens in je vruchtwater 
gepoept. Het is ook niet niks. Je wordt ongevraagd op de 
wereld gezet en het trauma van de geboorte is het eerste dat je 
meekrijgt. Het past een kleine profeet om met een rochelend 
jammerhuiltje zijn ongenoegen kenbaar te maken. 
 
Alleen deed dat rochelende jammerhuiltje de dokter vrezen dat 
je vruchtwater had ingeslikt en wellicht een stukje poep in je 
longen had, wat ontstekingsgevaar met zich meebracht. 
Gevolg van deze vrees was dat je een etmaal in de couveuse 
moest doorbrengen. Een hele schrik voor je ouders die jou het 
liefst zo snel mogelijk naar huis hadden meegenomen. Terwijl 
we je moeder achterlieten in de ruimte waar ze van jou 
bevallen was, liepen jij en je vader met de dokter mee naar de  
couveuseafdeling. Jij lag in een plexiglazen ziekenhuiswieg je 
ogen uit te kijken, je vader liep er grienend achteraan. Ja, je 
vader heeft wel wat afgejankt die eerste uren van je leven. Er 
werd hem ook een hoop duidelijk. 
 
Zo begreep je vader ineens waarom mannen vaak zulke 
uitslovers zijn. Waarom er macho’s bestaan. Waarom er 
onheilsprofeten zijn. Waarom mannen oorlog voeren. Waarom 
ze kunst maken. Waarom de angst voor de anonieme passage 
zo wijdverbreid is. Waarom mannen altijd moeten laten 
merken dat ze bestaan. Het is allemaal ter compensatie van 
een gemis. De man zal nooit een kind kunnen baren en zal 
nooit de pijn ervaren die dat met zich meebrengt. Hij kan er 
naast staan, hij kan zich proberen in te leven, hij kan zijn 
hand door zijn vrouw laten fijnknijpen, maar de prestatie die 
de barende vrouw verricht, de barrières die ze beslecht, de 
bergen die ze verzet, de pijn die ze doorstaat, het blijft voor  
de man onbereikbaar. Hij is op de keper beschouwd volkomen 
nutteloos. Het enige wat hij kan doen is met zijn aanwezigheid 
een beetje steun en wellicht wat troost bieden. En daarna ter 
compensatie en erkenning van zijn bestaan dingen kapot 
maken of dingen scheppen. De man zal nooit in gelijke mate 
als de vrouw begrijpen hoe kostbaar leven is. 
 
De aanwezigheid van mannen bij het baren is trouwens 
relatief nieuw. Dat werd je vader pijnlijk duidelijk toen op een 
gegeven moment vier vrouwen rond je moeder stonden te 
roepen dat het nog maar heel even duurde, dat je er bijna 
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was, dat ze je hoofdje al zagen, dat je zwart haar had en dat je 
moeder ‘door die pijn heen’ moest persen. Dat deed je moeder 
dan ook, door die pijn heen persen. (Ze klonk daarbij als 
Harvey Keitel die aan het slot van Reservoir Dogs ontdekt dat 
Tim Roth een verrader is.) De pijn deed niet meer ter zake, 
was een abstract begrip geworden, iets uit een ver verleden 
waaraan gerefereerd werd bij gebrek aan een beter woord. En 
je vader probeerde mee aan te moedigen, maar zijn 
aanmoedigingen misten de overtuiging van die van de vier 
vrouwen om ons heen. Bovendien was hij hard bezig een 
oncontroleerbaar snikken te onderdrukken. Nergens voor 
nodig natuurlijk, om dat te onderdrukken, maar ook je vader 
is een man en ook je vader heeft een lichaam dat nooit de pijn 
van het baren zal ondervinden en is derhalve  
voorgeprogrammeerd om al te zichtbare zwakheden als 
snikken in het openbaar te onderdrukken. Hoewel het 
middenrif hard zijn best deed de snikken op te vangen, faalde 
de dictatuur van de mannelijkheid. Naarmate jouw komst 
dichterbij kwam, werden de snikken langer en dieper en toen 
jij er eenmaal was, hoorde je vader zichzelf hikkend huilen. 
Op een foto die vlak na je geboorte is gemaakt, zijn jij en je 
vader elkaars huilende spiegelbeeld. 
 
Je moeder heeft toen geen traan gelaten. Zij kon alleen maar 
lachen. Het zijn altijd mannen die huilen bij de geboorte van 
hun kind, vertelde een van de vier vrouwen aan het 
kraambed. De tranen van de moeder komen later. Er is een 
Joods gezegde dat luidt als volgt: God telt de tranen van  
vrouwen. Aan de hoeveelheid vrouwentranen kan God 
namelijk afleiden hoe goed of slecht het met de wereld gesteld 
is. Op zaterdag 5 september 2009 om 12.36 uur werd op heel 
de wereld geen vrouwentraan geplengd. De enige tranen die 
God kon tellen waren de tranen van je vader. 
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Michel van Eeten: 

Maand negentien 

bijzinnen.com 

 
 
 
Lieve Jules, 
 
Het is de taak van het tweede kind om de ouders te bevrijden 
van enkele illusies. De illusie die opvoeding heet, bijvoorbeeld. 
We keken naar je grote zus, die zich gewillig laat inpassen in 
wat tegenwoordig vaak wordt aangeduid als beschaving. We 
hebben het opvoedingsrepertoire op haar losgelaten en ons 
vervolgens het resultaat toegeëigend: een kalm meisje dat 
broccoli lust en witte voetjes probeert te halen bij haar 
juffrouw en andere gezagsdragers. Niemand lust uit zichzelf 
broccoli, dat moest wel met onze verdienste zijn, zo luidde 
ongeveer onze redenering. 
    Psychologen noemen dit een attributiefout. Dat werkt als 
volgt: Wat goed gaat, is onze eigen verdienste; wat verkeerd 
gaat, rekenen we toe aan anderen. Jij hebt ons genezen van 
die fout. Toen we hetzelfde repertoire loslieten op jou, bleek 
het geen enkel effect te hebben. Niet een verkeerd effect, maar 
simpelweg geen effect.  
 
Je weigerde al heel snel gevoerd te worden. Je bliefde zelf te 
eten en anders niet. We hebben je verzet proberen te breken, 
maar jij hield de hongerstaking geduldig vol. Met andere 
woorden, jij brak ons verzet. Het gevolg is een dagelijks ritueel 
waarin een groot deel van jouw maaltijd op de grond belandt. 
Dat zou je kunnen vergoelijken door op je gebrekkige 
motorische vaardigheden te wijzen. Maar die vaardigheden 
zijn voldoende ontwikkeld om je etensbakje ostentatief 
omhoog te houden, me aan te kijken en de inhoud van het 
bakje naast je stoel te deponeren. Vervolgens observeer je me 
nauwlettend, zoals een experimentator loert naar een 
laboratoriumrat. Als ik boos wordt, amuseert je dat. 
    Bij je zus gebruikte ik ook wel eens boosheid, maar dat was 
meer een soort amateurtoneel.  
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Omdat ze snel onder de indruk was, dacht ik een 
verdienstelijk hobbyacteur te zijn. Bij jou hoef ik niet meer te 
acteren, ik word echt boos. Jij kijkt met pretogen naar mijn 
wanhopige geschreeuw en lacht. Het moet gezegd: je lach is 
adembenemend, vergezeld van je hemelsblauwe ogen en 
Einsteiniaanse kapsel.  
    Het blijft niet beperkt tot het avondmaal. Overal heb je de 
beschaving opgeschort. Dat is niet je doel, vermoed ik, maar 
een neveneffect. Natuurkrachten vallen de beschaving niet 
aan, ze negeren haar.  
    Ooit zag ik een televisieprogramma over ouders die leerden 
op te voeden door te oefenen op een hond. Als je een dier kon 
opvoeden, dan was een kind daarna een koud kunstje, dat 
was de achterliggende gedachte. Ik denk dat voor jou het 
omgekeerde geldt: als je jou kunt opvoeden, dan is een wild 
dier een peulenschil. 
    Je hebt ons dus bevrijd van de illusie opvoeders te zijn. Nu 
weten we: Er is geen opvoeding. Er is co-habitatie met 
uiteenlopende vormen van territoriumgedrag.  
 
Het is goed zo. Beschaving is een mooie uitvinding, maar de 
overgave waarmee je zus aan een stronk broccoli kan 
knabbelen maakt me ook ongemakkelijk.  
    Anderen zijn minder terughoudend. Het regent zorgelijke 
bespiegelingen over onze beschaving. Ik meen dat dat woord 
ooit een ironische bijklank had verworven, maar daarvan is 
nu niets meer te merken. Per dag duikt het woord vaker op in 
de krant. De pleitbezorgers van de beschaving hebben een 
ding gemeen: hun weerzin jegens de medemens. Met hun 
eigen beschaving is niets mis. Het is de ander die terug moet 
in het hok. 
    Afgelopen zaterdag betoogde een schrijver genaamd 
Thomése dat de beschaving wordt bedreigd doordat er teveel 
wordt geschreven, mede dankzij het internet. Iedereen eist 
aandacht, ten koste van de ander, zo luidde de diagnose. Dit, 
schatteboutje, noemen we ironie. Iemand wil in de krant, een 
in drukvorm gegoten vorm van aandacht, om daar te kunnen 
klagen dat teveel mensen aandacht willen.  
    Laatst klaagden enkele gokverslaafden het casino aan. Het 
casino hen had binnengelaten, ondanks dat de verslaafden 
zich op een lijst hadden laten zetten van mensen die niet 
langer toegelaten wilden worden.  



 - 148 - 

Misschien kan de krant ook zo’n lijst aanleggen. De eerste 
naam hebben we al: P.F. Thomése. Zo draagt iedereen zijn 
steentje bij aan het redden van de beschaving.  
 
Afijn. Er is nog een ander terrein waar je de beschaving een 
gevoelige tik uitdeelt: de taal. Je weigert te praten. Vorige 
week heeft de medische stand, vertegenwoordigd door een 
instituut met de misleidende naam ‘consultatiebureau’, 
daarover een ultimatum afgekondigd. Binnen drie maanden 
moet er gepraat worden, anders volgt er heropvoeding door 
iemand met een diploma. 
    Tot nu toe beperk je je tot twee woorden. Het eerst woord 
voorziet tot nu toe in al je communicatiebehoeften: ‘kaka’. Het 
kan vragend, zeurend, dreigend, lachend en gebiedend 
worden uitgesproken. Je zegt het met zoveel overtuiging, dat 
ik soms vergeet dat er een specifiek woord bestaat voor dat 
wat je bedoelt. Als je een foto ziet van ons gezin, gaat je 
vingertje een voor een de gezichten af, steeds vergezeld van de 
uitroep: ‘kaka!’ ‘Ja, dat is kaka,’ antwoordde ik laatst, voor ik 
er erg in had. Het is zo effectief dat we ons moeten afvragen of 
het begrip ‘woordenschat’ niet aan herwaardering toe is. 
Misschien is het beter van ‘woordenoverschot’ te spreken. 
 
Je tweede woord is ‘pappa’. Dat heeft geen communicatieve 
functie, maar doet dienst als soort plaatsbepalingstechnologie. 
Als we samen thuis zijn, gaat het ongeveer als volgt. 
    - ‘Pappa?’  
    - ‘Ja?’ 
    - ‘Pappa?’ 
    - ‘Ja?’ 
    - ‘Pap-paah?’ 
    - ‘Ja-haa?’ 
    Ad absurdum.  
    Het lijkt erop dat je voortdurend mijn locatie peilt. Soms 
vanuit een andere kamer. Je komt niet naar me toe, je kijkt 
vaak niet eens naar me, je houdt slechts routinematig bij 
waar ik me bevind. Een soort radar. 
    Meer komt er vooralsnog niet over je lippen. Je moeder 
wacht nog steeds op de eerste ‘mamma’.  
 
Misschien zie je in spraak de voet tussen de deur van het 
beschavingsoffensief.  
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We weten dat je wantrouwen goed ontwikkeld is. Sommige 
mensen observeer je minutenlang, zwijgend, bewegingsloos, 
met gefronste wenkbrauwen. Vooral zij die aardig tegen je 
doen. Alsof je denkt: ‘Als ik die lach beantwoord, zit ik binnen 
de kortste keren ook aan een stronk broccoli te knagen. 
Misschien is dat onvermijdelijk.  
Maar ik wil het in ieder geval uitstellen tot na de afronding 
van mijn experiment met het herhaaldelijk in het gezicht 
slaan van mensen. Die dataverzameling is nog niet compleet.’  
    In het bijzijn van anderen moet ik daar bezwaar tegen 
aantekenen. Maar weet dat ik ten diepste jaloers ben dat ik 
zelf het experiment destijds vroegtijdig heb afgebroken. 
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Odoakerston: 

Sam Pipo & Lesb Axter, Hoofdstuk 4 
Hoe Gozertje karakter kreeg, en niet alleen op 
z’n ballen. 
 
panzerfaust.org 
 
 
De rit begon goed. Lesb was echt kankerszat. Hij had naast 
een aantal pijpjes ook wat bakkies koffie met een of ander 
sterk goedje gezopen. “Zo was ie.” Gozertje niet, die dronk 
niet, die smookte als een stonede baviaan. Ze kletsten was, 
over het leven en over schatjes, die ze dan hadden gezien bij 
de Actie Sport. Gozertje lulde maar wat, tenminste dat  
dacht ie, want hij was zo stoned dat hij dacht dat ie lulde, 
maar eigenlijk door z’n stonedheid het weer echt heel diep 
was, maar dat was het natuurlijk niet. Lesb was er helemaal 
ok mee. Die vond het allemaal wel best. Ze noemden elkaar de 
hele tijd “jo”. Daar was Lesb ook helemaal ok mee. Gozertje 
iets minder, die twijfelde onafgebroken of het “jo” nu tegen 
hem was of gewoon tegen niemand. Hij piekerde zich suf, wat 
hij heel diep vond, maar niet was. De eerste 2 km verliepen zo 
erg voorspoedig. Schiedam is groot, laten we maar zeggen, 
want ze kwamen voor hun gevoel ’t stadje “maar niet uit”. 
“Godsammeklotelikken”, riep Gozertje, “zijn we het stadje nog 
niet uit.” Dat had ie gelezen op het internet, dat volgens hem 
“op was”. “Ja op, Lesb, het internet is op. Want elke keer als 
ik naar internet ga…” Et cetera, enzovoorts, zo ging dat dan. 
 
Niet dat ze mekaar verder zoveel te melden hadden tussen de 
ene “jo” en de andere “Godsammeklotelikke” door. Lesb wist 
de weg wel, daar gingen ze allebei van uit, het zou sodemieters 
niemand verbazen als-ie de weg naar de kut van tante Sjaan 
nog wist, die gek was zo leip als een whacke tondeuse wat dat 
betreft. Gozertje zat daar dus op een gegeven moment voor 
zich uit te staren omdat Lesb dik vervelend aan het lullen  
was over tiefus dit en sodemieter dat met al die antennes op 
hun dak en schoteltjes netjes op een rij, wat een kutbuurt, 
turkenwijk dit en dat, nou goed vreselijk saai dus, en Gozertje 
keek dus een beetje weg in de verte, waar hij dus plotseling bij 
de oprit naar de snelweg gewoon een dikke gele M zag staan. 
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Twee lompe stompen tegen Lesb zijn milt verder en de hele 
karavaan was alweer naar rechts aan het afbuigen, met 
Gozertje die als een wilde indiaan achterop de Puch zat te 
bouncen met zijn tong uit zijn smoel: “We gaan mekken!!! 
MEKKEN!!!! STELLETJE GEKKEN!!!” 
 
Lesb schommelde all the way naar de drive in met zijn ene 
been uit zijn scooter hangend als een slappe lul. Gozertje was 
al afgestapt of gevallen, bleef een beetje onduidelijk maar het 
zal er wel tussenin gezeten hebben en rende met zijn armen 
wijd achter “de gast” aan. Zijn standard-issue brommerhelm 
had hij in zijn hand en uit zijn aapachtige muil stootte hij  
met overslaande stem klanken die alleen mensen die hem 
goed kenden konden verstaan: “Joooooo! Hoe vet dat we dit 
doen, ik ga ZOVEEL saus nemen, melijers!! WAGHAA 
WAGHAA!!!!” 
 
Gozertje rende ietwat scheef gebogen, het lichaam als het 
ware een soort van z. Het zag er redelijk belachelijk uit. “Uhh, 
Gozertje”, riep Lesb plotseling, “godverdomme, Gozertje”, 
bedoelde hij, “hoe laat is het?” “Vier uur, de nacht is nog jong, 
waghaa waghaa!”, antwoorde Gozertje, op de zo 
karakteristieke dronken-of-stoned-ik-ben-gozertje- 
wie-doet-me-wat-wijze die Lesb zo gewoon van hem was. “Dan 
is de Mac dicht, Gozertje!” Hard schaterlachend liet Lesb een 
scheet. 
 
Wie Gozertje kent weet dat als het op eten aankomt, niets 
hem te gek is, en dat er geen hek over de dam is, of 
bijvoorbeeld een skaap, zelfs niet als het vier uur is, en hij op 
weg is van Schiedam naar Arnhem, naar Sam Pipo, die hij 
alleen kende van het döner eten, en dat dan pas halverwege  
de Mac, waar hij net zo’n zin in had (“waghaa waghaa”), dicht 
blijkt te zijn: “Dan doen we de Mac toch gewoon open!” 
 
Gozertje deed voorzichtig zijn blauwe polo uit en stormde 
richting de glazen deur, struikelend over een muurtje en een 
ode brengende aan de natuur, die toch zo zijn best had 
gedaan om van aap mens te maken, en dat terwijl de mens zo 
haar best deed van mens weer aap te maken, ja zo was het. 
Een harde rinkel-de-king schrok de buitenwijken van 
Schiedam op en Gozertje had wat hij wilde; terwijl Lesb 
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ernstig gehinderd door glasscherven het gebouw 
binnenstapte, had Gozertje al zijn eerste BigMac binnen. 
“WAGHAA! WAGHAA!” 
 
Geloof dat gelul niet dat ze die dingen maximaal een uur 
mogen bewaren voor ze ze verkopen trouwens, want Lesb en 
Gozertje liepen dus letterlijk achter de kassa’s door en daar 
lagen ze gewoon al netjes op een rijtje op de opwarmbalie 
klaar voor de volgende morgen. Terwijl Gozertje met licht 
bebloed voorhoofd bezig was aan zijn derde (?) BigMac hield 
Lesb een blauwe plastic vuilniszak open met zijn linkerarm  
en rende met gestrekte rechterarm langs de schappen zodat 
het grootste deel van de burgers in de zak viel. “Vette proviand 
dit jongen,” brulde Lesb terwijl hij de gevallen BigMacs op de 
vloer opentrapte en uitsmeerde. “Jo luister kankergozertje, 
laten we deze joint splitten het is tiefuslink om hier te blijven 
die sletten hebben in no-time je DNA uit die bloedplas 
gedownload en dan zitten we met de gebakken pantalones, 
zeker als die nazi’s ons live te grazen nemen, op  
heterdaad en shit”. 
 
Het wilde beest in de hoek keek op met een blik die verdriet 
verried: “Maar kanker gek, ik heb echt honger… ik MOET 
eten…” pruttelde hij nog tegen. Lesb liep naar het gat in de 
glazen deur en gebaarde Gozertje dat hij op moest schieten. 
Gozertje rende naar de frituur, en pakte een van de mandjes 
op. Aangezien de friet bij de Mac wél vers is, stond de frituur 
natuurlijk uit en haalde het beest een gigantische klont 
frituurvet in de vorm van de binnenkant van een frituurpan er 
uit. Gozertje nam een smakelijke hap gestold vet en rende 
achter Lesb aan. 
 
Buiten wikkelde hij zijn klont frituurvet voorzichtig in zijn 
blauwe polo en bond het pakketje bovenop zijn brommerhelm. 
Na nog een laatste keer omgekeken te hebben, verdwenen 
Lesb en Gozertje bomvol adrenaline met zo’n 15 kilometer per 
uur op hun Puch de nacht in. 
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Odoakerston: 

Panzerfaust doet het op z’n Russisch 

panzerfaust.org 

 
 
De Russen. Je kunt er niet omheen. Binnen de 
wereldliteratuur geniet de Russische wellicht het grootste 
aanzien. Het is de literatuur van de grote verhalen, van de 
heftige emoties: liefde, wraak, hebzucht, schaamte. Het  
is de literatuur van de Grote Boeken, geschreven door de 
Grote Namen: Tolstoj, Solzjenitsyn, Dostojevski. 
 
Maar een Groot Boek schrijf je niet in een dag. Het is een 
kwestie van schaven, bijwerken, weggooien en opnieuw 
beginnen. En vooral een kwestie van proberen, 
experimenteren, beginnen met schrijven en maar  
afwachten of er iets van komt. 
 
Ook dáár waren de Grote Russen ontbetwiste meesters in, al 
dan niet geholpen door het heilige water uit de wodkakraan. 
Het is een typisch Russische strategie: zoals Stalin zijn 
soldaten net zo lang hun eigen vernietiging tegemoet liet 
stormen in Stalingrad tot de Duitsers bevroren waren, zo 
schreef Tolstoj net zo stug door tot er een Anna Karenina  
uitrolde. Je begint ergens aan, en als het verkeerd uitpakt, 
begin je gewoon opnieuw. 
 
