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Voor Jaco Groot, die de Schëurkalender opnieuw uitvond.
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Voorwoord
Dit Groot Bescheurboek omvat een persoonlijke keuze uit de in totaal veertien
Bescheurkalenders die er in de periode 1973 - 1986 zijn verschenen.
Bij het maken van deze selectie bleek ons dat driekwart van het beschikbare
materiaal afviel - veel aforismen, versjes, losse teksten, dialogen, dagboeken,
tekeningen en fotoreportages waren, nu bezien, te flauw, te gedateerd of te zeer
gebonden aan het thema dat de Bescheurkalender in een bepaald jaar kenmerkte.
Van een jaar als 1974 - toen wij nog dachten dat het voldoende leuk was om met
schaar en lijmpot 365 stukjes werkelijkheid uit kranten en tijdschriften te isoleren
zonder zelf een pen op papier te zetten - vielen aldus bijna alle dagen door de mand
en van de in totaal 5.110 snedig bedoelde ‘voorkantjes’ hebben er ten slotte niet meer
dan zo'n 500 de tand des tijds weerstaan.
Teksten die al eerder in enige boekvorm werden gepubliceerd, zijn niet in dit Groot
Bescheurboek opgenomen.
Wij danken u allen hartelijk voor de gastvrijheid die wij veertien jaar lang genoten
in honderdduizenden huiskamers, keukens, slaapkamers en toiletten.
Wij hopen dat u zich, dank zij dit boek, zult blijven herinneren hoe wij, samen
met u, tegen de Jaren Zeventig en de eerste helft van de Jaren Tachtig aankeken.
En om het gemis van de kalender enigszins te vergoeden, vindt u aan het eind van
dit boek alle kalenderjaren van 1987 tot en met 2000 overzichtelijk bijeen.
Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel!
Kees van Kooten & Wim de Bie
Directeuren van het Simplisties Verbond
zomer 1986
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[1973]
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[De Voorkanten]
Toen ze dan eindelijk fotomodel werd,
kon ze alleen nog maar voor de grotere maten.
Goedkope truien
krijgen knieën
in hun mouwen.
Met die grote mond van u
zou ik de banaan maar dwars nuttigen, barones.
U wilt het dienstmeisje in de
bibliotheek gebruiken, meneer de baron?
Kijk eens rechts jongens:
weer zo'n blok
onverklaarbaar bewoonde woningen.
Hoge bomen vragen lange messen.
Het verkrachten van nonnen,
in de film en op het toneel,
moet nu maar eens afgelopen zijn.
Verser kan het niet:
een kadetje om half vijf 's ochtends.
Heb je Henk wel eens
het hele Wilhelmus horen boeren?
De politie hield een bestelwagen
vol dynamies voedsel aan,
die tweehonderdtachtig reed.
In geval van een aanval met atoomwapens,
komt het dessert te vervallen.
U soms nog een kussentje
onder de kin, moeder?
Ik ben vandaag met het goede been
uit het verkeerde bed gestapt.
Rechter: weet u welke straf er staat op bigamie?
Verdachte: Jawel edelachtbare: twee schoonmoeders!
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Nog een voordeel van buiten wonen:
je kunt ongestraft uit het raam plassen.
Als de vegetariër de slager gedag zegt,
is het een dorp.
De pitten graag op het gratenbordje, jongens.
Op elke toilet-stortbak van het merk Kaklu,
is ooit wel eens ST bijgeschreven.
Ik heb nu een tandarts, daar voel je niks van.
Onderweg ontdooien ze wel.
Ze zijn dan heerlijk vers en fris
tegen de tijd dat u ze opdient.
Als je het optelt, heeft Fred een
nieuwe Volkswagen in zijn mond.
Fred is manusje van alles
bij een ziekenomroep.
Hij heeft zijn vrouw ingeruild
tegen die nieuwe Fiat.
En het hotel ligt naast het abattoir,
dus u heeft altijd vers vlees.
Van die kleine lettertjes
zetten ze die grote gebouwen.
Kijk: een vlieg in het beeld!
Zie je nu wel dat dit een live-uitzending is!
Die boer had nog nooit
zijn eigen stem gehoord.
Het wisselen van de wacht was onvergetelijk.
Precies tegelijk kletterden al die tanden op de grond.
De burgemeester van dat dorpje
is tevens de beul.
Dan liet ik me 's ochtends invetten
door zo'n watervlug kereltje en 's avonds
uitwrijven door een schoenpoetser.
Dr. Ferry Hoogendijk praat
alsof zijn slipje schrijnt.
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De kat had van zijn bak
een herfststukje gemaakt.
Om ruzie te vermijden brengt Unox
thans een worst met vier loodjes.
- Fred! We hebben je de hele avond niet gezien!
- Nee, klopt. Dat komt ik zat met m'n corduroypak
op de ribfluwelen bank.
De orgelman was gepikeerd toen ik,
gewoontegetrouw, mijn peuk in zijn mansbakje doofde.
Het komt vaak voor dat men,
bij het verschonen van de krant,
minutenlang in een stinkende kattebak staat te lezen.
Ze zaten te brassen en te slempen
aan lange schragen tot in het halletje.
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Inspekteur Trapper
1.
Toen inspekteur Trapper de flat binnenging, konstateerde hij opgelucht dat het
allemaal achter de rug was. De jongens van de morgue hadden het lijk al weggehaald,
de jongens van de fotodienst waren vertrokken en naar de bergen poeder in de hoeken
van de kamers te oordelen, hadden de jongens van de vingerafdrukken hun werk
grondig gedaan. Waarschijnlijk was er ook een werkster aan de gang geweest, want
bloed was nergens te bespeuren. ‘Gelukkig’, mompelde Trapper. Plotseling verstijfde
hij. Op een fruitschaal op het dressoir lag een sinaasappel! Een prachtige grote ronde
navelsinaasappel. Instinctmatig schoof Trapper de bovenste la van het dressoir open
en ja, daar lag een fruitmesje! In een wip ontdeed hij de vrucht van zijn schil en toen
Trapper het eerste partje in zijn mond liet glijden, ontspanden zijn gelaatspieren zich.
Partje voor partje verdween onder Trappers neus en een straaltje sap zocht zich over
zijn kin een weg naar omlaag. ‘Dat was een heerlijke sinaasappel’, dacht Trapper,
terug fietsend.

2.
Inspekteur Trapper stak, na een lange inspannende werkdag, de sleutel met een zucht
van verlichting in zijn huisdeur. Nog voor hij de deur van het nachtslot had gedraaid,
zwaaide het ‘aan de deur wordt niet gekocht’ luikje open en ‘Boeaaaaggghhh!!’, een
afgrijselijke kreet weerklonk en een afschuwelijk, door een nylonkous vervormd
gelaat werd zichtbaar. ‘Theresa!’, inspekteur Trapper probeerde zijn stem iets
snijdends te geven, maar hij moest toegeven dat het hem elke dag, nu al 25 jaar, toch
weer dun door de broek liep. In de gang vertoonde zijn vrouw zich niet en op zijn
tenen liep Trapper naar de huiskamer. Maar daar ging de keukendeur open en Zenggg!
zijn hoed zat met een grote blinkende dolk aan de muur gespiest. ‘Theresa, laat dat!’,
probeerde Trapper flink. In de kamer stonden gelukkig zijn toffels en een bakje koffie
klaar. ‘Te laat’, mompelde Trapper toen hij een slokje had genomen. Langzaam zakte
hij, met zijn ogen rollend, achterover in zijn stoel. Het slaapmiddel had zijn werking
weer gedaan.

3.
Inspekteur Trapper richtte zijn bureaulamp op de verdachte en bulderde ‘En nou
geen geintjes, Schele Jaap, waar is de poet?’
‘Waar zie je me nou voor an, Trappie’, bulderde Schele Jaap terug, ‘wie zegt jou
dat ik die kraak gezet heb? Je denkt toch niet dat ik het risiko loop de lik in te draaien,
voor één rooie?’ Ai, nu zat Trapper klem. Koortsachtig dacht hij na. Was een rooie
100 of 1000 gulden? Hij had nog steeds moeite met dat soort dingen; hoeveel gram
gingen er in een ons, heeft juni 30 of 31 dagen...‘Voor een geeltje vermoord jij je
moeder’, probeerde Trapper, terwijl hij wist dat er zweetdruppels op zijn voorhoofd
te zien waren.
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‘Ha! Voor een joetje zeker’, schamperde Schele Jaap. Nu dreigde Trapper zijn
gezicht te verliezen. Wat was een joetje? Een kwartje was een heitje, dat stond voor
hem vast.
‘Okay, maak maar dat je wegkomt’, redde Trapper zich. Hij trok een 25-guldenbiljet
uit zijn portefeuille, want dat wist hij zeker.
‘Hier heb je een knaak. Ga maar een kop koffie drinken, voor de schrik.’