In een lofzang op de Russische volksaard presenteert 
Panzerfaust u daarom vandaag een aantal prachtige 
voorbeelden van zulke mislukte pogingen uit de Russische 
literatuur. 
 
 
1. De Goulash Archipel door Aleksandr Solzjenitsyn 
 
Een boek geschreven door de jonge Solzjenitsyn, vlak voor hij 
in 1945 werd veroordeeld tot 8 jaar dwangarbeid in de 
Siberische Goulags.  
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De Goulash Archipel is sterk essayistische novelle waarin de 
jonge Solzjenitsyn, toen nog overtuigd marxist, pleit voor 
annexatie van Hongarije bij de Sovjetunie, voornamelijk om de 
productie van het  
plaatselijke gerecht goulash uit handen van de kapitalistische 
klasse te slaan en ten bate te brengen aan de gehele 
gemeenschap van Socialistische Sovjets. Waarom goulash? 
Het schijnt dat Solzjenitsyn tijdens zijn verlof aan de 
bloemrijke oevers van de Wolga in de zomer van 1944 veel 
optrok met een Hongaars hoertje genaamd Helga. Zij moet het  
zijn geweest, die hem tussen de hete vrijpartijen in het verse 
gras door in geuren en kleuren vertelde wat voor lekkers haar 
moeder vroeger voor haar maakte. 
 
 
2. Witlof en Vrede door Lev Tolstoi 
 
Na een goede nacht drinken begon graaf Lev Nikolajevitsj 
Tolstoi in augustus 1859 op zijn familielandgoed Jasnaja 
Poljana aan wat zijn meesterwerk moest worden: Witlof en 
Vrede, een groots opgezette roman waarin het ‘grote verhaal’ 
van de wereldwijde witlofteelt en -distributie doorkruist werd 
door de persoonlijke levensverhalen van kleine witlofboertjes 
in de Oeral, met al hun dagelijkse besognes: “Het lijkt er op 
dat de koppen gekneusd zijn bij het koken, Vassili Sligovitsj  
Verslanskov! Om de drommel! Wie heeft mijn vergiet?” 
Lev Nikolajevitsj’s manuscript was in 1965 eindelijk af. De 
sinds de introductie van witlof in Rusland in 1859 toch al 
zieltogende Witlofteelt, die welbeschouwd voornamelijk plaats 
had gevonden op het landgoed Jasnaja Poljana, lag toen 
alweer volledig op zijn gat. Tolstoj’s uitgever weigerde het boek 
dan ook uit te geven, en het is enkel aan de inspanningen van 
de Waalse witlofteler en vertaler Jean-Paul Plusquamparfait te 
danken dat dit werk ons in Franse vertaling is overgeleverd 
(later gevolgd door vertalingen in het Engels, Duits en 
Volapük). 
 
Door geldgebrek en dreigende hongerdood vanwege de 
mislukte witlofoogst zag Lev Tolstoj zich vervolgens in de 
herfst van 1865 gedwongen om binnen twee weken een 
bestseller te schrijven, zodat zijn uitgever begin November al 
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het manuscript van Oorlog en Vrede uit de knokige knuisten 
van de ernstig verzwakte edelman ontving.  
Het succesverhaal dat daar op volgde mag bekend zijn. 
 
 
3. Misdaad en Straffe Koffie door Fjodor Michajlovitsj 
Dostojetski 
 
Vijf jaar voor hij begon aan zijn meesterwerk De Gebroeders 
Karamazov, bevond Fjodor Dostojevski zich op een absoluut 
dieptepunt in zijn schrijverscarrière: zijn verhouding met 
Apollinarija Soeslova op de klippen gelopen, hij had torenhoge 
gokschulden en hij kreeg iedere dag maar niet het gevoel dat 
hij echt wakker werd. 
Het is in Italië dat zijn lot echter weer zou keren. De 
gokverslaafde Dostojevski reisde heel Europa af op zoek naar 
casino’s waar hij zijn geleende geld aan de roulettetafel kon 
verbranden. Zo kwam hij terecht in een niet al te groot maar 
zonovergoten casino in Napels. Natuurlijk, Fjodor 
Michajlovitsj had wel eens koffie gedronken, een weinig 
bijzonder drankje dat al zo’n honderd jaar uit de mode was. 
Maar wat die Italianen er mee deden! Che è incredibile! Eén 
zo’n kopje in de morgen en Dostojevski was de hele dag 
helder! Geweldig! Opeens had hij weer energie te over! Zo 
schreef hij in een tijdsbestek van vier dagen en nachten 
zonder slapen de spannende thriller Misdaad en Straffe 
Koffie, over de bikkelharde politieinspecteur Petrovitsj, die de 
ene gruwelijke moord na de andere oplost, onderwijl het ene 
kopje espresso met de andere aanstekend. 
Daarnaast –en dit was lange tijd niet bekend, zelfs niet bij 
Dostojevski’s biografen– had de bebaarde schrijver daar aan 
de Golfo di Napoli ook nog de energie over om zich urenlang te 
buiten te gaan aan –toen nog– een noviteit op 
watersportgebied. Het enige tastbare restant van deze  
zomerbevlieging van Dostojevski is het éénmalige pseudoniem 
dat hij gebruikte bij publicatie van ‘Misdaad en Straffe Koffie’: 
Fjodor Dostojetski. O, en het schilderij dat Ilja Repin in die 
periode van hem maakte, natuurlijk. 
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Odoakerston: 

Sfeerrecensie: Berlijn in de jaren ‘20 

panzerfaust.org 

 
 
En nu moet het verdomme maar eens uit zijn met het 
verheerlijken van het Berlijn van de jaren ’20! 
Want ach, Berlijn in de jaren twintig, dan hebben we het toch 
over de bloeitijd van de horlepiep en de charleston, zult u 
denken, Berlijn, dat was toch het bruisende centrum van de 
wonderlijkste, prachtigste culturele opleving tussen twee 
wereldoorlogen ever?! 
 
WRONG. 
 
Berlijn in de jaren '20 was in werkelijkheid vre-se-lijk. Ik zal 
hieronder de vier belangrijkste redenen geven waarom ik voor 
geen goud rond 1926 in Berlijn had willen rondlopen. 
 
 
1. Knokploegen 
 
Zoals iedereen weet waren er in de periode tussen de twee 
oorlogen (het zogenaamde interbellum, van het latijnse inter, 
wat een voetbalclub is, en bellum, hetgeen oorlog betekent) 
nogal wat politieke spanningkjes in Berlijn, wat uiteindelijk 
uitmondde in machtsovername van Hitler en daarmee in de 
tweede wereldoorlog en daarmee in de Europese Unie en  
daarmee in de belachelijke regeltjes die uit Brussel komen. 
De politieke spanningen waar ik het over had, waren in 
Duitsland echter zó spannend, dat een heleboel opgeschoten 
eikeltjes het een goed idee vonden om zich in het één of ander 
uniform te hijsen en met elkaar op de vuist te gaan. 
Macheren, zuipen, knokken: meer deden die kut- 
werklozen niet. Gevolg: je loopt over straat, pats, knuppel op 
je hoofd, blub, bloed op je pak. 
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2. Schaamluis 
 
Och, zo wordt ons wijsgemaakt, wat was dat Berlijn toch een 
bruisende stad, een ware potpourri van subculturen, waar 
homoseksuelen en prostituees gezusterlijk hand in hand door 
de wijdse boulevards flaneerden. De grauwe werkelijkheid 
moet mijns inziens anders zijn geweest: de stad bruiste 
weliswaar, maar dat gebruis klonk vooral als het gesis van een 
druppel kokend water op een open pustule. Serieus, al die  
wijven hadden namelijk tantoe veel schaamluis. Overal. 
 
3. Gebrek aan PNO’tjes 
 
Natuurlijk, hoeren en homoseksuelen waren er genoeg, dus 
als je echt graag van bil wilde, kon dat natuurlijk wel in dat 
prachtige Berlijn van tussen de oorlogen. Maar dan moest je 
echter wél mindestens drei groschen betalen, én je kreeg er 
gratis schaamluis of iets ergers bij. Een door-en-door 
geseksualiseerde, door overmatige welvaart verveeld  
geraakte middenklasse die seks had zonder liefde bestond  
eenvoudigweg nog niet, dus de kloof tussen rijk en geil was in 
het Berlijn van de jaren ’20 nogal diep. Mij iets te diep, zelfs. 
 
4. Turbosaai: Radio 
 
Maar het allerergste aan het Berlijn van de jaren ’20 was 
natuurlijk het totale gebrek aan kleurentelevisie, blogosphere 
en (nog veel erger) vette 3D-shooters. 
Stel je een tijd voor waarin een programma als De Lama’s 
uitgezonden zou worden op het saaiste medium E.V.E.R.: de 
radio. Dan zie je helemaal niet wat voor gekke bek Tijl 
Beckand trekt! Dat ziet er helemaal niet grappig uit! 
Stel je toch eens een tijd voor waarin uren lang lullen over een  
kutonderwerp als iets nastrevenswaardigs werd gezien. Een 
helse tijd, waarin de mensen zich massaal het hoofd op hol 
lieten brengen door een nasaal stemmetje uit een kastje dat 
hun angsten voedde en hen gemakkelijke oplossingen 
beloofde voor hun alledaagse problemen. Een tijd waarin er 
geen zee van beelden was om je in onder te dompelen zodat je 
even, héél even maar de pijn, die o zo alledaagse pijn van het 
bestaan, kon verdoven. 
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Nee, de jaren ’20 in Berlijn zijn wat mij betreft een totale 
afrader. Geef mij maar het Fin de Siècle in Parijs. 
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Oud Zeikwijf: 

Deo Volente 

oudzeikwijf.com 

 
 
Mijn oudste vriend D. is van adel. Hij heeft een naam van hier 
tot Tokio die hij uit nederigheid, praktische overweging, of 
zelfs luiheid, zo u wilt, op spijtige wijze afkort tot een hapklare 
en kapsonesloze brok. 
 
Zijn vader was psychiater en zijn moeder de eerste westerse 
boeddhist die ik ooit tegenkwam. 
 
D. woonde bij de nomadenvlakte achter Artis, in een immens  
binnenvrachtschip, de Deo Volente, dat we met z’n allen 
verschrikkelijk hebben benut voor allerlei doeleinden. Er 
werden grandioze feesten in de romp gegeven, en met de latere 
mijnheer Oud Zeikwijf begon D. er een mestwinkel, met poep 
van de dieren van Artis. We tekenen hierbij aan het 
noemenswaardige feit dat D. 15 jaar lang ons beider beste 
vriend is geweest, zonder dat mijnheer Oud Zeikwijf en ik 
elkaar maar één keer bij hem troffen. Blijkbaar ging ik telkens 
net weg als hij binnenkwam of andersom. Uiteindelijk 
gebeurde dat wel, en sloeg de bliksem terstond in. Je kan dus 
best stellen dat een belangrijke gemeenschappelijke noemer 
tussen mijn eega en ik – rectificatie: tussen àl mijn eega’s en 
ik -, onze diepe genegenheid voor D. was. En dat Gods wegen 
inderdaad verdomd ondoorgrondelijk zijn. Komt nog bij dat D. 
zijn vrouw ontmoette toen ze beiden op bezoek bij mij waren, 
nu een jaar of 22 geleden. Ze vertrokken en bleven van toen af 
samen. We hebben hier duidelijk te maken met iets 
onomstotelijks op het gebied van de karma. 
 
Hij was leuk als jonkie. Energiek en vrolijk, altijd in voor iets 
boeiends. Zoals met Mijnheer Oud Zeikwijf een boomhuis 
maken, in een van de grote iepen van het Waterlooplein, en 
daarin daadwerkelijk gaan wonen. Mijnheer Oud Zeikwijf was 
destijds nog niet mijnheer Oud Zeikwijf maar minister van 
Volkshuisvesting van de Reagering, de leukste politieke  
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partij van het post-Kabouterstijdperk. Het wonen in een boom 
was een voorbeeld van hoe je bij het ontwerpen van 
woonruimte je rekenschap van de omgeving kon geven. Post 
van fans werd steevast gestuurd naar ‘Boomhuis, 
Waterlooplein, Amsterdam’ en kwam ook echt aan. Dat  
uw eigen Ouwe Zeikwijf op datzelfde moment, volkomen 
onwetend van dit feit, zelf een allermerkwaardigste hut als 
woning op het water aan het breien was, is één van de vele 
bizarre overeenkomsten in ons voor-echtelijk verleden. Dat we 
ons van Burgerzaken allebei op onze respectieve 
onvoorstelbare adressen mochten inschrijven toont de  
onherroepelijk verloren grootsheid van dat ambtelijk apparaat 
aan. D. had zichzelf tot partij-ideoloog van de Reagering 
benoemd en tot onderdeel van de ideologie gemaakt dat zij het 
binnen de partij nergens over eens hoefden te zijn. Later heeft 
Mike von Bibikov als partijleuze uitgeroepen: ‘Wij beloven 
niets en daar houden we ons aan.’ 
 
Onze jonkheer was constant in de weer met iets creatiefs, 
voornamelijk rondom de Pleinwerker, een gekraakt 
kunstenaarshonk bij het Waterlooplein, met als meest 
noemenswaardige wapenfeit de expositie van filmblikken. Hij 
had een partij ronde platte blikken gekregen van een  
diameter van pakweg 40 cm, reusachtige camemberts van 
ijzer waarin oorspronkelijk filmrollen werden bewaard. Hij 
vroeg tientallen kunstenaars uit onze kringen (o.a. Cokkie 
Zouteriks, Véronique le Guénanff, Claudio di Giusto, Hugo 
Kaagman, Jan Bianchi, Maurice D.) om elk een filmblik naar 
gelieve te beschilderen, en zo ontstond een geweldige collectie 
van uitzonderlijke kunstwerken. Had onze toenmalige 
collectieve kwelgeest Taartje niet tientallen blikken de gracht  
in gekieperd, dan was die verzameling nu een uniek, welkom 
en treffend document van de kunstzinnigheid anno 1980 in 
Amsterdam. 
 
Je zag D. nooit zonder Druiloor, een hond als een uit de 
kluiten gegroeide dweilmop, die onvermoeibaar kriskras door 
Amsterdam rende naast de fiets van zijn baas. Het 
appartement dat D. kreeg na het hieronder beschreven 
Dansen om het Vuur-incident, was dan ook steevast vol 
vlooien. Ik had een sleutel en mocht er onaangekondigd  
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vluchten in momenten van nood, wat ik zo nu en dan ook 
deed. Zo’n vriend was hij. 
 
D. kwam uit een lieftallige familie uit het keurige Zuid. Hij 
droeg schone kleren en gepoetste schoenen van leer, was 
evenwichtig en kalm, en kon de moeilijkste wereldzaken met 
een verbluffende helderheid uitleggen. Ik heb hem dan ook 
altijd als een rots in de branding beschouwd, mijn houvast in 
bange dagen. Ik presteerde het om me voortdurend in te  
laten met de bizarste figuren. Mijn hokplekken waren 
zodoende meestal gespeend van het gevoel voor veiligheid dat 
een huis een thuis maakt. Een constante tussen al die 
opeenvolgende leefmilieus van mij was D., die, overal waar ik 
zat, regelmatig ‘s avonds aan kwam waaien op zijn zwarte 
herenfiets, met Druiloor aan zijn zijde, bij voorkeur onder de  
stromende regen. Hij was blijkbaar bevriend met al mijn 
scharrels. Hij belichaamde de Vastigheid in mijn bestaan, het 
Bewijs dat niet alles was verloren, de Glimp van de Gewone 
Wereld. 
 
Zo verscheen hij ook eens per week bij ons in de Pijp, toen ik 
daar samenwoonde met mijn eerste echtgenoot (tevens notoire 
junk en onuitroeibare lastpak) bij zijn schoolvriend Yusuf 
Yildirim de Vries. Het stonk er naar kattenpis en Turkse 
koffie. Nicole O. was er soms bij, die bezoeken, of Kees K., of 
Don Bierman (de enige echte oprichter van de Reagering), en 
dan speelden we Mah Jong. Yusuf was de eerste 
moslimbekeerling van Amsterdam. Als we samen naar de 
Albert Cuyp gingen, dan moest ik vier passen achter hem 
lopen, wat ik zonder morren deed, omdat het zo van de pot 
gerukt was en ik mezelf buiten religieuze onderdrukking vond 
staan, maar vooral omdat Yusuf zo’n goedaardige dombo was 
dat je de erg daarvan niet zag, enkel het komische. 
 
D. als de enige normaal mens te midden van gekken, dus. 
Groot was mijn verbazing toen Jan Bianchi mij halverwege de 
jaren ’80 kwam vertellen dat D. in het gesticht in Santpoort 
was opgenomen. D.? In het gekkenhuis? Dat kon niet. Maar 
het bleek waar te zijn. Hij had op een wilde nacht een vuurtje 
gestoken, op de weide voor zijn boot. Gegrepen door een vlaag 
van avontuurlijke zin had hij één bij één al zijn kleren 
getrokken en was hij poedelnaakt gaan rennen en 
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declameren. Ik vond dat destijds (en nog steeds) geen reden 
om iemand in het geestesgevang te gooien, maar mijn mening 
werd niet gevraagd. Het zou zo maar kunnen dat de 
noodlottige afloop van het incident – de Deo Volente ging in 
vlammen op – meegewogen heeft in de beslissing tot 
hospitalisatie. 
 
Hij kwam eruit als een gelouterd mens met een fris gewassen 
ziel. Het Grote Spelen ging door, al moest dat naast het 
studeren, want hij had zich aangemeld bij Europese Studies 
in Den Haag. Twee voor die tijd onbegrijpelijke gegevens, voor 
ons jongelui in Amsterdam. Den Haag! Wat had je te zoeken 
in suffe Den Haag terwijl Magies Centrum Amsterdam nog 
voelbaar vibreerde? En Europese Studie! Wat een gotspe: 
niemand had ooit gehoord van Europa; wat moest D. ermee?  
‘Diplomaat worden’, antwoordde hij dan, en dat snoerde ons 
effectief de mond. 
 
Hij is nu boekhouder, getrouwd en heeft twee dochters die 
qua stijl niet onder doen voor zijn jeugdige zelf. Hij maakt de 
onnavolgbare inkomenssprongen van wat nog leeft uit onze 
toenmalige kunstzinnige vriendenbestand verteerbaar voor de 
belasting. Wij zijn hem dat allemaal zeer erkentelijk. We 
hebben immers altijd geweten, zelfs in de donkerste  
dagen, dat de woorden van zijn vader – ‘Het komt uiteindelijk 
goed met hem’ – een grote kern van waarheid bezaten. 
 
Met Druiloor is het juist niet goed gekomen: hij is jaren 
geleden gestorven en begraven, en vervangen door een nieuw 
exemplaar met veel minder haar en charisma, dat nimmer 
naast de fiets van D. rent, en zeker niet in de stromende 
Novemberregens. 
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Oud Zeikwijf: 

Kraken (1) 

nurksmagazine.nl 

 
Ik heb volop meegedaan met dat kraken. In de vroege jaren 
’80 was kraken voor jongeren ongeveer wat twitteren nu is. 
Het was mieters. 
 
Ik woonde in die tijd half in Parijs waar je ook kraakpanden 
had, maar die waren zo erg dat je wel desperaat moest zijn 
wilde je je daar naar toe begeven. Wat we dus toch deden, 
want je mocht (en mag) in Frankrijk geen wiet kopen van 
bonafide detaillisten. Elke keer benatte ik mijn broek van 
angst. Zelden zulke ongure poelen des verderfs gezien. 
 
Maar dan Amsterdam: joviale gemeenschappen in strak 
georganiseerde samenlevinkjes. Al je vrindjes hadden er een 
kamer, dus waarom niet? Het hoorde blijkbaar zo: als een 
obligate afsluiting van je kindertijd. Je werd door moeder met 
je boeltje voor de deur afgezet en dat was dat. De puberteit 
kon beginnen! Alles wat je als jonkie nodig had was voor  
handen; je hoefde eigenlijk nooit meer de deur uit. En dat 
deden we dan ook zo min mogelijk, tot grote wanhoop van de 
universitaire docenten in wiers vakgroep driekwart van mijn 
huisgenoten ingeschreven waren: ze kwamen nooit opdagen. 
Ze staan u tegenwoordig wel bij in uw juridische gevechten, of 
smeren u duistere hypotheek- alsmede 
lijfrentekoopsompolisconstructies aan, dus ergens moeten ze 
die diploma’s wel hebben weten te bemachtigen, maar hoe, 
dat kan ik u met de beste wil van de wereld niet vertellen. 
 