4.
Inspekteur Trapper drukte de gleufhoed die hij van collega Steekblik had geleend,
nog 's wat dieper in zijn ogen. De hoed was 'm drie maten te groot, maar Trapper
was gezegend met een paar knapen van oren, zodat 'ie daar wel op bleef hangen.
Trapper was bijna rond met de zaak van Joe Dalton en de inspekteur was nu op jacht
naar inlichtingen omtrent zijn mogelijke woon- of verblijfplaats. Hij haalde diep
adem en daalde de treetjes af van café Spoorzicht, trefpunt van de onderwereld. Het
kneipje was gevuld met apachen, die ophielden met lallen en brassen zodra het licht
van de peer boven de deur op de hoed van Trapper viel. Tegen de louche, éénogige
barkeeper mompelde hij: ‘Zeg makker, heb jij ene Joe Dalton hier de laatste tijd nog
gezien?’ ‘Een biertje met een aspirien!!’, riep de schooier luid en hij keerde een
gevulde bierpul over de hoed van Trapper uit. Een bulderend gelach steeg op. Eén
van de grootste apachen ging voor Trapper staan, plantte een dolk in de tapkast en
trok de hoed over zijn ogen.

5.
Commissaris Breedindeschouders schrok wel even toen hij kamer 4316 van het
Prinses Christina de Depziekenhuis binnentrad.
Die mummie, die omzwachtelde ledepop, was dat inspekteur Trapper? Hij keek
vragend naar de zuster die naast het bed een slipover zat te breien. Ze knikte en
commissaris Breedindeschouders boog zich over de witte bol die Trappers hoofd
moest bevatten. Op de plaats van de mond was een gaatje uitgespaard.
‘Ik wil een paar dingen van je weten’, zei de commissaris. Er klonk een onderaardse
rochel uit het gaatje.
‘Volgde je soms een auto die precies op de mijne leek en heb je me daarom
klemgereden?’, vroeg de commissaris. De roohel klonk bevestigend, maar ging
daarna, bijna angstig, in een ie-klank over.
De commissaris glimlachte. ‘Maak je geen zorgen, Trapper,’ zei hij tegen de witte
cocon, ‘als je volgend jaar uit 't ziekenhuis komt, staat er voor jou een nieuwe
diensttiets klaar.’
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[Het Nederlandse Lied]
Op in rook
voor Corrie
Zie haar tranen daar stromen,
want hij ging weg van haar.
Op in rook al haar dromen
gek was hij eens op haar.
Maar hij heeft haar bedrogen
en keert haar toe zijn rug.
Laat je tranen maar drogen
hij keert eens wel terug.
Hij ziet in haar geen been
en daarom gaat hij heen;
hij stuurt haar uit de laan
zij laat haar tranen gaan.
Hij stuurt haar in het riet,
haar tranen de baas kan zij niet.
Zie haar tranen daar stromen,
want hij ging weg van haar.
Maar hij heeft haar bedrogen
en keert haar toe zijn rug.
Laat je tranen maar drogen
hij keert eens wel terug.

Dr. Jazz
voor Peter Schilperoort
Hallo centrale, geef me Dr. Jazz
d'r is haast bij, we zijn vrijwel op de fles
we waren met z'n seven
de naam stond op de drum
nou spelen wij nog eens per maand
op een Christelijk Gymnasium
de rest kocht een VW-bus en ging in de pop
daar tokkel je akoustisch niet meer tegenop
de dixieland is dood, we vielen uit de Riverboat
vlug centrale, geef me Dr. Jazz.
Hallo centrale, waar blijft Dr. Jazz
de maatschappij is bijna op de fles
de wereld kraakt
't milieu vervuilt
wat wil je als een klarinet
eenstemmig met de wolven huilt
't is duidelijk dat de Devil 't klimaat versteert
als de Saints niet snel marcheren, loopt de boel verkeerd
en gaan wij voor de bijl, dan toch 't liefst in oude stijl
hallo centrale, waar blijft Dr. Jazz?
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Tukke tokke tee
Voor de Kilima Hawaïans
Ik luister naar het ranke ruisen van jouw rokje
maar ik hoor slechts het ruisen der zee
of is het toch het zoete ruisen van de palmen
'ik heb geen idee, maar ik ruis zachtjes mee
Kan 't 't ruisen van een Hawaiaanse vrouw zijn
of wacht 's nee, 't is de ruis van 't koraal
of zou 't toch het ruisen van een prauw zijn
'ik heb geen idee, maar ik ruis zachtjes mee
Ik zoek al jaren naar de herkomst van dat ruisen
m'n linkeroor heeft 't iets minder sterk
dat zou ik ooit een keertje goed uit moeten pluizen
maar op Hawai is dat een zeer lastig werk
oe wieke wieke wokke wakke wekke
oe wekke wekke wakke wokke
toea tekke tekke
tikke takke tokke
toea toea tukke tokke tee!

Hee moeder
voor het Cocktailtrio
Refrein:
Hee moeder d'r zit een ladder in je kous
hee moeder d'r drijft een nijlpaard in de saus
hee moeder er groeit een boom op de w.c.
van je hieperdepiep
hieperdepiep hieperdepiep hoeree!
Ik heb een lieve moeder
maar vreselijk verstrooid
zodat ze afwaspoeder
in de koffie gooit
haar thee smaakt naar tomatensoep
de melk is altijd zuur
en een eitje dat halfzacht moet zijn
kookt anderhalf uur.
refrein
De moeder van Van Speyck was
slordig met het gas
zodat 'ie toen ze thuiskwam
in de lucht gevlogen was.
De moeder van Van Schaffelaar
was nonchalant voor twee
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ze liet de ramen openstaan
en Jan viel naar benee.
refrein
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Stoned als een garnaal
voor De Twee Pinten
refrein:
we zijn zo stoned als een garnaal
stoned als een garnaal
neem nog maar een haal
want stoned als een garnaal
zijn we allemaal
op het feestje van oom Piet
was hele goeie wiet
en na de tweede stick
kreeg iedereen een kick
maar opoe Van der Kamp die wilde higher zijn
ze klom dus in de lamp en zong daar dit refrein:
ik ben zo stoned enz.
de bakker van de hoek
deed hasjies in zijn koek
't was Libanese stuff
de hele buurt werd suf
de bakker dacht da's jofel en nam een tof besluit
hij bakt nu brood met Nepal en LSD-beschuit
we zijn zo stoned enz.

De tijd verjaart
voor de nieuwe Conny van den Bos
De tijd verjaart, een maan wordt week
een nacht blijkt, wat een avond leek
mijn dagen zijn geteld
wanneer slaat er mijn uur.
Jouw uur erkent geen decimaal
de zon beschrijft een nieuwe taal
vol woorden licht als licht
heeft jouw wereld een hart?
Ik wil wel naar die overkant
maar zoek wanhopig naar een hand
die mij geleiden wil
langs het pad van de hoop.
Jouw hoop verwarmt een heilig huis
waarin een waterman de sluis
die leidt naar boom en bron
op een kier heeft gezet.
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Opaatje
voor Wilma
Opaatje lief
kom weer naar huis
hier staan je toffels te wachten
opaatje lief
dit is je thuis
laat ons toch niet langer smachten.
Op een morgen in de meimaand
reed een oude man per fiets
met achterop wat boterhammen
ginds naar de einder in het niets
hij werkt nu op een klein fabriekje
als inpakhulp of zoiets
want is men 65plusser
dan werkt men hard en haast voor niets.
Opaatje lief
kom tot jezelf
wij willen jou graag verzorgen
want nu ben jij
mijn opa niet meer
al ben je de opa van morgen.

Spiritual
voor het Golden Gate Quartet
I said, hey brother
lay down your heavy load
lay down your heavy load
I said, hey brother
lay down your heavy load
and please come along with me.
He said, no brother
I can't, I have to stay
I can't, I have to stay
he said, no brother
I can't, I have to stay
I can't, come along with you.
I said, yeah brother
lay down your heavy load
lay down your heavy load
he said: okay brother
and laid down his heavy load:
and the walls came tumblin' down!!!
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Het Jochie
voor de Zangeres Zonder Naam
Het jochie was koud en armoedig,
zijn kijkdoos krampachtig geklemd.
Hij moest er op uit van zijn moeder voor elke keer kijken een cent.
Toen was hij bij Baarn de weg kwijt,
hij sloeg naar Soestdijk toen linksaf.
Hij had nog geen centje ontvangen,
hij sukkelde door op een draf.
Wie was daar die aardige dame,
zij leek hier en daar de vorstin.
Toen hield hij zijn doos voor de ramen en zij keek er vriendelijk in.
Daar ging hij weer terug met die kijkdoos,
toen zei tot zijn moe deze vent:
Zij schonk als beloning een hoofdknik,
maar moesje - 'k had liever een cent.