In die grote kraakcomplexen waar ik achtereenvolgens huisde 
was er steevast een washok, een bar waar je uitsluitend flesjes 
bier kon kopen – maatschappelijk verantwoord gebrouwen, en 
zonder glazen, die bestonden nog niet – , een concertzaal, een 
restaurant, een kruidenier, een crèche, een postkantoor en 
een bankfiliaal. Die laatste twee bedenk ik er met 
terugwerkende kracht bij, want het leek me zo handig. Het  
beroemdste kraakrestaurant was veruit Zorro’s Zion, in 
Wijers. Wat hebben we daar geschranst!  
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De kok (ben verdikkeme zijn naam kwijt) was zo’n ongezellige 
dikkerd van een Hells Angels, compleet met overvloedige 
tatoeages en een zwart doodshoofddoekje om het kale  
voorhoofd. Die gozer kon kóken! We vergaven hem unaniem 
de zweetdruppels en de as van zijn immer om zijn mondhoek 
hangende sjaggie, die allebei in grote hoeveelheden de pannen 
in vielen. Het was goddelijk voedsel. Zoveel wisten we wel. 
Later is die man één van de meest fantastische restaurants 
die Amsterdam ooit heeft gekend gaan uitbaten: het Koffiehuis 
van den Volksbond aan het Kadijksplein, alwaar heel mijn 
generatie jarenlang trouw en goedkoop is blijven schaften.  
Toen hij stopte vielen we ten prooi aan horror vacui met 
betrekking tot de horecabezetting van de stad: we wisten 
lange tijd niet meer wat we aanmoesten met onze lekkere trek. 
 
Kunstenaars, die waren daar ook in die kraakpanden. Veel 
kunstenaars. In alle vormen en maten, en in alle stadia van 
ontbinding. In die voormalige fabrieken en kazernes waar we 
bizarre en immense ruimtes mochten huren (ja, je huurde ze, 
van het collectief, voor 75 gulden p/m, dat was de normale 
prijs; de kwitanties ruilde je vervolgens voor cash in bij je 
uitkeringsinstantie) werd volop geëxperimenteerd. Je deed wat 
je wilde, daar kwam het op neer. Voor de een was dat hele 
dagen (hele nachten moet ik zeggen: de dag was om te slapen) 
lamlendig in het kraakcafé hangen, voor de meesten was het 
schilderen geblazen, op plafondhoge doeken, of het 
construeren van metershoge mechanische skeletten die je 
vervolgens nergens meer kon exposeren. Maar wat boeide ut, 
we hadden toch onze eigen galerie in het pand! De jeugdidylle, 
het walhalla van het jonge leven, het puberparadijs. 
 
Ik schilderde noch boetseerde, maakte films noch collages. Ik 
zat in mijn pipilangkousperiode. Ik had een ezelin en 30 
gehandicapte kippen. Daar heb ik jaren mee gezeuld op 
verschillende plekken van de binnenstad, tot mijn ezelin op 
een mooie spits ’s maandagmorgens in de IJtunnel  
ging spookrijden, en ze voorgoed door de bereden politie uit 
ons midden werd weggerukt. Daarna begon ik een restaurant. 
Eerst bracht ik zelfgemaakte compote rond aan de kruideniers 
van alle kraakpanden van de stad. Spoedig nam ik een 
voetbalveldgrote ruimte in beslag en kreeg ik drie arme zielen 
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zo gek dat ze mij die hielpen omtoveren tot een futuristisch 
middeleeuwse eetzaal, met één tafel van 3 x 5m in het  
midden, een karrenwiel met kaarsen voor het licht, waar het 
kaarsvet vandaan in je boord droop, met onsamenhangende 
mozaïeken op de pilaren en op (gedeeltes van) de vloer. Op 
straat vonden we een gasfornuis en een koelkast, tafelmodel. 
Ik had drie Franse koks in dienst, allemaal politieke 
vluchtelingen zoals ik, die vrijwillig en vegetarisch elke  
avond de sterren van de hemel kookten, voor de vaste prijs 
van vijf gulden per 3-gangen-maaltijd. Het geheim was dat we 
de groenten die de marktkooplui elke dag wegsmeten 
hergebruikten. Vooral op de zaterdagen was dat een ware 
hoorn des overvloeds, waar we gretig van oogstten. 
 
Het liep storm. 
 
Het werd zelfs een begrip. Helaas kreeg ik er op een gegeven 
moment genoeg van en gaf het stokje over aan iemand zo 
krankjorum dat ze in haar eentje een column zal vullen (dat is 
een belofte!), en dat was binnen 2 weken het einde van mijn 
kraakrestaurant. Als ik door was gegaan was mij door de 
goegemeente stukje bij beetje het abc van degelijk zakendoen 
bijgebracht, en was ik heden ten dage de keurige 
belastingbetaler die ik sowieso geworden ben. 
 
Dát waren nog eens broedplaatsen! 
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Oud Zeikwijf: 

Kraken (2): Lepra 

nurksmagazine.nl 

 
In het kraakcomplex op de Conradstraat, een voormalig 
magazijn van het leger, was er, naast de kinderboerderij, de 
expositieruimte, het café en het restaurant, ook een 
gezamenlijke badkamer. Voor 200 man. Waartussen een 
notoire junk zich bevond die, halverwege dit epos, de eerste 
hiv-patiënt bleek te zijn die we ooit live hadden gezien. 
 
De badkamer. 
 
Eerst was het een niet nader te noemen rommelhok. Maar één 
der kunstenaars had op een strooptocht door de straten een 
badkuip gevonden, naar de kazerne gesleept en in dat hok 
gedeponeerd. Na wat loodgietend kunst- en vliegwerk werd de 
boel aangesloten op het buizennet en klaar was onze natte cel. 
Voor de rest was het kale beton wat de klok sloeg, asfalt op de 
vloer – net als in onze ruimtes, waar vroeger laadautootjes op 
en neer moesten rijen – kapot glaswerk in de ramen, 
afbladderende verf op de ijzeren kozijnen. In de hoeken een  
vergeten onderbroek of sok, aan het plafond een haperende 
TL-buis. De hemel. 
 
Aangezien niemand een eigen douche op zijn loft had was een  
badkamer geen overbodige luxe. Het werd gretig in gebruik 
genomen, doch nimmer schoongemaakt. Ikzelf ben er 
welgeteld één keer geweest – voor de rest goot ik dagelijks aan 
de kade bij wijze van douchen een emmer koud water over mij 
heen (daar heeft medekraker kunstenaar IJdo ooit een foto 
van gemaakt ). En toen was het raak, net als tienermeisjes die 
zwanger worden na hun eerste keer neuken. Ik kreeg  
wonden, smerige wonden. Zweren, vol met pus. En die 
etterden maar en etterden maar. Het werden er steeds meer: 
ze verschenen overal op mijn lichaam, een waar geval van op 
hol geslagen generatio spontanea. 
 
Ze genazen niet. 
 



 - 167 - 

Eerst had ik er eentje met de oppervlakte van een rijksdaalder 
op mijn scheenbeen. Die allengs steeds groter werd. Toen 
verscheen er een tweede op mijn arm. Dan mijn hoofd, dat na 
verloop van tijd het aanzien van de aardbol verkreeg: een 
kussentje van korst drijvend op een bed van gele smurrie, 
waaruit hier en daar een heldhaftig haar zich een weg naar 
buiten baande. Als je erop drukte veerde het en hoorde je 
‘skiiek skiiek’. Ik deed dat soms, het was zo’n grappig geluid. 
Het begon steeds meer op lepra te lijken. Ik ging over tot het 
te allen tijde dragen van een muts, en lange mouwen. Als er 
destijds boerka’s hadden bestaan, waren ze perfect van pas 
gekomen. Ik stonk een uur in de wind. 
 
Eerst probeerde ik de wonden te behandelen zoals ik had 
geleerd: desinfecteren en schoon verbinden, steeds opnieuw. 
Het was dweilen met de kraan open. De zweren waren 
hardnekkig, en verspreidden zich over het geheel van mijn  
dermatologische oppervlak. Er dramde een bijbelvers uit de 
Exodus in mijn hoofd: ‘BOZE ZWEREN AAN MENS EN  
DIER’, als een liedje dat maar niet weg wil, maar dan met de 
bulderende stem van God i.p.v. de vrolijke akkoorden van een 
sing along-deuntje. 
 
Al gauw bleek ik niet de enige te zijn. Ik schat dat op den 
duur driekwart van de bewoners die vreselijke ziekte 
opgelopen had. Een scharrel van me (toevallig degene die de 
besmetting had ontketend door die badkuip in ons midden te 
introduceren) had het geniale idee om ermee naar de  
huisarts te gaan, misschien omdat hij, een Nederlandse 
jongen, makkelijker toegang had tot medische faciliteiten en  
betalingsregelingen, dan iemand zoals ik, die op een blauwe 
maandag aan was komen waaien en was gebleven, en geen 
woord Nederlands sprak, geen idee had van hoe je in dit land 
een dokter moest vinden, laat staan hoe die te betalen. Maar 
waarschijnlijker omdat hij een moeder in de buurt moet 
hebben gehad, die wel de mate van urgentie van het  
geval kon waarderen. Hij kreeg antibiotica en genas binnen 
een week. Wij bleken geïnfecteerd te zijn met een staphylokok, 
gelukkig niet de dodelijke aureus-variant die tegenwoordig het 
OLVG teistert, want die was er toen nog niet. 
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Toen de lepra mijn vingertoppen begon aan te vreten, 
waardoor mijn nagels op een bedje van pus wegliepen, ben ik 
naar een dokter gesneld, die een bevriend iemand uit de 
gouden gids had geplukt omdat hij ‘Promes’ heette, wat in het 
Frans ongeveer ‘beloft’ betekent. Een joviale, überkeurige en 
pikzwarte neger uit Suriname. Hij bleef even staan van 
ongeloof, en drukte vervolgens kordaat een recept in mijn  
handen. Binnen twee dagen was ik van die ellende af. De 
littekens heb ik echter een vol decennium bij me gedragen en, 
jaren later, toen ik vreselijke pijn bij het zogen van mijn eerste 
worp kreeg, bleek ik van die pillen een schimmelinfectie in 
mijn bloed te hebben opgelopen, die een stuk moeilijker te 
verdrijven bleek dan die verdomde lepra. 
 
Maar dat is weer een ander verhaal. 
 
 
 
[De rest van de serie Kraken kunt u op nurksmagazine.nl 
vinden.] 
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Oxysept: 

Waar gebeurd 

maarwatishet.com 

 
 
Het was woensdagavond en het liep tegen etenstijd – mijn 
etenstijd, althans. De hele middag had ik op het balkon 
geknutseld aan een vergiet, dat ik met behulp van een 
flinke hoeveelheid zilverpapier, een tube Velpon, een 
negenvoltbatterij, vier breinaalden en twee fietslampjes 
aan het ombouwen was tot een hoofddeksel. Met dat ding 
op mijn hoofd kon ik rustig door de stad lopen zonder dat 
De Grijzen mijn gedachten zouden kunnen lezen, was het 
achterliggende idee. 
 
Ik had een stevige honger en ik was moe – niet van het werken 
aan het vergiet, maar van de zoveelste confrontatie met twee 
Jehova’s getuigen, die mij blijkbaar in hun lijst van favoriete 
heidenen hebben staan, want ze komen zeker vier keer per 
jaar langs. Aan het begin van de middag hadden ze me uit 
mijn werkzaamheden gedeurbeld en mij allesbehalve 
zachtmoedig doorgezaagd over ‘de zachtmoedigen’ die ‘de 
aarde zouden erven’. Diverse citaten uit Mattheüs en Prediker 
werden door een vrouw in een strontkleurig mantelpakje naar 
mijn hoofd geslingerd, terwijl haar secondant, een man in een 
kotskleurige combinatie, er gedurende het hele gesprek het 
zwijgen toe deed. 
 
‘Erg interessant allemaal, maar ik moet nog inkopen doen 
voor mijn andijviestamppot, dus als u het niet erg vindt, doe 
ik zo meteen de deur weer dicht,’ had ik tegen het 
mantelpakje gezegd, in een poging het gesprek naar mij toe te 
trekken. ‘Ik zou hier graag nog wat scheldwoorden aan 
toevoegen,’ ging ik verder, ‘maar dat werkt waarschijnlijk 
averechts, want staat niet in Mattheüs 5, vers 11: gelukkig 
bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te 
verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort?’ 
 
‘U bent een grappenmaker!’ antwoordde het mantelpakje, 
terwijl een weke nepglimlach niet van haar gezicht week.  
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‘En nog creatief ook! Ik zie tenminste dat u aardig woekert 
met uw talenten,’ voegde ze eraan toe, terwijl ze naar het 
halfopgetuigde vergiet in mijn handen keek. ‘Ja, mijn leven is 
één groot kunstwerk,’ antwoordde ik, en deed de deur dicht. 
‘Alleen jammer dat het al zevenendertig jaar in de kelder van 
het museum staat,’ murmelde ik er nog achteraan, terwijl ik 
de trap weer opslofte. 
 
Andijviestamppot dus. Benodigdheden: een kilo aardappelen, 
een grote zak andijvie, een half litertje volle melk, zout en 
peper. En natuurlijk een halve eetlepel spekblokjes en 250 
gram geraspte nootmuskaat. Of was het nu andersom? 
Bereidingstijd: ongeveer een half uur. (Hier slaan we even 
ongeveer een half uur over.) 
 
Hoewel ik de andijviestamppot had gegarneerd met twee 
zogeheten partysticks, wilde de stemming er nog niet echt 
inkomen toen ik, met mijn bord op schoot voor de tv gezeten, 
de eerste happen nam. Ik zei tegen mijzelf: ‘Vooruit, schep 
vreugde in het leven en vermaak je zo goed mogelijk!’ – wat er 
meestal op neerkomt dat ik naar RTL 4 ga kijken. Zo ook nu, 
en waarachtig, ik trof het: de waargebeurde 
woensdagavondfilm stond op het punt van beginnen. Ik ging 
er eens goed voor zitten. 
 
De openingstitels waren nog maar nauwelijks voorbij of er 
werd al een razend ingewikkelde plot uitgezet. We maakten 
kennis met een ambitieuze Australische hordenloopster, haar 
enkele maanden oude baby en een zwaarbesnorde trainer. 
Deze laatste liep continu in een uiterst hip 
jarentachtigtrainingspak van de firma Adidas rond, maar al 
snel kwam ik erachter dat deze rolprent gewoon in de jaren 
tachtig was opgenomen en dat de trainer dus eigenlijk een 
uiterst saai nieuw trainingspak droeg. Hip zijn is meer een 
kwestie van timing dan van smaak, zo bleek maar weer eens. 
Er was geen vaderfiguur aanwezig – de vriend van de 
hordenloopster had haar verlaten, omdat ze naar zijn idee 
teveel tijd aan haar atletiekcarrière besteedde, zo zagen we in 
een grofkorrelige flashback. 
 
Ongeveer tien minuten na het begin van de film voltrok de 
eerste ramp zich al: de hordenloopster rijdt, vermoeid van 
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weer een uitputtende training, met haar auto tegen de pijler 
van een brug. Terwijl de camera langdurig inzoomt op de 
zwaargewonde vrouw zien we ineens een dingo het beeld in 
rennen. Aangezien het dak bij het ongeluk van de auto is 
geslagen, kan het beest de baby (die ongedeerd op de 
achterbank in een Maxi-Cosi De Kabouterdans zit te zingen) in 
zijn roze nekvelletje pakken en ermee vandoor gaan. ‘Waar is 
je trainer als je hem nodig hebt?’ zie je de vrouw denken. Een 
seconde later verliest ze het bewustzijn. 
 
Ik nam de vierde hap van mijn derde bord andijviestamppot 
en voelde me een beetje loom worden van het vele eten. 
Misschien had ik er iets minder nootmuskaat in moeten doen, 
dacht ik nog, en toen moet ik even in slaap zijn gevallen. Het 
was in ieder geval al donker buiten toen ik weer wakker werd. 
Mijn hoofd rustte op de leuning van de bank en een straaltje 
kwijl liep vanuit mijn linkermondhoek via mijn schouder naar 
een kussen, waar zich al een groene vlek gevormd had. 
 
In tegenstelling tot ikzelf was de waargebeurde 
woensdagavondfilm inmiddels goed op stoom gekomen. Al 
snel kwam ik erachter dat de vrouw bij het ongeluk niet alleen 
haar baby, maar ook een been had verloren. Echter, koppig 
als ze was, had ze toch het plan opgevat een gouden medaille 
te winnen bij de volgende Olympische Spelen, die toevallig in 
haar woonplaats zouden worden gehouden. In overleg met 
haar trainer besluit ze over te stappen van het hordenlopen 
naar de hink-stap-sprong, het enige atletiekonderdeel dat een 
beetje fatsoenlijk met één been is uit te voeren. Na een jaar 
van hard trainen wordt ze zowaar geselecteerd voor de 
Olympische selectie en haalt ze de finale van de spelen. En 
wie staat haar toe te juichen op de tribune, vlak voor haar 
laatste en belangrijkste hink-stap-sprong? Inderdaad, haar 
ex-vriend. Gesterkt door deze steun uit onverwachte hoek 
wint de eenbenige heldin Olympisch goud. Als ze haar ex, met 
de medaille nog om haar nek, mededeelt op dit hoogtepunt in 
haar carrière te willen stoppen met atletiek, vraagt hij haar 
meteen ten huwelijk. Ze twijfelt geen moment en zegt ja. Die 
avond wordt er uitbundig gefeest. (Het reclameblok dat volgde 
was lang niet lang genoeg om de implicaties van deze 
specifieke gebeurtenis voor het feminisme in het algemeen te 
overdenken.) 
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In de volgende scène is de situatie ineens een stuk minder 
feestelijk: de heldin betaalt de tol van de roem en raakt in een 
existentiële crisis. We zien haar aan de rand van een 
roestkleurige rivier – bittere tranen schreiend gooit ze haar 
gouden medaille in het water. ‘De rivieren stromen in zee, in 
zee, maar de zee raakt nooit vol,’ roept ze dichterlijk-
vertwijfeld uit. ‘Het water keert weer terug naar de rivieren en 
vloeit weer naar de zee. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. 
Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg; hoeveel wij ook 
horen, tevreden zijn wij nooit.’ Hierna kwam een reclameblok 
waaraan maar geen eind leek te komen. 
 
Existentiële crisis of niet: de huur moet ook worden betaald. 
Aangezien het salaris van haar man niet om over naar huis te 
mailen is, neemt de vrouw een baantje als wc-juffrouw in het 
stadion waar ze ooit haar grote successen behaalde 
(symboliek!). Het verdient niet goed, maar dat maakt haar niet 
uit, want ze is bezig met een Geheim Plan om rijk te worden. 
Geïnspireerd door de cijfers die de stadionspeaker de hele dag 
opdreunt, heeft ze tijdens één van haar schaarse pauzes een 
idee voor een spel gekregen. Het uitwerken van dit idee 
verloopt niet echt vlot, maar dit wordt cinematografisch 
handig omzeild: terwijl Beautiful Noise van Neil Diamond 
klinkt, gaan er in vijf filmminuten vijf echte jaren voorbij – tijd 
die de vrouw gebruikt om haar spelidee te perfectioneren. We 
zien vele versies in de prullenbak verdwijnen, maar 
uiteindelijk is het eindresultaat daar, toevallig precies op het 
moment dat Beautiful Noise is afgelopen. (Het spel is even 
simpel als briljant: Op een kaart staan vijf kolommen met 
getallen. Een spelleider trekt blind wat blokjes met getallen uit 
een jute zak en leest deze voor. Staat het getal op de kaart, 
dan mag het worden doorgestreept. Degene die als eerste alle 
vijf kolommen op zijn kaart heeft doorgestreept, is de 
winnaar.) 
 
Terwijl de vrouw haar hoofd breekt over een pakkende naam 
voor het spel, zien we de politie bij haar aan de deur komen: 
ze hebben haar kind gevonden, dat inmiddels is uitgegroeid 
tot een flinke kleuter. De dingo blijkt de baby al die jaren te 
hebben opgevoed in zijn hol achter het atletiekstadion. Uit 
ontroering en als dankbetuiging besluit de moeder haar spel 
Dingo te noemen.  
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Met deze krachtige naam begint de victorie van het spel: 
binnen no time wordt in elk bejaardentehuis Dingo gespeeld 
en kan ze financieel op eigen been staan door het geld dat de 
verkochte licenties opbrengen. De opbrengsten zijn zelfs zo 
hoog dat ze samen met haar man en de trainer een eigen 
sportschool voor kansarme kinderen zonder benen kan 
openen. 
 
[het volgende moest iets kleiner] 
Uiteindelijk komt alles dus toch nog goed (pas op dit moment begon ik serieus 
te twijfelen aan het waarheidsgehalte van deze film), en het laatste beeld is 
dat van de hele familie, gelukkig poserend voor de pas geverfde sportschool. 
Alleen de kleuter grijnst vals met zijn hoektanden de camera in en hapt af en 
toe naar een vlieg, maar ja, wat verwacht u anders van iemand die is 
opgevoed door, ja, laat ik het maar gewoon zeggen, door een dingo?  
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Oxysept: 

Open brief aan de makers van Word 2007 

maarwatishet.com 

 
 
 
Bij mijn laatste verhuizing, ongeveer vijf jaar geleden, had 
ik in mijn zenuwen ('Je weet maar nooit!') de grootste bus 
gehuurd die je met een normaal rijbewijs nog mag 
besturen. Helaas was ik vergeten dat ik – in mijn streven 
onthecht te raken van materiële zaken – bijna geen 
huisraad meer heb. 
 
Met mijn meubilair van het grofvuil, een paar dozen met 
boeken, platen en cd's, keukenspullen, een bevlekte matras, 
een halflege fles Laphroaig en vijf jaargangen Panorama was 
ik er al. Na het inladen van de bus was er een ontroerend 
tafereel te zien: in de rechterachterhoek van het laadruim 
stond een minihuiskamer, de rest was leeg. Daar gingen we 
dan, met onze bijna-truckbus. En hop, twee kilometer later 
waren we op de plaats van bestemming. 
 
Waarom vertel ik dit? Welnu, die Verhuizing 2005 is net als 
werken met Word 2007. (Dit is de slechtste metafoor die ik in 
tienenhalf jaar Maarwatishet.com heb bedacht, maar dat past 
dan weer mooi bij de kwaliteit van Word 2007.) Eigenlijk is het 
nog erger: werken met Word 2007 is alsof je vier 
eetkamerstoelen naar de overkant van de straat verhuist met 
een internationale verhuiswagen. Maar dan wel een 
verhuiswagen met een onleesbaar dashboard, en een 
verhuiswagen die zelf bepaalt wanneer hij naar links of naar 
rechts gaat. 
 
Beste makers van Word 2007, hier komt het grote nieuws: Ik 
wil gewoon typen! Letters, dus! In Times New Roman 12 en 
zeker niet in Kolibrie 11! En dat ik dan na afloop de woorden 
in het Engelands schuin maak en mijn tussenkopjes en de 
titel en de inleiding vet en dat ik dan klaar ben! Maar dat kan 
niet! Raah! RAAH! 
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Laatst zat ik te typen in Word 2007, ga ik even een glaasje 
espresso maken, kom ik terug, staat er ineens een '3' in mijn 
tekst. Die stond er daarvoor nog niet. En er zat deze keer voor 
de verandering geen Laphroaig in mijn espresso, dus ik zag de 
dingen toch echt zoals ze waren en niet zoals ze zich 
voordeden. Waar kwam die 3 vandaan? Ik weet het nog steeds 
niet, en eerlijk gezegd ben ik er een beetje bang van geworden. 
 
Koop dan ook een legale versie, roepen jullie nu? Nou, die heb 
ik. Na mijn laatste hardeschijfcrash besloot ik al mijn illegale 
software, waaronder ook Word, maar eens in een echte 
computerwinkel aan te schaffen, compleet met slechtzittende 
poloshirts dragende nerds (nerts, zegt de spellingcontrole) 
achter de toonbank en alles wat er verder bij een dergelijke 
nering komt kijken. 'Hier jongen,' zei ik tegen de medewerker 
toen ik mijn 129 euro op de toonbank legde, 'koop er maar 
een mooie deodorant voor.' En weer verliet een tevreden klant 
het pand. 
 
Na de installatie kwam ik echter niet in de beloofde hemel 
terecht, maar in de hel. Was mijn vorige Word al een 
dagelijkse beproeving, Word 2007 is een regelrechte kruisweg. 
 
Zo zitten alle menuopties verborgen achter een lelijke blauwe 
balk, door Word 2007 'het lint' genoemd. (Ik kwam er pas 
achter dat dat ding zo heette toen ik al een paar keer door het 
lint was gegaan.) Hoeveel opties kun je via het lint benaderen? 
Ik heb ze niet geteld, maar ik schat dat het er zo tussen de 
665 en 667 zijn. In ieder geval ruim zeshonderdvijftig meer 
dan je er nodig hebt. Zo kan ik met Word 2007 de afstand 
voor en na alinea's aanpassen. Goh, waar zal ik die nu eens 
op instellen? Misschien op precies één witregel? 
 
Maar je kunt al die opties die je niet wilt gebruiken toch 
uitzetten? Ja, dat kan. De vraag moet echter zijn: waarom 
staan ze standaard op de verkeerde stand? Word 2007 doet 
alles wat je niet wilt, op het moment dat het je niet uitkomt. 
 
Toen ik Word 2007 voor de eerste keer gebruikte, viel het me 
op dat de letters allemaal zo vaag waren. Na twee uur 
menuopties aan- en uitzetten bleek dit de optie 'ClearType' te 
zijn. ClearType maakt je letters dus vager. Logisch.  
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Ook leken de spaties van ongelijke lengte te zijn. Dit heb ik na 
vier uur menuopties aan- en uitzetten ook weten te verhelpen, 
alleen weet ik niet hoe ik dat gedaan heb. (Ik lig nu al wakker 
van de dag dat de spaties ineens weer van ongelijke lengte zijn 
en ik weer vier uur kan gaan klikken, op zoek naar de 
remedie.) 
 
Maar er zit toch wel íéts goeds in? Die spellingcontrole, is dat 
dan niet handig? Ach ja, die komt goed van pas, dat kan ik 
niet ontkennen. Ik ben tenslotte ook niet perfect en zelfs God 
maakt weleens een foutje (dat noemen we vogelbekdier), maar 
die spellingcontrole heeft ineens een grote mond gekregen: hij 
controleert tegenwoordig ook mijn grammatica en stelt me dan 
geregeld voor om een voltooid deelwoord met dt te schrijven, 
in plaats van met d. Of een tegenwoordige tijd met d. Een 
voorbeeld: het woord 'verhuist', in de derde alinea van dit 
stuk, moet volgens Word 2007 'verhuisd' zijn. Het ontbreekt er 
nog maar aan dat hij mij aanraadt Word 2007 als 'Wordt 
2007' te schrijven. 
 
Nog erger: als ik ondanks de tegenwerking van Word 2007 
dan eindelijk een prachtige zin heb geschreven, met komma's 
en dubbele punten en gedachtestreepjes – een beetje zoals 
deze -, dan markeert grammaticacontrole die hele zin en meldt 
er droogjes bij: 'Vaag taalgebruik'. Vaag taalgebruik! Zal ik 
eens even lekker zelf bepalen wat vaag taalgebruik is en wat 
niet? Dat is nota bene mijn vak! Raah! RAAH! 
 
Is er dan niemand die mij kan redden? Die iemand was er wel, 
in de vorige versie van Word die ik draaide, maar hij is 
verdwenen: het gezellige geanimeerde hulpje. Ik mis de 
pratende paperclip die elke keer als ik Word opstartte zijn 
kamp opsloeg in de hoek van mijn scherm. Het was dan 
misschien een virtuele paperclip, maar ik had met hem een 
betere band dan met de meeste echte paperclips die ik ken. 
Oké, ik heb er een hondje voor teruggekregen in de 
zoekfunctie van Windows XP, maar dat beest doet van alles 
(hijgen, graven, kwispelen – één keer zag ik hem zelfs een 
halfslachtige poging tot masturberen doen), behalve zoeken. 
 
Inmiddels ('inmiddels' is schrijftaal, zegt de 
grammaticacontrole altijd bij dit woord. WAT DACHTEN 
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JULLIE DAT IK MET WORD 2007 AAN HET DOEN WAS, 
MAKERS VAN WORD 2007? SCHRIJVEN, JA!) heb ik ook 
kennisgemaakt met het fenomeen automatische updates. Zo 
af en toe verschijnt er een schildje in beeld en begint mijn pc 
weer een 'security-update' te downloaden voor Office 2007, 
het moederpakket van Word 2007. 
 
Een security-update voor een tekstverwerkingsprogramma. Is 
dat nodig? Waar zijn jullie bang voor, makers van Word 2007? 
Dat een moslim met een lange baard mijn brief aan de 
woningbouwvereniging van 14 november 2008 (Betreft: 
reparatie cv-ketel) steelt? Nou, hij mag hem hebben, en dat 
hele Word 2007 erbij, inclusief de hardplastic doos. Scheelt 
me meteen weer wat ballast voor de volgende verhuizing. 
 
Hoewel, als ik nog langer met Word 2007 blijf werken, wordt 
mijn volgende verhuizing een transport naar een in bosrijke 
omgeving gelegen herstellingsoord, met overal aardige 
verpleegsters, iedere zaterdagavond een glaasje Laphroaig, en 
nergens een 3 te bekennen. Aan de bosrand zijn af en toe 
hertjes te zien, de geneesheer-directeur maakt een rapport 
over mijn vorderingen op in WordPerfect 5.1 voor DOS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 178 - 

Oxysept: 

Een dagje naar de bank 

maarwatishet.com 

 
 
Het was aan het begin van een doordeweekse middag en 
Oxysept liep door de woonkamer van zijn huis in Utrecht, 
op zoek naar zijn paspoort. Hij moest de deur uit, de stad 
uit zelfs, en dat vooruitzicht maakte hem altijd ietwat 
zenuwachtig. In zijn linkerhand had hij twee rode 
biljetten van vijfentwintig gulden die hij zou gaan 
inwisselen bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam.  
 
Zijn oude moeder had het geld gevonden in een geldkistje van 
de katholieke kerk waar ze actief was als vrijwilligster en het 
aan Oxysept meegegeven aan het eind van één van zijn 
schaarse bezoekjes aan het platteland. ‘Jij komt toch weleens 
in Amsterdam, jongen?’  
 
Het was dus katholiek geld, dacht Oxysept, terwijl hij in de la 
van het televisiekastje rommelde en zijn paspoort zag liggen 
onder zijn discman. Hij rook eens aan de beduimelde briefjes 
van vijfentwintig. Inderdaad, een hint van wierook was waar 
te nemen – voor wie erin geloofde. Maar was dat niet de basis 
van elke religie?  
 
Vijftig gulden, mijmerde Oxysept, daarvan kon je vroeger een 
week boodschappen doen en twee avonden dronken worden. 
Hoeveel zou hij ervoor terugkrijgen van De Nederlandsche 
Bank? Ongeveer drieëntwintig euro, schatte hij. Jammer dat 
hij het geld weer aan de kerk moest geven, anders kon hij er 
elfenhalf vaasjes bier voor kopen in het café. Geen handig 
aantal, maar dat laatste halve vaasje moesten ze dan maar in 
een fluitje doen, dacht Oxysept – als je het dan verdeelde over 
zes, zeven slokken leek het nog wat.  
 
Hij begon dorst te krijgen en stelde zichzelf een paar glazen 
whisky in het vooruitzicht als hij aan het eind van de dag nog 
zou leven. Dat deed hij wel vaker. Iedereen sloeg zich op zijn 
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eigen manier door het bestaan heen, en dit was nu eenmaal 
zijn manier. Er waren slechtere manieren, vond Oxysept.  
Hij deed zijn leren jas aan, ging naar buiten en stapte op zijn 
fiets om naar het station te gaan.  
 
In de trein richting station Amsterdam Amstel was het een 
drukte van onbelang. Oxysept reisde altijd eerste klas om niet 
geconfronteerd te worden met de gesprekken van gewone 
mensen, maar deze keer had hij weinig geluk: in zijn coupé 
werd gekwebbeld alsof je er een gouden medaille mee kon 
winnen. Go Ahead Eagles had onterecht verloren, spruitjes 
moest je niet te lang koken maar ook niet te kort, je kon ze 
trouwens ook wokken, lekker, met spekblokjes erbij of 
cashewnoten en oude kaas, halsbandparkieten zetten hun 
opmars voort in Nederland en ik zal dat documentje wel even 
forwarden als ik weer op kantoor ben, ving Oxysept op. 
Eersteklasreizen is ook niet meer wat het geweest is, dacht 
hij. Zaten deze mensen wel in de goede coupé?  
 
Hij wilde graag wat zeggen van de herrie, maar dat kon niet, 
want hij bevond zich in een stiltecoupé. Straks zou hij nog op 
zijn buitensporige gedrag worden aangesproken door een 
medereiziger! De schande! Nee, hem niet gezien. Oxysept dook 
diep in zijn jas en keek even in zijn portemonnee of de twee 
briefjes van vijfentwintig gulden er nog in zaten. Gelukkig, ze 
waren er nog.  
 
Op station Amsterdam Amstel nam Oxysept de metro. Twee 
haltes, zonder overstap, en daarna een paar minuten lopen, 
zo stond het op het printje van de reis dat hij in de trein wel 
tien keer bekeken had. Tegen Oxysepts verwachting in verliep 
deze etappe voorspoedig, en even later wandelde hij al over de 
Sarphatistraat, waar het enorme gebouw van De 
Nederlandsche Bank voor hem opdoemde. Hij liep om het 
gebouw heen, ging naar binnen door een draaideur die vanzelf 
draaide en kwam terecht in een enorme hal die nog groter leek 
dan hij al was omdat er – op een beveiligingsmedewerker na – 
niemand aanwezig was.  
 
Er hing een elektronisch bord met een volgnummer en een 
balienummer, net als in het postkantoor van Utrecht.  
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Enigszins gerustgesteld door dit vertrouwde apparaat trok 
Oxysept een nummertje, toevallig het nummertje dat al op het 
bord stond. Er zijn zeker nog maar weinig mensen die guldens 
bezitten, dacht Oxysept, anders zou het hier wel drukker zijn.  
De vrouw achter het glas van balie één, de balie waar Oxysept 
zich moest melden, praatte door een microfoontje, maar het 
ding werkte niet. Dat wist ze natuurlijk niet, dacht Oxysept, 
omdat ze niet tegelijkertijd aan de andere kant van het glas 
kon luisteren of ze te horen was. Maar aangezien er geen 
andere klanten waren, kon Oxysept haar net verstaan. Hij 
vond het technisch mankement niet bezwaarlijk – veel viel er 
immers niet te bepraten met de vrouw; het was hier een bank, 
geen zelfhulpgroep.  
 
Zwijgend nam ze de vijftig gulden in ontvangst, samen met 
Oxysepts paspoort en het formulier afkomstig van de website 
van De Nederlandsche Bank dat Oxysept die ochtend had 
uitgeprint en ingevuld. Naam, adres, telefoonnummer, e-
mailadres en wat al niet meer had hij in zijn hanenpoten 
genoteerd. Hij had zich wel even afgevraagd waarom dat 
allemaal zo uitgebreid moest, maar het zou allemaal wel nodig 
zijn. Zou De Nederlandsche Bank hem de volgende week soms 
bellen of e-mailen om te vragen hoe de euro’s bevielen?  
 
De vrouw begon zuchtend het formulier over te typen in haar 
computer. Het schoot niet op – ze moest af en toe stoppen om 
Oxysept te vragen wat hij op het formulier geschreven had. 
Halverwege onderbrak ze het invullen van de velden om een 
kopie van Oxysepts paspoort te maken. De kopie werd 
opgeborgen in een map. Daarna ging ze weer verder met turen 
en tikken. De transactie van deze vijftig gulden wordt 
waarschijnlijk de best gedocumenteerde uit de geschiedenis 
van het chartale verkeer in Nederland sinds de invoering van 
de gulden, dacht Oxysept plechtig.  
 
Zelf borg hij ook graag officiële papieren op in mappen, het 
liefst met gekleurde tabbladen ertussen waar je dingen op kon 
schrijven als ‘2004’ of ‘betaald’. Oxysept had vier van die 
mappen thuis, ze stonden netjes naast elkaar in een 
stellingkast. Af en toe pakte hij een map uit de kast om er 
even een blik in te werpen, ook al had hij geen nieuw officieel 
schrijven te archiveren.  
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Het gaf hem het gevoel dat hij controle had over zijn leven. 
Eigenlijk zou hij best bij De Nederlandsche Bank kunnen 
werken, dacht Oxysept. Hij voelde zich belangrijk en ging een 
beetje meer rechtop staan.  
 
Achter balie drie zat een man in een handcrèmekleurig pak – 
hij leek meer op een verkoper van tweedehands auto’s dan op 
een bankmedewerker – verveeld naar een computerscherm te 
kijken. Na een paar aanslagen op schijnbaar willekeurige 
toetsen stond hij op en pakte een tube Nivea handcrème van 
een kastje. Hij draaide de dop eraf en begon uitgebreid zijn 
handen in te smeren.  
 
De vrouw was inmiddels ergens op driekwart van het 
formulier, achter in haar hok stond een plant in een grijze pot. 
Als ik mij nu heel goed concentreer, dacht Oxysept, zie ik 
misschien langzaam de bladeren van de plant groeien. 
Oxysept keek naar de plant tot hij hoofdpijn kreeg, maar het 
lukte niet. Hij kreeg een nieuwe gedachte: zo moet het er in 
Oost-Europa aan toe zijn gegaan voor de val van de muur. Er 
viel hem een regel in uit een nummer van de Zwitserse 
jarentachtigband Grauzone: Ich möchte ein Eisbär sein / im 
kalten Polar. Hij wist ook niet waarom. 
 
Het wisselen verliep zonder problemen en Oxysept mocht van 
de beveiligingsmedewerker door de nog steeds draaiende 
draaideur weer naar buiten, richting metro. Zonder zijn vijftig 
gulden, maar met tweeëntwintig euro en negenenzestig cent in 
zijn portemonnee, liet Oxysept de wind door zijn haren 
waaien.  
 
Aan de overkant van de rivier de Amstel zag hij het Amstel-
hotel. Tien jaar geleden had Oxysept, bij een ander bezoek 
aan Amsterdam, op precies dezelfde plek televisieproducent 
Harry de Winter zien lopen, herinnerde hij zich. Hij was even 
achter hem aan gewandeld, gewoon, omdat het kon, en een 
meter of vijf liepen ze toen in hetzelfde ritme, links, rechts, 
links, rechts, alles klopte, als waren ze aan het 
droogsynchroonzwemmen. Heel even had Oxysept zich Harry 
de Winter gevoeld – het dichtst dat hij ooit bij het bereiken 
van roem en rijkdom was geweest. Hij keek eens om zich 
heen. Geen Harry de Winter te zien, vandaag. Die was 
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natuurlijk weer een aflevering van Lingo aan het opnemen. 
Alsof hij de tijd had om de hele dag maar een beetje heen en 
weer te lopen bij het Amstel Hotel! Oxysept liep door, richting 
de metro-ingang van halte Weesperplein. De volgende halte 
was Wibautstraat en daarna was hij weer op station 
Amsterdam Amstel, wist Oxysept, die voor alle zekerheid zijn 
reis ook in omgekeerde richting had uitgeprint. Er vielen hem 
twee regels in uit een nummer van de Nederlandse 
jarennegentigrapper Yukkie B.: Rechtstreeks uit Amsterdam-
Oost / hier is Yukkie / De stijlen die ik breng / smaken lekker 
als een koekie. Hij wist ook niet waarom. 
 
Vlak voor de ingang van de metrotunnel passeerde hij een 
reclamebord van Hyves. Of van Vodafone. Of van allebei – dat 
kon je niet direct zien. Oxysept had geen Hyves. Ook geen 
LinkedIn, MySpace, Buzz, Orkut en Facebook. Vriendensites 
waren voor mensen zonder vrienden, vond hij. Laatst was hij 
tijdens zijn dagelijkse zinloze klikrondje op internet op de 
Hyves-pagina beland van een vrouw die hij niet kende. Er 
stond: ‘Vandaag een miskraam gehad. Bummer.’ Met een 
smiley naar beneden erbij, waarschijnlijk om voor haar Hyves-
vrienden te verduidelijken dat een miskraam geen pretje is, 
redeneerde Oxysept.  
 
Wel raar dat er geen Hyves-smiley bestond voor een 
miskraam, gingen zijn gedachten verder. Er waren toch ook 
smileys die konden dansen, drinken en overgeven? Zo moeilijk 
moest het niet zijn voor die knappe programmeurs van Hyves 
om een dergelijke smiley te maken. Oxysept stelde zich een 
roze-bestrikte smiley voor waar een bloederige minismiley uit 
kwam die een paar keer verdwaasd met zijn oogjes knipperde 
en meteen daarna het leven liet. Er klonk een MIDI-file van de 
Dodenmars, een andere smiley at de foetus op en dat was het 
dan. Bummer.  
 
Een kleine drie kwartier later was Oxysept weer binnen de vier 
veilige muren van zijn huis. Hij borg zijn paspoort op onder de 
discman in de la van het televisiekastje en opende zijn 
portemonnee. Een vers, ongekreukt blauw briefje van twintig 
euro en een paar glimmende munten had hij van De 
Nederlandsche Bank gekregen. Hij rook eens aan het briefje 
van twintig – niks, geen enkele geur.  



 - 183 - 

Ja, een hint van Nivea handcrème, misschien. Oxysept 
schonk zich een glas whisky in, dronk het in twee teugen leeg, 
schonk een nieuw glas in, ging in zijn rookstoel zitten en keek 
naar de schemering die inviel boven de huizen aan de 
overkant. Was ik maar een ijsbeer, dacht hij, een ijsbeer met 
een koekie. Oxysept voelde zich beroofd, maar wist niet 
precies van wat. 
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Paddy: 

Brief aan mijn held Henk Scheermeijer 

panzerfaust.org 

 
 
Lieve Henk Scheermeijer, 
 
U zult wel denken: Paddy? Wie is dat, waarom opent hij zo 
amicaal en nu we het er toch over hebben: wat moet die 
klootzak van me? Dat laatste zou ik eigenlijk een tamelijk 
onbeschofte reactie vinden, maar het zij u bij voorbaat 
vergeven. U bent namelijk best wel een held van me. De  
eerlijkheid gebiedt mij echter te zeggen dat u de laatste jaren 
in een enigszins stoffig hoekje van mijn geheugen was 
verdwenen. Het was enkel dankzij mijn zeer gewaardeerde 
collega Max J. Molovich dat ik u daar weer terugvond. Dat zit 
zo: enige tijd geleden schreef de heer Molovich een stukkie 
over meesterinterviewer Frénk van der Linden en hoe 
meesterinterviewer Frénk van der Linden ontdekt heeft dat  
meesterinterviewer Frénk van der Linden jarenlang is gevolgd 
door de AIVD. Geheel tot het genoegen van meesterinterviewer 
Frénk van der Linden zelf, overigens. 
 