Bij de dokter
Dokter:
‘En de ontlasting is dus ietsjes aan de dunne kant?’
Patiënt:
‘Inderdaad dokter. Als ik nou zeker wist dat het nerveusiteit was, dan zou ik me niet
zo zenuwachtig maken.’

Party
‘En wat drink jij, Leo? Slivovitch? Metaxa? Whiskietje misschien? D'r is Rye, Scotch,
Canadian, Ierse en nog een bodempje Blended.’
‘Nee, dank je, geef mij maar een glaasje water.’
‘Water, Eh...ik heb Spa, Vichy, Vittel, Karlsruher Wellewasser...’
‘Nee, gewoon, een gewoon glaasje water. Leidingwater. Gemeentepils.’
‘Maar wel met een blokje ijs d'rin?’
‘Echt niet. Alleen even een glas onder de kraan houen.’
‘Ik zal er een siciliaans olijfje voor je indoen!’
‘Godallemachtig! Ik hoef helemaal geen olijfje!
‘Oh, wacht even, jij wilt er een aspirientje bij. Wat zal het zijn: Spalt, Alka Seltzer,
Chefarine, Almedine, Aspro...?’
‘Man, d'r is niks met mij aan de hand! Een wodka met tomatensap dan maar...’
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‘Nee, jij krijgt een groot glas water Leo, en een plantaardig rusttabletje en dan ga
jij even zalig plat. Jongens, laat Leo d'r even door. Leo is niet lekker.’

Stelling
Automobilisten met van die knikkebollende honden tegen hun achterruit, zijn geen
echte automobilisten en geen echte hondeliefhebbers.
Dagje uit

Let maar eens op
Bij het eten van iets warms, buigen mensen bijna altijd in de richting van het voedsel.
Dit geldt vooral voor het uit de hand eten van warme kroketten, gehakt-, bami- en
nassiballen, warme worstjes, enzovoorts. Hoe komt dit? Wellicht buigt men instinktief
het hoofd voorover om te voorkomen dat er ‘vet’ op de kleding valt. Maar het is
aannemelijker dat men dit doet om het koel-blazen te vergemakkelijken. Gewoon
luiheid dus! Na het blazen houdt men het hoofd in dezelfde stand bij het happen!
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Opvallend is verder dat mensen bij het eten van ijslollies, die toch zeker niet ‘warm’
zijn, in de meeste gevallen het hoofd gewoon rechtop houden. Uitzonderingen
daargelaten. Maar dat zijn dan ook meestal de mensen die bang zijn dat er ‘nat’ op
hun kleding komt!

Familieportret
Mijn oma woont op de Binnenweg.
Ze kómt ook van de Binnenweg.
Mijn opa kwam uit een zijstraat.
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Vier interviews
1.
‘Goedenavond, ik sta hier in Psychofantasmachoropolis en dat is een nieuwe naam
voor een oude onderwijsinstelling, die sinds de komst van direkteur Sjaak Straal
struktureel volledig is herzien. Sjaak, het lesprogramma is nogal veranderd, hè?’
‘Ja, sorry, maar “lesprogramma” vind ik net zo'n onmogelijk woord als opleiding,
leraar en eindexamen. Psychofantasmachoropolis is een gebouw geworden waar
iedereen van 7 tot 77 vrijelijk in en uit kan strietsen, als' ie maar een schort voor en
muts op heeft.’
‘Je zou Psychof, geen banketbakkersschool meer willen noemen?’
'O nee, het is een plaats waar iedereen zich kan ontdoen van de conditioneringen
die in géén sektor, dacht ik, zó aanwezig zijn als juist in de banketbakkershoek. Toen
ik hier directeur werd, wist ik echt wel hoe een moorkop in elkaar zat, maar het leuke
is dat ik al dát soort zekerheden volkomen ben kwijt geraakt.