En toen dacht ik bij mijzelf: AIVD? AIVD? Hoe heette die 
andere, inmiddels opgedoekte geheime dienst ook alweer en 
wie was nou toch die meesterspion die daarvoor zoveel ultra 
geheime opdrachten met goed gevolg heeft uitgevoerd? En 
toen kwam alles weer terug. Alles? Ja, alles. 
 
Nou goed, bijna alles dan. Want was het nou de zomer van 
2002 of 2001 dat ik voor het eerst van uw bestaan hoorde? 
Hel, voor hetzelfde geld was het de zomer van 2000. Maar 
moest ik er m’n geld opzetten, dan zou ik zeggen dat het 
zomer van 2002 was. Al ben ik altijd een hele slechte gokker 
geweest. HOE DAN OOK, het was een zomer, ik was jong,  
mooi, wild (niet géwild, overigens) en nog vol naïviteit, 
dadendrang en meer van dat soort achterlijke onzin waaraan 
je je op jonge leeftijd bezondigt. Zo zat ik op zeker moment een 
Panorama te lezen. Ja, ja, ik ben van ver gekomen. Maar daar 
gaat het nu niet om.  
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Waar het wel om gaat is dat ik in die vermaledijde Panorama 
een interview las met u, Henk Scheermeijer. Dat het mijn 
eerste kennismaking was met u. En dat u vanaf dat moment 
mijn held bent. 
 
Henk Scheermeijer blijft ijzig koel als hij hoort dat Kornuit nu 
ook voor Sargasso schrijft. Zijn trillende rechterooglid (voor de 
kijker links) verraadt echter dat hij van binnen kookt. 
 
Ik zeg Henk Scheermeijer, maar evengoed kan ik zeggen Henri 
Martin. Of agent X-005. Of de Lucky Spy. Het zijn allemaal 
namen waaronder u door het leven ging. Want behalve 
succesvol zakenman, was u twintig jaar lang ook freelance 
medewerker van de IDB, de Inlichtingen Dienst Buitenland. 
Een bestaan waarvan wij pas werden verwittigd bij het  
verschijnen van uw eerste boek Henri Martin: spion. Een boek 
waarover Bol.com schrijft: 'Onder de dekmantel van een 
expeditiebedrijf, voert Henk Scheermeijer, alias Henri Martin, 
talloze geheime operaties uit tot ver achter het IJzeren Gordijn 
en tot diep in het Midden-Oosten. Zijn acties brengen hem 
van Libanon naar Engeland, van Saudi-Arabië naar Turkije, 
van Hongarije naar België. En dat alles voor een  
inlichtingendienst die rechtstreeks valt onder de minister-
president en waarvan het bestaan tot 1994 angstvallig wordt 
ontkend.' 
 
Later zouden nog drie boeken volgen: De memoires van een 
spion, Tanks voor Khadaffi en Dossier X, atoomwapens in 
Nederland. Het zijn boeken die zich afspelen in een wereld 
waarin elk telefoontje het begin kan zijn van een 
bloedstollende poging de mensheid van het georganiseerde  
kwaad te redden. Een wereld waarin ‘de vijand altijd 
meeluistert’, waarin elke handeling bij voorkeur ‘als de 
gesmeerde bliksem’ wordt uitgevoerd. Een wereld vol 
overheidspeppillen (‘pillen die zo sterk zijn dat een getraind 
mens, al is hij of zij dodelijk vermoeid, er weer acht uur op 
kan verdergaan zonder een spoor van vermoeidheid, hoewel er 
later onvermijdelijk een terugslag komt’). Een wereld vol 
Beretta’s die met ‘huidvriendelijk tape’ tegen de borst worden 
geplakt en liften die ‘met een vrije-valsnelheid’ omlaag 
schieten, het ondergrondse Crisiscentrum van de overheid in.  
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Een wereld kortom, die rechtstreeks uit de koker lijkt te 
komen van Dante Alighieri, Ian Fleming en Quentin  
Tarantino. 
 
Quentin Tarantino? Jazeker. Want tussen al het voor ons 
stervelingen exotische spionnengeweld, beweegt u zich 
onveranderd als de nuchtere, aardse zakenman die u voor de 
buitenwereld nog steeds was. Op meesterspionnerlijke wijze 
weet u zo het exorbitante met het alledaagse te combineren. 
Precies zoals Tarantino dat ook graag doet. Neem nou de  
openingsscène van Dossier X, atoomwapens in Nederland. Het 
is kerstavond 1986, 00.47 uur als u wakker wordt gebeld door 
C.B.J. de Ruyter van de IDB, die u zeer dringend verzoekt 
naar Den Haag te komen in verband met een internationale 
crisis. U heeft de hoorn nog niet op de haak gelegd, of uw 
vrouw staat gapend in de deuropening en drukt u de  
volgende aanbeveling op het hart: ‘Als je weg moet, koffie en 
twee broodjes mee.’ 
 
Terwijl u per limousine naar het hoofdkwartier van de IDB 
wordt gereden, overdenkt u vervolgens hoe het voor de 
zoveelste keer redden van de wereld waarschijnlijk ten koste 
zal gaan van uw aanwezigheid bij het kerstdiner. Een 
kerstdiner waaraan uw ‘lieve echtgenote dagen van  
tevoren was begonnen.’ We lezen daarna in detail wat u zult 
moeten missen: ‘Gevulde kalkoen en konijn in 
ontbijtkoeksaus gegaard, om je vingers bij af te likken zo 
lekker, daarbij compote en een prachtige salade en als 
“opening” een krabcocktail, opgediend in prachtige kristallen  
glazen met mijn familiewapen versierd. Ik zag het bijna voor 
me.’ 
 
Wij ook, Henk. Wij ook. Wat heet, met uw boeken lijkt u 
welhaast een nieuwe dekmantel te hebben opgeworpen. Wat 
leest als een als onthullend inkijkje in de wereld van spionage, 
contraspionage en contra-contraspionage, is in werkelijkheid 
een meesterwerk over de gastronomie van de geheim agent. U 
bent ’s werelds eerste en enige culinaire thrillerauteur. Neem 
het volgende fragment, uit Tanks voor Khadaffi. Opnieuw 
vormt een onverwacht telefoontje het begin van een nieuw 
avontuur. Ditmaal is het de Deen Herr Mögensen die u 
wegrukt uit de zakenhelft van uw dubbelleven.  
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Mögensen is één van de vier kartelleden die tezamen aan alle 
touwtjes trekken in de internationale illegale wapenhandel, 
waarin, zoals u zo mooi schrijft, ‘nucleaire onderzeeboten en 
atoomwapens als warme broodjes over de toonbank gaan’ en 
‘krankzinnige winsten van honderd procent geen uitzondering 
zijn.’ 
 
Herr Mögensen wil u ontmoeten in Hamburg. Hij meent dat u 
de enige bent die aan groot nucleair arsenaal kan komen. Wat 
hij natuurlijk niet weet, is dat u naast zakenman met 
contacten in de internationale illegale wapenhandel, ook 
freelance medewerker van de IDB bent. Eigenlijk doet  
dit alles volstrekt niet terzake. Het lijkt u namelijk in het 
geheel niet te gaan om het krankzinnige avontuur vol 
kernkoppen, corrupte legerofficieren en doorgeladen pistolen 
dat volgt. Liever besteedt u aandacht aan het feit dat u de 
ochtend van het telefoontje van Mögensen nog maar weinig 
heeft gegeten (‘alleen een kopje koffie met een koekje erbij’), 
maar hoe dat wordt goedgemaakt door de lunch die in het 
vliegtuig naar Hamburg wordt geserveerd (‘een plakje 
ontbijtkoek, een bolletje met worst, twee sneetjes brood met 
kaas, de nodige drankjes en natuurlijk koffie’). Elders in het 
boek heeft u minder geluk; de lunch op het Europese 
hoofdkwartier van de CIA, in Brussel valt ronduit tegen (‘de 
hamburgers smaakten naar meer, maar de cola met  
ijs was veel te koud’). 
 
Het is echter niets vergeleken met een scène uit uw boek De 
memoires van een spion. Overdrijf ik als ik zeg dat het hier 
gaat om het meest dramatische moment uit uw lange 
carrière? Uiteindelijk zult u een door de PLO beraamde 
aanslag op de Euromast verijdelen. Dit alles door in de  
augustusnacht van 1982 samen met een collega van de  
Inlichtingendienst Buitenland en leden van de Israëlische 
geheime dienst Mossad uren te wachten in het Park bij de 
Euromast, vermomd als heesterstruik (‘Het was een soort 
paraplu met honderden blaadjes die je over je heen trok en die 
niet van echt was te onderscheiden. Een prachtige Israëlische 
vinding, die IDB en CIA nooit hebben kunnen namaken’). 
 
Maar voor u zo glorieus kon zegevieren, gaat u eerst door een 
diep, diep dal.  
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U bent te voet op weg naar uw vaste IDB-adresje in Den Haag 
voor uw briefing, als u plots merkt dat een man en een vrouw 
(‘een stelletje’) u volgen. Om ze af te schudden spurt u naar 
een bruggetje boven een ondiep slootje. ‘Met één sprong was 
ik beneden’, schrijft u.  
‘Ik kroop onder het bruggetje en zakte tot mijn enkels in het 
prutwater van de sloot.’ U hoort ze aan komen rennen, tot ze 
stil staan op de brug boven u. En dat is het moment waarop 
de horror meedogenloos op u neerdaalt. Want u heeft uw 
volgers weliswaar effectief afgeschud, maar daar op dat 
bruggetje, recht boven uw hoofd, terwijl u met uw voeten in  
‘dat vieze water’ staat, beginnen zij doodleuk een gesprek over 
uw favoriete onderwerp, DE LUNCH! 
 
Ik citeer: ‘“Waar is die man nou gebleven?”, hoorde ik haar 
zeggen. “Hij is toch niet in lucht opgegaan?” Toen zei een 
sonore mannenstem: “Hij is bij de villa over de brug of voor de 
brug naar binnen gegaan en jij bent een trut dat je niet even 
harder wilde lopen.” (…) “Luister eens, Hans, die man had niet 
in de gaten dat wij hem volgden, dus zal hij zeker niet harder 
hebben gelopen. Dat wil zeggen dat hij de villa aan de  
achterkant is binnengegaan [?!, red]. Daarom zagen we hem 
niet meer toen we de hoek omkwamen. Ben je het daarmee 
eens, Hans? We hebben succes gehad en ik trakteer jou op 
een lekkere lunch.” (…) “Oké, ik ga akkoord met jouw 
interpretatie. Zo moet het inderdaad zijn gegaan; en nu gaan 
we lunchen.” 
 
Eindelijk hoorde ik hen langzaam teruglopen, terwijl ze met 
elkaar overlegden waar de lunch genuttigd zou worden.’ 
 
Oh, lieve Henk. Ik kan mij enkel een halfslachtige voorstelling 
maken van de hel waar door u toen bent gegaan, van de 
onmacht die u tot in uw doorweekte tenen moet hebben 
gevoeld. U, meesterspion bij uitstek, in een vieze sloot onder 
een lullig bruggetje, terwijl uw snode belagers u in al hun 
onbenullige onwetendheid folteren met hun lunchplannen. 
Daar kan geen diabolische Herr Mögensen tegenop. 
 
Prachtboeken zijn het dan ook, Henk. Stuk voor stuk, alle 
drie. Of liever gezegd: prachtboeken lijken mij het. Stuk voor 
stuk, alle drie. Ja, ik heb ze helemaal niet gelezen namelijk; 
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bovenstaande citaten komen uit de inkijkexemplaren op 
Bol.com. En dat is dus ook de reden dat ik u schrijf.  
Uw literaire acrobatiek is namelijk enkel nog in het 
tweedehandscircuit verkrijgbaar. Prijzen starten bij tien euro. 
En dat vind ik dus een beetje aan de hoge kant. Ja, het geld 
groeit mij verdorie niet op de rug. Mijn vraag aan u is dan ook: 
ken u me een paar van die kleinoden opsturen?  
Bij voorbaat dank. 
 
Lieve groet, 
 
uw fan, 
 
Paddy 
 
PS: Welke Spice Girl vindt u eigenlijk de lekkerste? Ikke 
Emma. 
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Paddy: 

De Acht Archetypen van de Pornografie 

panzerfaust.org 

 
 
Je kunt veel zeggen van en over pornografie, en hoezeer je het  
genre ook veracht, bewondert of besnuffelt, over één ding 
kunnen we het mijns inziens eens zijn: de industrie is nou 
niet bepaald een broedplaats voor creativiteit. Vernieuwingen 
bestaan er doorgaans uit dat men weer een nieuw voorwerp 
heeft gevonden dat door een lichaamsopening past, dat men 
weer een bepaalde demografische populatie bereid heeft 
gevonden zich dienstbaar te maken voor de Grote Geile Zaak 
of dat men weer een onvoorziene markt heeft aangeboord  
met een vorm van vleselijke liefde waarover Freud een 
boekenkast vol had kunnen schrijven. Een boekenkast vol 
aperte onzin welteverstaan, want als iemands nalatenschap 
louter het geesteszieke werk van een megalomane charlatan 
is, dan is het wel het nalatenschap van Sigmund Freud. Maar 
dat terzijde. Terug naar de spaarzame pornografische  
innovaties: worden die bedacht aan de tekentafel van de 
voorlopers in de industrie? Wordt er kortom nog wel een 
poging gedaan zo af en toe een frisse wind te doen waaien 
door de muffige sekstheaters en verduisterde jongenskamers 
van deze wereld? Welnee, elke vooruitgang komt voort  
uit ordinaire trial en error. U moest dan ook eens weten 
waarvan we dankzij de pornografie allemaal hebben kunnen 
noteren dat het níet door een lichaamsopening past. Of wat 
het maximum aantal girls per cup is. 
 
Is het erg dat het genre zo doorwrocht is van vaste patronen 
en klinkende clichés? Laat ik er dit over zeggen: ik denk dat 
we rustig vast kunnen stellen dat het libido geen liefhebber is 
van onverwachte wendingen en wringende bochten. Een 
beetje zaadleider raakt al in de knoop zodra het wordt 
geconfronteerd met iets wat het niet had verwacht. Het zij een 
onwillig condoom, het zij pornografie die afwijkt van de 
gebaande paden. Het gevolg is bekend: de bloedtoevoer stopt 
acuut en de zwellichaampjes geven er de brui aan.  
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Voor mijn eigen geslacht sprekend: de penis is nou niet 
bepaald een karakterorgaan. Over de vagina wil ik hier nu 
geen uitspraken doen. Maar dat de pornografie zich in de regel 
verre houdt van kunstzinnige en literaire aspiraties heeft 
kortom vooral een economisch motief. 
 
Het geeft ons hoe dan ook de gelegenheid de grootste 
pornoclichés eens nader onder de loep te nemen. En in dat 
kader presenteer ik u: de Acht Archetypen van de Pornografie. 
Of: een wetenschappelijke studie naar vaste patronen in het 
breiwerk van een onderbelichte industrie. 
 
 
Wie? De Pizzakoerier 
Waarom geil? Staat ineens voor de deur. Nou ja, ineens, hij is 
natuurlijk besteld, maar daar staat dan wel opeens een 
bijzonder bronstig exemplaar van de mannelijke soort, die veel 
meer komt brengen dan alleen een pizza. Appelleert aldus aan 
ons verlangen om dingen er gratis bij te krijgen. Waarbij? Bij 
het leven. 
Pluspunt? De pizzakoerier is behoorlijk blue collar. Dat 
betekent: gespierd, gebruind en lekker recht-toe-recht-aan. 
Daar houden de vrouwtjes van, zo op z’n tijd. En voor de 
pizzakoerier is het fijn dat hij even uit de sleur van zijn 
dagelijkse bezorgbeslommeringen wordt gehaald. Een win-
winsituatie dus.  
Variaties? De melkboer, glazenwasser, loodgieter, postbode,  
krantenjongen, Jehova’s Getuige, enz., enz. 
 
Wie? De secretaresse 
Waarom geil? Je hebt dagelijks met haar te maken. Er hangt 
al langer een zekere seksuele spanning in de lucht tussen 
jullie twee. De toespelingen vliegen over en weer, maar ja…het 
is je secretaresse. Machtsmisbruik en dat soort gelul. En het 
is op de werkvloer. Heerlijk als je dan eindelijk toch van die 
verboden vrucht mag proeven. De ontlading schuilt in het feit 
dat jullie al een tijdje naar dit moment toewerkten. 
Pluspunt? Het is in de baas z’n tijd.  
Variaties? De koffiejuffrouw, administratief medewerkster, 
baliedame, schoonmaakster, stagiaire, lifecoach, enz., enz. 
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Wie? De politieagent 
Waarom geil? Heeft de vrouw volledig in zijn macht.  
Zij wil namelijk niets liever dan onder die bekeuring cq. 
gevangenisstraf uitkomen en heeft daar veel, zo niet alles voor 
over. De verhoudingen zijn kortom volledig scheef, maar dat is 
nou juist zo opwindend. 
Pluspunt? Allerlei kinky hulpstukken. Ik noem een set 
handboeien, wapenstok, Duitse herder en zompige donut.  
Variaties? De priester, rechter, drill sergeant, stadswacht, 
badmeester, soepnazi, enz., enz. 
 
Wie? De docent 
Waarom geil? Laten we eerlijk zijn: hoezeer je ook gelachen 
hebt en hoeveel je ook hebt geleerd, je schooltijd was vooral 
dood- en doodsaai. Wat had de sleur beter doorbroken dan 
een keer goed van bil gaan met je docent? Het is dit oude 
verlangen dat nu alsnog bevredigd wordt. Als docent kent ze 
bovendien alle fijne kneepjes van het vak, en ze vindt het  
niet erg als jij die niet kent. Een didactische neukpartij dus. 
Pluspunt? Je stijgt aanzienlijk in aanzien bij je klasgenoten. 
Variaties? De rij-instructeur, trainer van het een of het 
ander, werkgroepbegeleider, kleuterjuf, en vooruit: weer die 
lifecoach. 
 
Wie? De M.I.L.F. 
Waarom geil? De naam zegt het al: een mom you’d like to 
fuck. Duidelijker wordt het niet. Bovendien streelt het onder 
meer je ego dat ze om met jou tussen de lakens te duiken tijd 
vrij maakt uit haar drukke bestaan van kinderen opvoeden, 
boodschappen doen en naar Pilates-les gaan. 
Pluspunt? Eventueel een paar leuke dochters.  
Variaties? De puntjepuntjepuntje I’d like to fuck. 
 
Wie? Het verpleegstertje 
Waarom geil? Je voelt je ziek, zwak en misselijk. Het infuus 
in je arm prikt, de morfine heeft je loom gemaakt en ze zijn 
vergeten kabeltelevisie aan te sluiten. Weet je wat je er echt 
weer bovenop zou helpen? Behalve een kom goede 
kippensoep? Een lekker verpleegstertje! 
Pluspunt? Je hoeft er je bed niet voor uit. 
Variaties? De co-assistent, de moederlijke vriendin, de…ach, 
wie probeer ik voor de gek te houden: er gaat niets of niemand 
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boven het verpleegstertje! Behalve een kom goede kippensoep 
dan. 
 
Wie? Het schoolmeisje 
Waarom geil? Waarom geil? WAAROM GEIL?! Kom nou toch! 
Moet je die quasi-onschuldige blik zien, met die je-weet-wel-
wat-vragende ogen, dat kittige uniformpje en die schattige 
teddybeer! Het is een en al geveinsde preutsheid. En weinig zo 
opwindend als geveinsde preutsheid die plotseling omslaat in 
naakte lust. 
Pluspunt? Misschien heeft ze nog wel een leuke moeder. Of 
een leuke lerares. En had ik die schattige teddybeer al 
genoemd?  
Variaties? Tja, moeilijk. Even denken, hoor…nee, wacht, dat 
werkt niet: ik zie de hele tijd alleen maar een schoolmeisje 
voor me en dat ik haar dan… 
 
Wie? De lifter 
Waarom geil? Is een toevallige passant die zo maar even in 
jouw gebobbelde schoot wordt geworpen. Een buitenkans 
waar je niet op gerekend had. Wel op gehoopt. Dus geil.  
Pluspunt? De lifter is eigenlijk het meest gemakzuchtige 
karakter uit de pornografie, waar ze toch al niet al te veel 
moeite doen om naar een neukpartij toe te werken. Twee 
mensen die zich toevallig op dezelfde plek bevinden, dat is 
voor de gemiddelde scenarioschrijver genoeg om over te gaan 
tot de orde van het genre. Toch opmerkelijk. Pornografie is  
een van de weinige stromingen die precies doen wat ze 
beloven. Het is van tevoren volstrekt helder wat er gaat 
gebeuren, maar toch spelen de personages 99 van de 100 keer 
verbazing als iemand opeens zijn kleren uitdoet. Jij hier? En 
je wil neuken? Huh?! Het is de aloude Buurman-wat- 
doet-u-nu-reflex. En hij werkt elke keer weer. De lifter is 
daarmee het überarchetype. Alle bovenstaande karakters zijn 
er in wezen variaties op. Zodoende eindigt hier onze 
wetenschappelijke speurtocht. Terug naar de studio. Mijn 
naam is professor Paddy. Panzerfaust. Een jongenskamer. 
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Philip Stekelenburg:  

Oudkerk aan de Amstel (2) 

daflipside.wordpress.com 

 
  
Rob Oudkerk liep door de stad met een portie bami. De woede 
die hij eerder die avond had gevoeld bij de opnames van De 
Wereld Draait Door was volledig weggevloeid. Op straat kwam 
hij tot rust. Hij vond het heerlijk om ’s avonds over de 
grachten te dwalen. Dit was zijn Amsterdam, de stad waar hij 
zo veel om gaf. Het deed hem dan ook pijn om te zien hoe 
Amsterdam de laatste jaren was afgegleden. Van de meest 
vooruitstrevende stad van Europa was het verworden tot een  
soort Staphorst. Op straat moest je op je woorden letten, de 
hoeren werden verjaagd van de wallen en homo’s werden in 
elkaar geslagen. En dan vonden mensen het gek dat hij 
burgemeester wilde worden. Moest hij dan toekijken hoe zijn 
stad naar de klote ging? Nee, hij moest redden wat er te 
redden viel. Amsterdam moest weer Amsterdam worden. 
 
Oudkerk besloot dat het nog geen tijd was om naar huis te 
gaan. Bij een snackbar vroeg hij om plastic bestek en hij ging 
op een bankje zitten. Het was een mooie, zwoele avond. 
Eindelijk was de lente doorgebroken. Aan de overkant stond 
een meisje op de tram te wachten. Ze leunde nochalant tegen 
een paal en wiegde haar leren handtasje heen en weer.  
Ze droeg een korte spijkerrok en een knalgeel topje dat 
eigenlijk te klein was voor haar. Haar borsten bolden er 
bovenuit. Het deed hem denken aan de Theemsweg. Daar 
stonden de vrouwen ook bij een soort tramhaltes. Daaronder 
konden ze schuilen als het regende. Oudkerk was inmiddels 
helemaal met zichzelf in het reine over zijn verleden als  
hoerenloper. De mensen om hem heen helaas nog niet. Dat 
wil zeggen: de mensen in zijn directe omgeving wel, maar de 
moraalridders van het land niet. Columnisten, tv-
presentatoren en zogenaamd onafhankelijke journalisten: hij 
had er een broertje dood aan. Nog steeds probeerden ze  
hem een schuldgevoel aan te praten. Hypocriete lafaards 
waren het. 
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Maar als hij burgemeester van Amsterdam wilde worden, 
moest hij ook die mediamannetjes aan zijn zijde hebben. 
Daarom hing hij tegenwoordig een verhaal op over een 
metamorfose. “Ik ben een ander mens geworden”, zei Oudkerk 
dan. Het kostte hem steeds weer moeite om dat op een 
geloofwaardige manier uit zijn strot te krijgen. Een ander  
mens? Klinkklare onzin. Je kunt misschien je leven anders 
inrichten, dingen niet meer doen, maar je blijft gewoon 
dezelfde. Hij had trouwens geen enkel probleem met wie hij 
was. Hij verkondigde nu wel dat het een duistere periode in 
zijn leven was, maar in werkelijkheid ging hij met zijn volle 
bewustzijn naar de Theemsweg. Hij was altijd al gefascineerd  
geweest door de zelfkant van het leven. Daarnaast vond hij 
dat een politicus moet weten wat er speelt in de samenleving. 
Natuurlijk was hij daarin niet de enige. Maar anders dan zijn 
collega’s voegde hij ook echt de daad bij het woord. Veel 
politici maakten zich er gemakkelijk vanaf door eens in het 
kwartaal een rondje door Slotervaart of de Haagse  
Schilderswijk te lopen. Het liefst met camera’s erbij, zodat 
iedereen kon zien dat zij zich ook interesseerden voor de 
lagere klassen. Maar zo zat Oudkerk niet in elkaar. Als hij 
zich ergens in wilde verdiepen, ging hij er helemaal voor. Dan 
ging hij niet iets vanaf een afstandje observeren. Nee, dan 
wilde hij het beleven. Hij was ervan overtuigd dat je alleen op 
die manier tot de kern kon doordringen. 
 
Ja, misschien had hij zich wat te veel laten meeslepen door 
zijn avonturen op de Theemsweg. Misschien had hij de 
controle over zichzelf inderdaad wel verloren. Maar was dat 
erg? You play with matches, you get burned. Het is een illusie 
te denken dat je je kunt verdiepen in de onderkant van  
de samenleving zonder dat je erdoor wordt geraakt. Alleen 
mensen zonder hart kunnen dat. Mensen die om vijf uur 
uitklokken en hun werk dan achter zich kunnen laten. 
Oudkerk kon dat niet. Daarvoor had hij te veel passie voor 
zijn werk. Het socialisme stroomde door zijn aderen, zat in 
elke cel van zijn lichaam. Als hij het over een betere 
samenleving had, dan waren dat niet zomaar woorden. Hij 
verlangde er met heel zijn wezen naar. En hij ging tot het 
uiterste om dat doel te bereiken. 
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De tram kwam met veel gerinkel tot stilstand en het meisje 
stapte in. Oudkerk volgde haar tot ze ging zitten. Even leek ze 
naar hem te kijken. Hij glimlachte maar kreeg geen reactie. 
Toen zette de tram zich weer in beweging. Ja, hij had zijn 
excuses aangeboden, maar niet van harte. Het was een 
toneelstukje. Achteraf gezien was hij eigenlijk de Tiger Woods  
van de politiek. Je verontschuldigingen aanbieden om de zaak 
te sussen, terwijl je eigenlijk weet dat je niets verkeerd hebt 
gedaan. De wereld was gewoon nog niet klaar voor mannen 
als hij. Mannen die hun hart durven te volgen en geen 
schaamte kennen. Dat was jammer, maar hij moest  
ermee leren omgaan. Zeker als hij burgemeester van 
Amsterdam wilde worden. Hij voelde dat het mogelijk was. 
Woods had inmiddels ook een succesvolle rentree gemaakt. 
Waarom zou hij dat niet kunnen? 
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René van Densen: 

Kiwi 

kutbinnenlanders.nl 

 
 
Voorzichtig opende de kiwi zijn ogen en keek om hem heen. 
Felle neonkleuren omringden hem. Even dacht hij dat hij 
gestorven was, maar de bonte kleurenboel kwam hem weinig 
sacraal over. Ook de geuren die zijn snavel penetreerden kon 
hij moeilijk als verheven bestempelen. Maar zomaar iets 
bestempelen lag ook niet in zijn aard. Voor een kiwi, zelfs voor 
een kiwi, had hij een danig onderontwikkelde geldingsdrang in 
de realiteit. Men zou het met een beetje goede wil zelfs 
faalangst kunnen noemen. Als benoemen ook al niet iets was 
waar de kiwi liefst ver bij wegbleef. En zo wentelde hij zich nog 
even in zelfontwijkende faalangst en kleurige plastic ballen. 
Maar dat kon niet blijven duren natuurlijk. De realiteit zou 
zich ongetwijfeld weer komen opdringen. Hij kon het beter  
voorblijven, besloot hij. Halfslachtig. Want besluiten was ook 
zo zijn ding niet. Hij schudde zijn pluizige vacht behoedzaam 
en heropende zijn ogen. 
 
Om nu direct te beweren dat de kiwi een onzeker karakter 
had, zou allerminst voorbarig of ver bezijdens de waarheid te 
zijn. Een spijker zou pijnlijk in ziijn rust verstoord over zijn 
kop wrijven bij een dergelijke bewering, zogezegd. Daarom 
werden daadwerkelijke stappen in de werkelijkheid nog even 
op de lange baan geschoven. Het was eerder nog even tijd voor 
daadonwerkelijkheid, dunkte het de kiwi. Een daadpotentie. 
Het ontkiemen van mogelijke daden en dan een zorgvuldige 
overweging tot welke daad al dan niet over te gaan, leek  
hem het beste. Als onderzoeksdaad - een kiwi moet toch wat - 
draaide hij een klein beetje met zijn hoofd, teneinde zijn 
directe omgeving beter in zich op te nemen. Felle kleuren in 
alle richtingen - boven, onder, links rechts voor achter. Een 
kakafonie van bonte kleurigheid. Het zou hem zorgen baren 
als zorgen niet onherroepelijk tot acties konden leiden. 
 
Met een bonk botste er iets tegen zijn hoofd. Het was hard en 
stekelig en was met een vaart tegen hem opgebotst.  
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Gëergerd draaide de kiwi zich om, maar voor hij goed en wel 
waar kon nemen wat hem zo geraakt had, werd hem een luide 
groet toegeroepen. "HOI ! Wie ben jij ?" 
De onverwachtte vraag deed hem met de ogen knipperen. Hij 
had er eigenlijk nooit echt over nagedacht. Iemand zijn had 
nooit tot zijn verlangens behoord, als zodanig had het hem 
altijd vrij belachelijk geschenen een naam te dragen. Namen 
maken individueel, identificeerbaar; hij zag zichzelf liever 
simpelweg als een kiwi. "Ik ben een kiwi," antwoordde de kiwi 
dan ook maar. 
 
 
"WAT LEUK ! Ik ben ook een kiwi !" antwoordde zijn belager. 
"Maar wat zie jij er gek uit voor een kiwi !" De kiwi, 
voorzichtige vogel als hij was, kon makkelijk hetzelfde zeggen 
van de overenthousiaste belager. Voor een kiwi had die 
beduidend weinig snavel of looppoten. Hij leek meer op een  
rond stuk bruin harig fruit. Stugharig dan ook nog eens. Daar 
was niets pluizigs aan, aan die zelfbenaamde kiwi. Nu hij zijn 
kiwibroeder eens goed kon bekijken, kwam het hem danig 
voor dat deze kiwi zich geen kiwi mocht noemen. "Nee gij !" 
sputterde hij dapper en weerbarstig terug. "Alsof jij een kiwi 
bent !" 
 
"Ik ben al heel mijn leven een kiwi !" lachtte de bruinfruitkiwi. 
Twijfel bekroop opnieuw onze kiwi - hij was nou ook weer niet 
zeker genoeg van zijn zaak om hetzelfde te kunnen beweren. 
Volgens zijn vroegste herinneringen was hij toen al een kiwi, 
maar hij leefde al voor die vroegste herinneringen, en het was 
maar de vraag of hij toen ook al een kiwi was. Bovendien was 
hem maar aangepraat dat hij een kiwi was - het was niet iets 
dat hij op enigerlei wijze proefondervindelijk had kunnen  
vaststellen. Deze en meer vragen rezen in hem op en het is 
veilig om te stellen dat de ontmoeting met de zelfverzekerde 
bruinfruitkiwi hem danig van zijn stuk bracht. Het liefst dook 
hij nu weer terug tussen de neonkleurtjes, snavel diep in de 
vacht gestoken. Maar de praatzieke bruinfruitkiwi ratelde 
lustig voort. 
 
"Wat geweldig hier hè, in de ballenbak ? Al die kleurige ballen, 
al die hoeken, al die plekken om te verkennen ! Ik ben al de 
halve bak over geweest en heb vanalles gezien !"  
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Aha, dacht de kiwi. Al die neonkleurtjes samen zijn blijkbaar 
een ballenbak. Met het groeiend realiteitsbesef over zijn 
huidige plaats in de wereld, overvielen hem tegelijkertijd 
gevoelens van weemoed en angst. Wat comfortabel was het  
feitelijk toch, om dingen niet te weten ! Onverdroten hakte 
bruinfruitkiwi door op het escapisme van onze realiteitsvrezige 
kiwi terwijl hij in uitvoerige details zijn belevenissen, al 
stuiterend door de veelzijdige ballenbak, beschreef. "Tsja," 
mompelde de kiwi. "Ik was enkel hier. In mijn eigen veilige 
plekje. In het toen nog rotsvaste geloof dat ik een kiwi was." 
 
"Een kiwi die op zijn plaats blijft is een kiwi die rot !" riep de 
bruinfruitkiwi vastberaden uit. "En ik weiger te rotten ! Het 
leven dient geproeft te worden tot de laatste pit ! Geen haar op 
mijn hoofd die daar niet in gelooft !" De identiteitscrisiskiwi 
poogde een tegenwerping: "Ervaring is niets zonder reflectie en 
plaatsing. Zelfs duiding en hoor en wederhoor hebben hun 
plaatsje in de werkelijkheid. Bezinnen staat alfabetisch voor  
ervaren !" "Zonder de zinnen geen bezinnen !" riep de 
hedonistische bruinfruitkiwi terug. 
 
"DE BOOM IN MET JULLIE INDIVIDUALISTISCHE 
DIALEKTIEK !" bulderde een mensenstem. Beide kiwi's 
schrokken en zagen dat een grote, stevige man zich in hun 
gezelschap had gevoegd. Met een zwaar accent sprak hij  
beiden toe: "Ik hoorde jullie discussie en weet je, mates, met 
die zelfgerichtheid kom je nergens - de echte waarde ligt in het 
collectief, en hoe je daar met hard werk samen iets mee kunt 
opbouwen !" De kiwi's keken elkaar verbaasd aan en vroegen 
zich beiden individueel af wat je in vredesnaam in een 
ballenbak zou kunnen opbouwen. De mag las hun blik en 
sprak: "Ik kom van Nieuw-Zeeland. Denk je dat je het daar 
redt in je eentje ? Geen mens is een eiland ! Enkel tezamen is 
dat land geworden wat het is. Schouders eronder en wérk 
verzetten ! Jezelf de genoegens van het leven ontzeggen tot het 
werk gedaan is, en niet teveel erbij nadenken verdomme !" 
Mopperend gaf de bruinfruitkiwi hem als repliek:  
"Wat is dat voor dogmatisch stoïcijnse nonsens ? Een beetje 
kiwi houdt zich wars van dergelijke middeleeuwse ideeën." De 
man schudde zijn hoofd. "Navelstaren en hedonisme zijn 
listige verleiders, maar het echte leven vind je in werken voor 
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en met elkander." Schril schreeuwde de bruinfruitkiwi naar 
hem: "ER IS MEER IN HET LEVEN DAN WERK ALLEEN !  
JE MOET GENOT OOK EEN PLAATS GEVEN ! IEDER HEEFT 
MAAR ÉËN LEVEN !" 
 
Prompt greep de Nieuwzeelander de bruinfruitkiwi in zijn 
knuist en vrat 'm op. Zonder er één woord en één gedachte 
aan vuil te maken. 
 
De wervelstorm aan filosofische belachelijkheden deden de  
identiteitscrisiskiwi duizelen. Hij gilde het uit, rende weg, en 
verstopte zich tussen de kleurige ballen.  
Weg van die nonsens ! Die neorealistische malligheid kwam 
hem de snavelgaten uit ! In een hoek kroop hij weg  
tussen de veelkleurige ballen, stak zijn snavel in zijn vacht, en 
sloot zijn ogen. En de hele wereld verdween. Inclusief de 
verteller dezes. 
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Spencer Brandsen: 

De begrafenisondernemer 

bicat.net 

 

 
Vele jaren geleden stierf mijn vader na een langdurig ziekbed 
aan longkanker. De gruwelijke details zal ik u maar besparen, 
goede kans trouwens dat u daarmee al bekend bent, en zo 
niet, dan komt dat waarschijnlijk vanzelf nog wel. Er werd 
gehuild, maar er was ook opluchting: hij was eindelijk uit zijn 
lijden verlost, het was volbracht.. Tijd dus om de 
begrafenisondernemer te bellen. En hier, reeds zo vroeg in 
deze anekdote, doet zich een verteltechnisch probleem voor. 
Want de goede man arriveerde weliswaar stipt op het 
afgesproken tijdstip, maar bleek een klein, kaal, kromgegroeid 
kereltje te zijn dat onmiddellijk deed denken aan die kale vent 
van de Addams Family, uncle Fester. Hij was het gewoon 
helemaal, alleen een paar maatjes kleiner. En het probleem 
bestaat er uit dat u dat misschien niet gelooft, dat u denkt: 
nou, het is wel heeeeeel erg toevallig dat een 
begrafenisondernemer het uiterlijk heeft van een lid van de 
Addams Family, een gezin immers dat nadrukkelijk 
associaties met de dood en aanverwante zaken oproept. Maar 
toch was het zo. En het wordt nog erger: het mannetje heette 
Brandsen van achteren [ja, van voren ook, maar u begrijpt 
heel goed wat ik bedoel], net als wij, zonder echter familie te 
zijn, en dat maakt de zaak nog onwaarschijnlijker dan ze al 
was. Maar toch is het de waarheid, en ik kan het weten want 
ik was er immers zelf bij? Voor schrijfsels van 
nietjournalistieke aard geldt echter: waar gebeurd is geen 
excuus, het gaat niet om de feiten maar om de 
geloofwaardigheid. Dus wat moet ik nu doen? Die man met de 
achternaam Jansen of Pietersen opzadelen? Beweren dat hij 
een heel anoniem voorkomen had, of juist een sterke 
gelijkenis met Chriet Titulaer vertoonde? Weet u wat, ik laat 
uiterlijk en achternaam van het mannetje intact, en als u me 
niet gelooft kan ik u zijn adres verstrekken en dan gaat u zelf 
maar kijken. Dat gedonder ook altijd.. 
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We gaan gewoon verder alsof er niets aan de hand is. Het 
mannetje betrad de dodenkamer, gaf mijn ontzielde vader wat 
men heden ten dage een 'visuele makeover' zou noemen, en 
vertrok na gedetailleerde inlichtingen aangaande de rest van 
het lijkbezorgingsproces te hebben achtergelaten. Mijn moeder 
en beide zussen, die mijn vader tijdens zijn laatste dagen 
liefdevol hadden verzorgd, gingen als eersten het resultaat 
bekijken maar stoven al na luttele sekonden huilend de gang 
op. Wat was er aan de hand? Mijn vader zag er niet meer uit 
als mijn vader! Het was net alsof er 'heel iemand anders' lag! 
Het leek me sterk dat een zo drastische gedaanteverwisseling 
zich in zo korte tijd kon voltrekken, maar na zelf poolshoogte 
te te hebben genomen kon ik mijn familieleden alleen maar 
gelijk geven: het opgekalefaterde lijk deed inderdaad in niets 
denken aan de man die wij zo goed gekend hadden. Zijn grijze 
haar dat hij uit kappervrees, of mogelijk ook uit 
zuinigheidsoverwegingen, altijd strak achterover kamde, was 
van een middenscheiding voorzien en zat onnatuurlijk plat op 
zijn schedel, zijn volle lippen waren op een griezelige manier 
stijf aan elkaar geplakt en verworden tot een macabere dunne 
streep en zijn handen lagen devoot in elkaar gevouwen op zijn 
buik alsof hij zich op het laatste moment nog tot het 
katholicisme had bekeerd. En dat terwijl hij een ware 
Godslasteraar was! Nee, dit kon zo niet, hier moest ingegrepen 
worden, en merkwaardigerwijs wist ik zonder erover na te 
hoeven denken onmiddelijk wat me te doen stond. Ik wrikte 
de reeds koud en stijf geworden vingers uit elkaar, legde zijn 
handen gewoon naast hem op het bed, woelde met beide 
handen zijn haar in de war en kamde het vervolgens strak 
achterover. Zo was het al een stuk beter maar er ontbrak nog 
iets. Nu was het zo dat mijn vader zelden aangetroffen kon 
worden zonder dat er een onaangestoken halfzware Van Nelle 
in z'n mondhoek bungelde. Hij was op advies van de dokter 
weliswaar al lang geleden met roken gestopt maar kon geen 
afstand doen van de vertrouwde handelingen die er mee 
gepaard gaan. [Gezien de doodsoorzaak had hij net zo goed 
gewoon door kunnen blijven roken, maar als je alles vooruit 
wist enz..] Ik trok zijn lippen voorzichtig van elkaar, draaide 
een sjekkie - het was zware in plaats van halfzware maar een 
kniesoor die daar op lette - en hing dit in zijn mondhoek. Een 
beetje duwen, trekken en kneden en voila: mijn vader was 
weer mijn vader geworden!  
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Ook moeder en zussen waren ingenomen met het resultaat en 
zodoende werd mijn vader de volgende dag met een sjekkie in 
de mond in hout verpakt en de deur uitgedragen. 
 
Eind goed, al goed zou men bijna zeggen, maar nu het 
volgende: een paar jaar geleden ging oom Fester met pensioen 
na iets van een halve eeuw in de uitvaartbranche werkzaam te 
zijn geweest en werd naar aanleiding van dit feit geinterviewd 
door het lokale sufferdje. Veel interessants had hij niet te 
melden, en aan het einde van het gesprek had de vermoedelijk 
reeds half in slaap gesukkelde journalist een laatste poging 
gedaan om iets lezenswaardigs aan de gepensioneerde te 
ontfutselen wat zijn levenloze artikel enige kleur kon geven. 
Had hij in al die jaren dan echt, ècht nooit iets opmerkelijks of 
geks meegemaakt? Nee, dat had hij niet. Hoewel, schoot hem 
nu ineens te binnen, er was ooit een lijk geweest met een 
sjekkie in de mond.. Ja, wat de mensen al niet bedachten! 
Schandelijk gewoon! En voor de kist werd dichtgetimmerd had 
hij dit onnatuurlijke aanhangsel dus verwijderd, want zoiets 
kòn toch niet, het was te gewoon te gek voor woorden! Al 
lezend maakte een grote woede zich van mij meester. Was die 
vent nu helemaal belazerd, wie dacht hij wel dat hij was, waar 
bemoeide hij zich mee enz! In een eerste opwelling meende ik 
me onmiddelijk naar zijn adres te moeten begeven om hem, 
desnoods hardhandig, duidelijk te maken dat ik weinig 
waardering voor zijn ingreep kon opbrengen. Gelukkig wist ik 
me te beheersen, want je werd tegenwoordig voor je het wist 
gearresteerd en geboeid in een politiecel geworpen, zoals ik in 
vrij korte tijd al tweemaal had mogen ondervinden: de eerste 
keer naar aanleiding van het bij de kassa van Albert Heyn 
werpen van een pakje gezouten roomboter van het huismerk 
naar het hoofd van een moeder met vier kinderen die een 
trommelvliessplijtend geschreeuw en gegil meenden te moeten 
produceren waar die moeder geen probleem in zag maar ìk 
dus wel, de tweede keer omdat een kennis na het maken van 
ongepaste en ongewenste opmerkingen ondanks mijn 
herhaalde verzoeken daartoe mijn woning weigerde te verlaten 
waarna ik hem door met de metalen standaard van een grote, 
staande ventilator op hem in te hakken in de gewenste 
richting had geprobeerd te krijgen [een van de polities die aan 
de deur kwamen zei dat die meneer 'helemaal onder het bloed' 
zat. Nou, zei ik, dat is juist goed: heeft die jongen ook eens 
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wat, maar dat viel niet in goede aarde..]. Vervolgens overwoog 
ik de man een brief te schrijven om hem mijn ongenoegen 
duidelijk te maken, maar ook dat heb ik niet gedaan. En na 
verloop van tijd besloot ik maar helemaal niets te doen. Want 
wat had het voor zin? Zijn misstap kon niet meer ongedaan 
gemaakt worden en vermoedelijk zou hij niet eens begrijpen 
wat hij verkeerd gedaan had.. Ik liet de zaak dus verder maar 
rusten en waarschijnlijk deed ik daar goed aan. Regelmatig zie 
ik oom Fester als ik op weg naar het zwembad langs zijn huis 
fiets. Een flink hoekpand in de oude binnenstad, waarvan de 
ramen dusdanig blinkend schoon zijn dat het gevaarlijk is er 
zonder zonnebril naar te kijken. De kozijnen staan 
onberispelijk in de verf, de stenen zijn perfekt gevoegd, 
nergens is ook maar een vlekje of andere onvolkomenheid te 
ontdekken, het is gewoon griezelig.. Misschien dat de 
dagelijkse confrontatie met de vergankelijheid hem tot deze 
restautie- en schoonmaakwoede heeft geinspireerd, je weet 
het niet, maar hij heeft er nog steeds zijn handen vol aan. 
Altijd kan men hem, gehuld in een blauwe stofjas, bezig zien 
met het verwijderen van onzichtbaar vuil of het aanbrengen 
van weer een nieuwe overbodige verflaag. Speciale aandacht 
krijgen de twee witte stenen engeltjes, waarvan de rechter 
zelfs een harpje bespeelt, die aan de voorgevel boven de ramen 
van de tweede verdieping zijn bevestigd. Zou hij dan toch enig 
gevoel voor humor hebben? 
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Spencer Brandsen: 
 
De verwerking van een aanrollende tsunami in 
het hoofd van een gewone gezonde man op 
vakantie 
  
bicat.net 

 

De gewone man is weer op vakantie. Deze keer heeft hij zich 
in de buik van een grote metalen vogel vijftienduizend 
kilometer van huis en haard laten vervoeren naar een tropisch 
eiland en een imitatie-authentieke palmhut op een strand 
betrokken. Zijn cheques heeft hij ingewisseld voor schelpen 
van verschillende grootte en kleur die binnen het Tropical 
Dream Paradise als betaalmiddel dienstdoen. De plaatselijke 
autochtonen lachen zich hier rot om en doen het gewoon met 
Amerikaanse dollars. 
 
Op dit moment staat de gewone gezonde man voor zijn hut op 
het strand over de oceaan uit te kijken. Hij staat er al een 
tijdje, laten we zeggen twintig minuten, dus zijn 
onderbewustzijn is al bijna klaar met te beslissen of zijn 
baasje honger moet krijgen of geil moet worden. Maar nu 
verschijnt er aan de horizon een donkere, horizontale streep. 
Het is een enorm hoge golf, een tsunamigolf. Na een paar 
minuten krijgt het bewustzijn van de gewone gezonde man 
hem ook in de smiezen. Hé, denkt hij, een donkere, 
horizontale streep! 
 
Nu komt zijn tienjarige zoontje Junior naast hem staan en 
wijst op de enorme golf in de verte. Papa, vraagt hij, wat is dat 
voor een grote golf? Papa betwijfelt of het hier een golf betreft, 
want zo'n grote golf heeft hij nog nooit gezien. Maar Junior 
houdt aan door zich hardop af te vragen: Als het geen golf is, 
wat is het dàn? Hier moet papa even over nadenken. 
Uiteindelijk besluit hij dat het inderdaad zeer waarschijnlijk 
een hoge golf is. 
 
Daar zou je mooi op kunnen surfen, zegt hij, maar zijn zoontje 
is van mening dat de golf te hoog is om op te surfen en schat 
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de hoogte op die van een flatgebouw van tien verdiepingen. 
Zijn vader acht deze schatting wat aan de hoge kant. Tien 
verdiepingen? Dat zou dus een meter of vijfentwintig zijn. Nog 
iets meer, zegt Junior, want je moet voor de hoogte van een 
flat ongeveer tweeëneenhalve meter aanhouden en dan komt 
de dikte van alle vloeren er nog bij. En soms zit er ook nog iets 
van een dak op. Papa beaamt dit met tegenzin, maar is toch 
nog niet helemaal overtuigd en verzoekt Junior de verrekijker 
uit de blauwe sporttas te gaan opdiepen. Even later tuurt hij 
door de verrekijker in de verte, zijn hersenen maken 
ingewikkelde berekeningen waarbij de uitkomst iedere keer 
ongeveer vijfentwintig is. Dus laat hij de verrekijker zakken en 
zegt tegen Junior dat het moeilijk te schatten is, de hoogte. 
Omdat je geen referentiepunt hebt. Maar Junior hoort het niet 
meer, want die heeft het inmiddels op een lopen gezet. 
 
De golf is nu zo dichtbij gekomen dat zelfs de gewone gezonde 
man geen twijfels meer kan hebben omtrent zijn precieze 
aard: een gigantische, donkere muur kijkt dreigend op hem 
neer. Er moet iets gebeuren. En er gebeurt ook iets: de 
gewone man krijgt ineens een erectie en een enorme trek in 
Franse kaas. 
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Tom de Jager: 

Excursie naar St. Willebrord 

nurksmagazine.nl 

  
 
Vandaag was ik in St. Willebrord, je weet wel, dat dorpje in 
Noord-Brabant waar ongeveer de helft van de inwoners PVV 
stemt. Het leek me de ideale plek om mijn zoektocht naar de 
Nederlandse droom te verdiepen. Ik had me goed voorbereid, 
dacht ik. Ik wilde het anders aanpakken dan ik op teevee en 
in de kranten zag. PVV’ers worden te vaak benaderd alsof het 
exotische dieren zijn in een dierentuin. Ik wilde die afstand 
wegnemen, ik wilde echt tot ze doordringen. En snel ook, want 
ik had geen zin om lang rond te hangen in een gebied waar 
carnaval het enige pleziertje is in het leven. 
 
Via via kwam ik in contact met de Voorzitter. Althans, zo 
wordt hij genoemd. Zijn echte naam heb ik nog niet kunnen 
achterhalen. De Voorzitter runt zo’n beetje de boel daar in St. 
Willebrord. Alle drugs die binnenkomen gaan via hem. En dat 
wil wat zeggen want er komt veel binnen daar. Dat geldt 
overigens voor alle PVV-gemeentes. Zoveel heb ik inmiddels 
wel begrepen: de Nederlandse droom gaat samen met 
overmatig drugsgebruik. Dat zie je in Volendam, dat zie je in 
Venlo, en dat zie je dus ook in St. Willebrord. Het is daarom 
verleidelijk te stellen dat de Nederlandse droom een soort 
collectieve hallucinatie is. Een paranoïde volkspsychose die 
wordt gevoed door de dope en keer op keer wordt 
aangewakkerd door populistische politici. 
 
Maar dat zou te makkelijk zijn. Toevallig ben ik zelf ook niet 
vies van chemische hulpmiddelen en ik weet daarom als geen 
ander dat ze slechts dienen als vergrootglas. Dat wat ze 
uitvergroten moet in de kiem al aanwezig zijn. Zo heb ik 
bijvoorbeeld ontdekt dat ik diep van binnen een enorme 
fascinatie koester voor hagedissen. In wat voor trip ik ook zit, 
ik kom altijd wel een paar van die beesten tegen. Meestal zijn 
ze verwikkeld in een felle discussie over de zin van het leven of 
hangen ze gewoon wat rond met een biertje in hun poot.  
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Eerst vroeg ik me nog af waar die fascinatie vandaan kwam, 
maar inmiddels heb ik haar gewoon leren accepteren.  
De hagedissen zijn mijn vrienden geworden. Per slot van 
rekening zijn ze tamelijk onschuldig. Ik doe er niemand kwaad 
mee. 
 
En dat, lief dagboek, is natuurlijk wel anders met de 
vervormde werkelijkheid van PVV’ers. Daar is niets 
vriendschappelijks aan. Bovendien hebben mensen als Geert 
Wilders een manier gevonden om die particuliere hallucinaties 
te bundelen en te sturen, waardoor ze kunnen bouwen aan 
een massapsychose die straks de motor moet worden van een 
moslimvrij Nederland. Ik schrijf bewust ‘mensen als Geert 
Wilders’, lief dagboek, want uiteindelijk gaat het natuurlijk 
niet om Geert alleen. Eerst was er Janmaat, toen kwam 
Fortuyn, nu hebben we Wilders en zijn opvolger loopt zich 
waarschijnlijk al warm. De poppetjes zijn inwisselbaar, daar 
ligt het probleem niet. Het probleem wordt gevormd door de 
kiem, het fundament waarop de hallucinatie wordt gebouwd. 
Zolang die kiem intact blijft, zal de psychose blijven bestaan. 
Ik moest die kiem dus zien te vinden. En daar had ik de 
Voorzitter voor nodig. Hij verdiende zijn boterham met de 
hallucinatie. Hij was er dus bij gebaat dat de kiem intact 
bleef. Als iemand me meer kon vertellen over die kiem, dan 
was hij het wel. 
 
We hadden afgesproken in het clubhuis van 
tafeltennisvereniging The Back Hands, een uit gasbeton 
opgetrokken kot op een verder nog braakliggend terrein. Het 
deed me denken aan de gymzaal van mijn middelbare school 
in Gentbrugge. Neergezet door een wethouder met een 
optimistische kijk op het leven. Ik werd er opgewacht door een 
jongen in trainingspak die me naar een klein kantoortje 
bracht. Daar zat de Voorzitter achter een kunststof bureau. 
Tenminste, ik neem aan dat het de Voorzitter was. Hij zag er 
niet uit als de grootste drugshandelaar van Noord-Brabant. 
Met zijn keurige, gestreepte overhemd en zijn kalende schedel 
had hij meer weg van een boekhouder. Misschien was hij dat 
ook wel. Ook een tafeltennisvereniging heeft een boekhouder 
nodig. En het is altijd verstandig om op meer paarden te 
wedden. 
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‘Goedendag,’ zei ik. ‘Ik ben Tom de Jager.’ 
‘Is dit hem?’ vroeg de Voorzitter aan de jongen in het 
trainingspak. De jongen knikte. 
De Voorzitter nam me nauwkeurig in zich op. Alsof hij ter 
plekke een kosten- en batenanalyse op me losliet. Ik 
glimlachte ondertussen zo vriendelijk mogelijk om aan te 
geven dat ik in vrede kwam. 
Wat er daarna gebeurde ging allemaal heel snel en ik weet 
niet zeker of ik voortdurend bij bewustzijn was. Ik vertel het 
daarom maar zoals ik het me herinner. Eerst werd er een 
plastic zak over mijn hoofd getrokken. Waarschijnlijk door de 
jongen die achter me stond. Toen kreeg ik een keiharde stoot 
in mijn maag en direct daarna een vuistslag midden in mijn 
gezicht. Ik kende die sequentie van een proefles pencak silat 
die ik ooit had gevolgd en ik wist dus wat er komen ging: de 
Voorzitter, of wie het dan ook was, zou een poging doen mijn 
knieschijf kapot te trappen. Daarom liet ik me snel op de 
grond vallen en rolde ik me op tot een bal. Ik herinner me nog 
de citroengeur die opsteeg uit het kortharige tapijt terwijl een 
spervuur van vuistslagen en schoppen op me neerdaalde. Ook 
meende ik een aantal tafeltennisbatjes te voelen. 
 
Wat zou Louis Theroux doen in zo’n situatie, vroeg ik me af. 
Een nutteloze vraag natuurlijk. Waarschijnlijk zou hij nooit in 
zo’n situatie terechtkomen. Theroux had een bepaalde blik in 
zijn ogen waardoor mensen eigenlijk vooral medelijden met 
hem hadden. Ik had die blik thuis in de spiegel geoefend maar 
blijkbaar was hij toch niet helemaal uit de verf gekomen. Ik 
moest dus met iets anders komen, maar wat? Om hulp 
schreeuwen leek me vrij zinloos in dit commune-achtige 
gehucht. Terugslaan dan? Ik schatte in dat er inmiddels zo’n 
vier mannen op me in aan het beuken waren. Dat zou ik nooit 
winnen. Ik zag eigenlijk maar één optie die het proberen 
waard was. 
 
‘Ik heb drugs bij me!’ schreeuwde ik, maar het spervuur hield 
aan. 
‘Hé gasten, ik heb drugs bij me!’ schreeuwde ik weer, zo hard 
als ik kon. 
‘Huh?’ hoorde ik iemand zeggen. 
‘Zei je wat?’ Het was de stem van de Voorzitter. 
‘Ik heb mescaline bij me, in de achterbak van mijn auto.’ 
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Er klonk gefluister. Ik haalde opgelucht adem. Misschien zou 
ik mijn einde dan toch niet vinden in het clubhuis van een 
tafeltennisvereniging. 
Iemand pakte me beet onder mijn oksels en trok me omhoog. 
‘Laat maar eens zien dan.’ 
Ik wilde de zak van mijn hoofd trekken maar iemand trok 
mijn handen weg en hield ze vast op mijn rug. 
Hardhandig werd ik door de smalle gang weer naar buiten 
geduwd. Onder de zak door zag ik nog net iemand het 
kantoortje binnenglippen met een fles Andy allesreiniger. 
 
De deal werd snel gemaakt, voor zover je kunt spreken van 
een deal. Fair was hij in ieder geval niet. Ik opende de 
achterbak en overhandigde hen het medicijnenkoffertje dat ik 
daar altijd heb staan voor noodgevallen. Er volgde weer wat 
gefluister en ik werd met mijn handen tegen mijn auto gezet. 
Ik moest tot tien tellen en dan maken dat ik wegkwam. 
 
Daar eindigde dus mijn avontuur in St. Willebrord, lief 
dagboek. Ik kan er ook niet meer van maken. Ik ben niet veel 
te weten gekomen over de kiem van de vreemdelingenhaat. 
Bon, de haat had ik gevoeld. Ik voel hem nu nog steeds in 
mijn ribbenkast als ik diep ademhaal. Maar waar hij vandaan 
komt weet ik nog steeds niet. Toch heb ik wel het gevoel dat 
de afstand tussen mij en de PVV’ers kleiner is geworden. Ze 
zijn geen aapjes meer die ik alleen door een hek van tralies 
kan begluren. Ik heb ze gevoeld en geroken. Misschien heeft 
ons bloed zich zelfs vermengd. De excursie is dus niet voor 
niets geweest. Het is een begin. 
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Vinkje: 
Harry Mulish 

biepers.wordpress.com 

 
 
 
 
In het razende carrousel zat Reve 
Met een koffertje op schoot 
De schrijver bleef maar even 
Voor zolang als hij genoot. 
 
Hij kon niet gillen als een meisje 
Maar was de brommer in de tol 
Stond samen op een lijstje 
Met W. F. Hermans en een snol 
 
Het carrousel draaide als het leven 
En het koffertje op z'n schoot 
Verloor papieren vol pennestreken 
En zo werd Reve heel erg groot 
 
Tot de ouwe zijn verstand verloor 
Bouwde hij keiharde drollen 
Tot aan de dunte langs zijn dijen 
Bleef 't houten paardje hollen 
 
Over het broodvet en eten uit de pan 
Over eigenaardige woest-en laffe beesten 
Een koffer met kilo's woorden 
Waar je geen lijstje aan verbinden kan 
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Vinkje: 

Kankermongool 

biepers.wordpress.com 

 
 
 
 
De misbaksels steeds vaker geboren 
Alom bekend met die korte nek 
De haren hakkerig weggeschoren 
Zittend met een tong half uit de bek 
 
Het symbool voor wat eigenlijk niet past 
De oogopslag immer storend uit 't lood 
Vaders en moeders levenslange last 
Scheve tanden, 't zwakke hart en een snelle dood 
 
Kwijlend stinken ze een beetje naar poep 
Het liefst zet men de overcomplete 
Vanavond nog met liefde  aan de stoep 
 
'Kankermongool' roept men intelligent en kerngezond 
Dat is wat de mens die niet voldoet verstond 
Met hun muziek pijnigen zij onze perfecte oren 
Aan de perfecte hoofden die alles horen 
Toch 
 
Er is één wiel nog niet uitgevonden 
Het geven van liefde doch onbaatzuchtig 
' Dáár weten jullie niets van; chromosoomcompleet gezonden' 
Mompelde de kwijlende schele mongool heel luchtig 
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Vinkje: 

Het Feest 

biepers.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
Over 't gazon naar de achterdeur van het ongeluk 
Langs dunne muren gemaakt van stof en gruis 
Door leegte zo groots en bizar dat ik er voor buk 
Er is een verborgen feest in dit huis 
 
En zij weten al zo heel lang van mijn komst 
Ze vulden het metalen bad al met kokende olie 
Zij hing de kroonluchters vol bloedig weefsel 
Hij bekroostte de vloer met confetti's van folie 
 
Bepailleteerde naakt gebruinde ruggen in cocktailjurken 
Daar waar vette sigarenrook de lucht bevolkt 
Dames urineren 't fatsoen zonder hoeven te hurken 
Hier waar de witgouden iris mijn blik indolkt 
 
Haar bottige snelle vingers met hardstalen grip 
Boeiden mijn polsen, besturen mijn ademtocht 
Een valse lach verschijnt achter een droge lip 
Ik verloor daar haast alles waarnaar ik toen zocht 
 
En hoeveel vlees ik ook van haar aftrapte 
Een staande ovatie ontving haar mislukte moord 
Totdat ik mezelf er in de ochtend op betrapte 
Dat m'n angst tot een ver verleden behoort 
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Vrouwke van Stavast: 

Communiqué voor de Diplomatieke 
Dienst 
 
vrouwkevanstavast.wordpress.com 

 
 
 
Communiqué voor de Diplomatieke Dienst, persoonlijk in 
handen van de ambassadeur. 
 
Van ambtswege ontvangt u de Q&A aangaande de kwestie 
Lucassen. De teksten tussen haakjes zijn aanwijzingen voor 
strategie en toonzetting. 
 
Ten overvloede vermeld ik dat dit communiqué vertrouwelijk 
is en niet bestemd voor publicatie en/of vermenigvuldiging in 
welke vorm dan ook. Indien de inhoud van dit communiqué 
geheel of gedeeltelijk uitlekt, zoals helaas bij eerdere 
communiqués rond het thema PVV gebeurde, wordt terstond 
opdracht gegeven aan de AIVD, om een onderzoek in te  
stellen. 
 
Q: Worden Nederlandse leden van de tweede kamer gescreend 
alvorens zij zich kandidaat stellen? 
 
A: Dat is ongebruikelijk, hetgeen ook wel begrijpelijk is in 
ogenschouw nemend dat Nederland zo klein is dat in feite 
iedereen elkaar kent kent. Zo komen Nederlanders elkaar ten 
minste twee keer per jaar tegen op de verjaardag van Henk en 
Ingrid. Dat is het ‘founding couple’ van Nederland. 
 
Q: Hoe kan het dat in Nederland een veroordeelde 
ontuchtpleger in de Tweede Kamer kan blijven? 
 
A: Een ontuchtpleger in de Tweede Kamer is ongevaarlijker 
dan bijvoorbeeld in het leger, het onderwijs of de zorg. Dat is 
gewoon een feit. (NIET DIEPER INGAAN OP DE MATERIE, 
AFLEIDINGSMANOEUVRES TOEPASSEN -→ GLAS WATER 
OMGOOIEN/HOESTBUI FAKEN) 
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Q: Welke gevolgen heeft het aanblijven van de heer Lucassen 
voor het Nederlandse kabinet? 
 
A: Geen. Om dit nog eens duidelijk te onderstrepen is vice 
premier Maxime Verhagen maandagavond jongstleden gewoon 
naar de uitreiking van de prijs voor de best geklede man van 
Nederland gegaan. Met rechte rug en brede schouders. 
 
Q: Het lijkt nu of de PVV het kabinet gijzelt, terwijl de partij 
tegelijkertijd zelf gegijzeld wordt door de heer Lucassen. 
 
A: (METEEN OP AANVALLENDE TOON) Uw preoccupatie met 
het thema ‘gijzelingen’ is uiterst onaangenaam. De 
coalitiepartners VVD en CDA hebben vrijwillig ervoor gekozen 
zich te verbinden aan de PVV. Ook heeft de partijleider van de 
PVV in alle vrijheid besloten de heer Lucassen in de fractie te 
houden. 
 
Indien zich andere vragen dan bovenstaande voordoen gelieve 
per omgaande contact op te nemen met de directeur 
Communicatie BuZa. Onder geen beding is het toegestaan zelf 
antwoorden te bedenken. 
 
Hoogachtend, 
 
De Secretaris Generaal van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 
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Vrouwke van Stavast: 

Help! Mijn buurvrouw wordt NLP-coach 

vrouwkevanstavast.wordpress.com 

 
 
 
 
“Hoe gaat het met je studie”, vraagt de buurvrouw. “Owww, 
met ups & downs, maar in z’n algemeenheid wel goed”, 
antwoord ik. En na deze vraag volgt natuurlijk de obligate 
wedervraag: “Hoe is het met jou?”. En al gauw heb ik door dat 
juist dàt is waar buurvrouw op uit is. De wedervraag. “Ik ben 
ook met een studie begonnen”. “O jee…ik ben hier nog niet 
weg…” is mijn eerste gedachte. 
 
Buurvrouw is begonnen met de ‘studie’ NLP. Buurvrouw, die 
aardig is, maar ook behoorlijk hysterisch en altijd zo over-the-
top-blij dat je alleen maar angstige vermoedens kunt hebben 
over wat er gebeurt als de voordeur dicht is. Die buurvrouw 
wordt dus NLP coach en verwacht van mij nu een reactie. Ik 
zet mijn gezicht in standje ‘grote ogen, oprecht geïnteresseerd’ 
en denk na over hoe te reageren. 
 
NLP en coaching zijn afzonderlijk al hilarische zaken, maar 
gevat in de persoon van buurvrouw is er sprake van de 
overtreffende trap van hilarisch. Buurvrouw doet de intensieve 
cursus en verwacht daarom al snel een accreditatie. “Hoe 
bedoel je, geaccrediteerd?” vraag ik. “Door wie, door wat, met 
welk doel?” Het antwoord was shocking: “door de landelijke 
NLP vereniging waarbij coaches aangesloten zijn. Als je een 
accreditatie hebt worden consulten door een aantal  
ziektekostenverzekering vergoed”. 
 
Door mijn hoofd schieten zaken als: “Jezus Christus, deze 
labiele vrouw gaat zo meteen andere labielen ‘helpen’ en daar 
betaal ik aan mee”. Maar ook “wat is dit voor een land waar 
homeopathie, alternatieve geneeswijzen en blijkbaar ook NLP 
coachingstrajecten vergoed worden?” Maar mijn mond zegt 
iets heel anders: “Mmmm…klinkt interessant. Succes ermee”. 
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Nu zit ik hier, lees mijn eigen bio en voel me slecht. Ik zou niet 
meer pleasen. Ik zou gewoon zeggen: “buurvrouw, ik moet 
echt even aan de tenalady om wat u mij nu vertelt”. 
 
Ahhh…such is life. 
 
Enne coaches: ik heb u niet nodig om mij te helpen om beter 
voor mijn eigen mening uit te komen. Dus bespaart u zich de 
moeite van een reactie. Of niet. 



 - 218 - 

Willem Bever: 

Gastcolumn drs. Tse Toeng: de fiscalisering van 
de AOW 
 
panzerfaust.com 
 
 
 
Beste mensen, of Ahoy gassies, zoals de aanspreekvorm hier 
schijnt te zijn. Misschien kennen jullie me nog wel van de 
grote muurschilderingen waar je altijd langskwam op weg 
naar je werk in het kamp of anders van de verhalen van je 
grootmoeder over mijn doortastende persoonlijkheid. Of 
gewoon van televisie, van kanaal 1,2,3,4 en 5. En voor die 
enkeling die me niet meer kent: ik ben dus 'de' Mao, a.k.a. 'de 
Maoster', bekend van de duizend bloemen, het boekje, de 
jonge maagden en de culturele revolutie (Rick van der Ploeg, 
maar dan met panache). Kameraad Wouter Bos heeft me 
gevraagd zijn AOW-plannen door te lichten en van 
commentaar te voorzien. Doen we dat toch even! 
 
 
Maar allereerst meen ik het ongeloof bij mijn lezers weg te 
moeten nemen. Twee vragen: 1. is er echt contact tussen 
mijzelf en Wouter en 2: niet onbelangrijk, was ik niet dood? 
Die laatste vraag behandel ik later wel, maar laat me nu eerst 
eens vertellen over onze eerste kennismaking. 
 
Kijk, een zekere verbondenheid met Wouter Bos heb ik altijd 
gevoeld. Dat heeft zonder enige twijfel, daar hoef je geen 
corrupte psycho-analyticus uit Shanghai voor te zijn, iets te 
maken met onze afkomst. Je moet weten, Wouter en ik zijn 
allebei afkomstig uit provinciale hellholes en we hebben ons 
opgewerkt tot de centra van de macht. 
 
Het dorpje Shaoshan, waar ik de eerste jaren van mijn leven 
weke gele troep uit een trog lepelde (ja lezers, we hadden zelfs 
geen geld voor stokjes), wordt in de literatuur ook wel 'het 
Odijk van Hunan' genoemd. De plaatselijke dialecten vertonen 
dan ook opmerkelijke overeenkomst: wist u bijvoorbeeld dat 
de Odijkse pronunciatie van Babi Pangang (Baobie 
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Paanggang) volmaakt congrueert met de klanken van het 
Shaoshan-woord voor homofiel? Die speling van het lot heeft 
mijn achterneef Hoe Lang aardig wat keukenmessen gekost in 
de eerste jaren dat hij de scepter zwaaide in restaurant "De 
Chinese Muur" in Odijk. 
 
Maar het is neef Hoe Lang noch het noodlot dat Wouter en mij 
samenbracht. Op een rijpe nazomermiddag in de vroege jaren 
zeventig, toen ik het hoogtepunt van mijn macht alweer een 
tijdje achter me had gelaten, klonk van onder een stapel 
Donald Ducks zowaar weer eens het heldere gerinkel van mijn 
telefoon. Aan de andere kant van de lijn lispelde een ijle 
jongensstem in studieus, maar verrassend accuraat 
Mandarijn zijn naam. Dankzij het ruimhartige tapbeleid van 
de Amerikanen kan ik u vandaag een (met de losse pols van 
een luie partijleider vertaald) transcript voorleggen: 
 
Wouter: Ni hao! Wo-duh ming-d'zih Wouter Bos uit Odijk. 
Spreek ik met doctorandus Tse Toeng? 
Mao: Eh.... Even kijken... (het blijft even stil, geritsel met 
papier) ja, daar spreek je mee! 
Wouter: Mag ik u met de genadigheid van de ontvolkte hemel, 
in revolutie en oproer verbonden, verzoeken mij vijf van uw 
kostbare minuten te schenken? 
Mao: Huh? Nou, als het niet te lang duurt alsjeblieft 
dankjewel. Wat wil je weten? 
Wouter: Ik ben een scholier uit Holland. In de avonduren, als 
ik het bourgeoisinstituut dat de scholen hier te lande tot mijn 
spijt nog altijd zijn, heb verlaten, spoed ik mij doorgaans naar 
het verenigingsgebouw van de Youth for Christ in het 
naburige Zeist, waar mijn vrienden en ik afwisselend teksten 
van u en van Jezus Fitzgerald Christus lezen en overdenken. 
Laatstentijds heb ik mij gewaagd aan het vraagstuk van het 
christelijk socialisme en de mogelijkheid om de leerstukken 
van het vroege christendom met de leer van Lenin en uzelf te 
laten samengaan. Volgende week wil ik mijn studiegenoten bij 
de Jeugd voor Christus trakteren op een lezing houden over 
het thema "De twaalf apostelen als eerste radenrepubliek". 
Laat me het op de man af vragen: ziet u overeenkomsten in 
het proletarisch messianisme van Jezus, Lenin en uzelf? 
Mao: Zeist? Ligt dat vlakbij Odijk? 
Wouter: Eh, ja. 
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Mao: Ken je dan misschien mijn neef Hoe Lang van de 
Chinese Muur? 
Wouter: Ja, met de jeugdclub van de kerk zijn we daar twee 
weken geleden nog wezen eten. Erg lekker! Maar om op mijn 
vraag terug te komen: hoe ziet u de relatie tussen 
christendom en socialisme, of maoisme? Ik constateer 
eigenlijk een vervreemdingsbegrip avant la lettre bij Paulus. 
Wat is uw mening daarover? 
Mao: Eh... nou, ik ben niet zo'n lezer. Ook omdat ik me nogal 
veel met zeg maar gerust nogal praktische problemen 
bezighoudt. Zo heb ik gisteren op televisie aan mijn volk 
uitgelegd hoe je een verroeste handploeg weer gebruiksklaar 
maakt. En nu we het er toch niet over hebben: had ik je al 
verteld van die keer dat ik met Ho Tsji Minh ging jagen en dat 
hij van zijn paard sodemieterde? Hahaha! 
 
Mao: Heb je nu genoeg, jonge vriend? 
Wouter: Nou, als ik nog iets van uw tijd zou mogen snoepen, 
graag! 
Mao: Alleen als je een beetje opschiet, want ik heb zometeen 
een vergadering met de bloedraad. 
Wouter: Nou, u bent al erg behulpzaam geweest, oh 
partijleider, maar ik wilde graag weten of u gelooft dat Hegels 
dialectiek ons als christensocialisten nog steeds iets te zeggen 
heeft? 
Mao: Aaah, jaaah.... eehm... voor zover ik weet sprak Hegel 
plat Stuttgarts. Ja, en of je dat kan verstaan hangt er een 
beetje vanaf. Maar volgens ben jij best een taalgevoelig 
mannetje! 
Wouter: Nou, ik bloos er van. Dank u. Maar ... eh... als het 
echt zo zou zijn dat de geschiedenis een bepaalde 
voortbestemde, zeg maar gerust gepredestineerde richting 
neemt, denkt u dan dat ons begrip van de geschiedenis 
daarmee niet radicaal ter discussie zou moeten staan? 
Mao: Nou, nou, ter discussie stellen, in mijn boekje heb ik het 
zo verwoord: "De omstandigheden zijn voortdurend aan 
verandering onderhevig, en als wij onze gedachten steeds bij 
de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze 
bestuderen." 
Wouter: Maar Roerganger, dat is een heerlijk antwoord! Met 
alle respect, maar dat lijkt wel een parafrase van wat ik 
onlangs in een informele context tegen een belendende 
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klasgenoot zei! Gossie, dit is echt een heel vruchtbaar 
vraaggesprek! Vindt u het goed als ik dit interview ook gebruik 
voor onze schoolkrant? 
Mao: Oh ja hoor, prima, maar dan moet je ook dit citaat op 
nemen. Deze vind ik zelf nogal goed gevonden, zeker als je 
weet dat arme mensen bij ons helemaal geen kolen mogen 
stoken, en als ze het wel doen, moeten ze naar het 
concentratiekamp. Hier komt-ie dan: "Onze voornaamste 
plicht is niet nog meer bloemen te naaien op zijde, maar kolen 
te bezorgen aan hen die bevriezen." Goed he? 
Wouter: Ja, heel mooi inderdaad. Ik heb het allemaal 
opgeschreven. Ik stuur u binnenkort het themanummer 
"Leiderschap" van onze schoolkrant toe. Nogmaals heel erg 
bedankt! 
Mao: Graag gedaan hoor, jongen. Ehm, kan ik jou ook ergens 
bereiken? 
Wouter: Ja, ik zal u ook mijn telefoonnummer toesturen. Wilt 
u wel rekening houden met de tijdzones? Mijn vader houdt er 
niet van als er na tienen 's avonds nog gebeld wordt. 
Mao: Okee, doe ik! Tot sinas! 
Wouter: Haha, dat zeg ik ook altijd! Weet je wat ik ook altijd 
doe? 
Mao: Nee? 
Wouter: Niet boos worden hoor! Vraagje: hoe klinkt een 
brandweerauto? 
Mao: eh? 
tuut-tuut-tuut-tuut... 
 
Sinds dit telefoongesprek belden we vaker. Avonden lang 
vroeg hij mijn raad over allerlei zaken. Ik adviseerde hem hoe 
hij zijn eerste vriendinnetje het hof zou moeten maken en kort 
daarop sprak hij mijn kennis van het Nederlandse strafrecht 
aan. Uren vlogen voorbij terwijl we plauderden over Van Agt, 
Lubbers, Doe Maar, Nicaragua, Nelson Mandela en de snor 
van Freddie Mercury. Toen Wouter jaren later op de P&O-
afdeling van Shell ging werken, heb ik hem iets bij mogen 
brengen over People Management, een onderwerp waarover ik 
menig boekje heb gelezen. En het klinkt misschien een beetje 
aanmatigend, maar je kunt gerust stellen dat in onze 
telefoongesprekken de contouren opdoemden van een 
mannenvriendschap die de wereld voorgoed zou veranderen. 
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Want sinds Wouter in de politiek is gegaan, hebben we nog 
meer contact dan tevoren.  
Veel kan ik daar niet over kwijt: Wouter en ik noemen het wel 
eens gekscherend 'het geheim van Bejing', en ik mag er niets 
over zeggen, maar ik heb een belangrijke hand gehad in de 
samenstelling van de laatste paar kandidatenlijsten. 
 
Oh? Wisten jullie dat niet? Hoe dacht je anders dat ze op zo'n 
plaats terecht zou zijn gekomen! Ja, haha, anderen vallen op 
een hazenlip, ik hou van dikke Groningse verrekes. 
 
Maar goed, ik zit wel op mijn praatstoel zeg! Of ik niet dood 
was, daar zouden we het over hebben. Wil ik een tegenvraag 
stellen: waar is je fukking bewijsmateriaal? 
 
Laat me ermee volstaan dat mijn eigen doodsbericht mij in 
ieder geval volstrekt belachelijk in de oren klinkt. Voor 
vandaag is het wel even goed geweest. Binnenkort schrijf ik 
wel verder over de fiscalisering van de AOW en hoe ik even 
met Wouter in de clinch lag. Hasta la vista en een dikke 
knuffel van de doctorandus! 
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Wouter van den Berg: 

Hoffman, Stalin, Pacino, Joemman Khan 

believe-the-best-expect-the-worst.blogspot.com 

 
 
 
Er schijnen mensen te zijn die zich op een pittig 
tandartsbezoek voorbereiden door naar Marathon Man te 
kijken, de film met Laurence Olivier als ss'er turned dentist 
from Hell, en met Dustin Hoffman die zich maar pijnigde over 
de vraag hoe hij zich op de juiste manier in zijn personage kon 
inleven, totdat Sir Laurence hem korzelig "Have you tried 
acting?" vroeg. Na de boorscènes lach je om wat jou te 
wachten staat. 
 
Niet echt als voorbereiding, maar wel in een impressionabele  
stemming, luisterde ik vrijdag in de auto heen en weer naar 
Friesland naar Young Stalin. Op weg naar zijn eerste 
ballingschap in Siberië krijgt Stalin ruwe tandheelkundige 
zorg (jaja, nu gaat u zeggen "Dat is meer dan de mensen die 
hij later zelf naar Siberië stuurde kregen", daar heeft u 
natuurlijk gelijk in, maar daar gaat het niet om). Een  
tandarts stopt arsenicum in zijn kies, maar verzuimt (zegt 
Stalin tenminste) erbij te zeggen dat die er ook weer uit moet, 
waardoor ook de aangrenzende tanden afsterven. "Maar daar 
heb ik dan ook nooit meer last van gehad," zei Stalin, die zijn 
hele leven lang door hevige kiespijnen gekweld werd. 
 
Verder keek ik gisteravond naar Insomnia. Goeie film, al heb 
ik het te doen met Hilary Swank, die (spoiler alert) als de 
overige hoofdrolspelers om verhaaltechnisch onvermijdelijke 
redenen dood zijn gegaan, nog best moeite zal hebben alles 
aan haar superieuren uit te leggen. Wat ik ook niet goed vind, 
is dat Al Pacino's character, blijkt, ooit zijn boekje te buiten is 
gegaan door bewijsmateriaal te planten om een 
kindermoordenaar veroordeeld te krijgen die anders  
vrijuit zou zijn gegaan. Zo krijg je rond dat een agent terecht 
door Internal Affairs op zijn huid gezeten wordt en tóch zuiver 
op de graat is. -1 voor dat detail, eigenlijk. 
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Vanochtend tijdens mijn bijna twee uur durende  
wortelkanaalbehandeling dommelde ik zowaar even weg. Ik 
droomde dat ik op Blijburg in een rieten strandstoel zat en dat 
in de strandstoel achter me Al Pacino met zijn Insomnia-kop 
om het hoekje keek. "Zie je," dacht ik, "als je maar op de hippe 
plaatsen komt, kom je vanzelf interessante mensen tegen." En 
toen schrok ik alweer wakker. Ik ben nog nooit op Blijburg 
geweest. "Het gaat nu snel hoor," zei de tandarts. "Wat lang 
duurde, was het meten. De achterste kies boven is de 
moeilijkste kies voor een wortelkanaalbehandeling, dus dat 
wil je goed hebben." De afwerking ging inderdaad vlot en was 
even pijnloos als fascinerend, met rookwolkjes die uit mijn 
kies opstegen toen de guttapercha waarmee de kanalen waren 
gevuld werd verhit. 
 
"Er zijn maar weinig tandartsen in Amsterdam die deze  
behandelingen nog zelf doen," zei de tandarts terwijl hij me de 
voor- en na-foto's liet zien. "Ze verwijzen meestal door naar 
specialisten. Maar ik vind dit erg leuk. Moet je kijken, zie je 
dat dat achterste kanaal splitst? Is ook helemaal gevuld. Maar 
dat moet je dus wel goed voorbereiden." 
 
Daarna naar kantoor, lekker werken om niet te veel napijn te 
voelen. "Hoe ging het?" vroegen de meiden meelevend. "Ik kan 
het jullie aanraden!" zei ik in mijn enthousiasme, wat 
natuurlijk idioot klonk. Wat ik had moeten zeggen was: 
 
Vroeg of laat moet ook jij eraan. 
Laat het dan doen door Joemman Khan. 
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Wouter van den Berg: 

Scheet 

believe-the-best-expect-the-worst.blogspot.com 

 
 
 
 
Mijn opa vertelde graag over de lucratiefste scheet die hij ooit 
had gelaten. Dat was in Monte Carlo, een plaats waar de 
groten der aarde elkaar de hand schudden. Hij was daar ober, 
en had eens, tijdens een diner waar die groten der aarde 
aanzaten, een geweldig stinkende wind gelaten. Achteraf 
hadden bijna alle aanzittenden willen weten wie voor die 
stank verantwoordelijk was geweest. Hij had vaag 
suggererende antwoorden gegeven, en intussen enorme fooien 
opgestreken. 
 
Mijn opa was ook een groot aanhanger van complottheorieën, 
vooral op het gebied van de Tour de France (“Ongelooflijk hè, 
zoals ze doen of ze sprinten”) en de Tweede Wereldoorlog, en 
verfijnde die naar beste weten. Zo wist hij dat de Holocaust 
een één-tweetje tussen Hitler en de Geallieerden was: “Wij 
willen ook van de Joden af. Wachten we even met de invasie, 
maar daarna moet je het ons niet te moeilijk maken.” Hij wist 
die dingen omdat hij persoonlijk met Goering had gesproken. 
 
Jezus, als dit waar is (en sommige dingen die mijn opa 
vertelde waren wel degelijk waar), ben ik maar 
één introductie van Goering verwijderd, en dus maar twee van 
al die andere duistere figuren. Wie doet mij dat na?  
 