2.
‘Terug in Psychofantasmachoropolis, de banketbakkersschool nieuwe stijl. En dan
praat ik nu even met de heer Hus, docent slagroomspuiten.’
‘Ho, ho dat “docent” vind ik een rot woord. Ik ben begeleider. Ik begeleid dus de
eh.. eh..’ ‘Leerlingen?’
‘Hè nee, rot woord, de eh...aanwezigen, ik begeleid dus de aanwezigen op hun
ontdekkingsreis door de roomwereld en, dat is het leuke, zij begeleiden mij net zo
goed en zo groeit er een heel fijn banketklimaat, vanwaaruit hele leuke punten worden
gebakken. Het gaat erom dat de deelnemers (ook een rot woord trouwens)
bakkenderwijs met zichzelf worden gekonfronteerd en met elkaar èn met mij. We
krijgen hier mensen die nog geen pollepel kunnen vasthouden en een puddingstukje
in de oude technocratische opvatting zal er nooit uitkomen, maar dat geeft ook niet,
want het gaat om het pure plezier van het bakken zélf.’

3.
‘Dan sta ik nu in de workshop tompoezen en het eerste wat me opvalt is, dat hier
duidelijk sprake moet zijn van een totaalgebeuren. Er wordt een beroep op alle
zintuigen gedaan, er zijn lichteffekten, een tiental strobocopische oventjes en iedereen
is op een ongelofelijke manier bézig, ik kan het niet anders zeggen. Waar ben jij
bijvoorbeeld mee bezig, joh?’ ‘Ja, ik vroeg me af, waarom de bovenkant van
tompoezen altijd roze zouden moeten zijn, dus wat ik met deze gróene deklaag
eigenlijk bedoel te zeggen is, dat een eventuele eter 's over dat soort dingen gaat
nadenken.’
‘Wat hier vervaardigd wordt is dus wél voor konsumptie bedoeld?’
‘Nou nee, want dan plaats je het gebak meteen weer in zo'n hokje hè. Een
schuimtaart kan ook heel fijn zijn om naar te kijken. Een rol beschuit is heel fijn om
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ook 's te verkruimelen. U moet Psychofantasmachoropolis niet zien als een
toeleveringsinstituut voor de konsumptiemaatschappij.’

4.
‘Nog even terug bij direkteur Sjaak Straal. Sjaak, het gemiddeld aantal leerlingen
per kursusjaar...?’
‘Mmm, dat zijn een hele serie rotwoorden achterelkaar, je bedoelt, hoeveel mensen
er af en toe binnen zijn? Dat hangt er van af. Als het regent druppelen er hier zo'n
mannetje of 100 binnen en schuilen is natuurlijk ook een vorm van bezig zijn. Eens
in de maand dan werken we met z'n allen een paar dagen aan één reusachtige grote
hazelnoottaart en dat trekt natuurlijk altijd veel smikkelaars. Maar ja, die zijn ook
welkom, want smikkelen is uiteraard ook een vorm van bezig-zijn-metgebak.’
‘Het subsidiepunt, Sjaak?’
‘Ja, subsidie vind ik een rotwoord, ik zou het poen willen noemen en dat krijgen
we dus veel en veel te weinig. De gemiddelde banketbakkersschool krijgt wel 2 à 3
miljoen per jaar, maar wij moeten draaien van het statiegeld van de lege roomflessen
en dat is veel te weinig.

Velen met ons
Omdat wij geen afwasmachine hebben en ook verder erg voor de milieuhygiëne zijn,
valt het ons steeds weer op dat er aan een theedoek maar één lusje zit. Als men hem
op wil hangen, zit dat lusje bovendien altijd op de allerlaatste hoek. Zou het nu niet
mogelijk zijn dat de theedoek-fabrikanten de koppen eens bij elkaar steken en een
theedoek met op elke hoek een lusje ontwikkelen? Heel veel vrouwen en...mànnen,
zullen hen er dankbaar voor zijn!

Velen met ons
Vaak koopt men een nieuw, modern elektries apparaat waarvan de steker aan het
uiteinde van het snoer echter niet blijkt te passen in een nieuwe, moderne
wandkontaktdoos. Bij de ergste wandkontaktdozen zitten er vier punten die de geheel
ronde steker zijn doordringen beletten: twee zinloze verdikkingen links en rechts en
twee metalen clipjes onder en boven. Die clipjes hebben misschien wel wat met
elektriciteit te maken, maar die andere twee drempeltjes zijn gewoon pesterij. Om
de vereiste inkepingen in uw steker te maken (zodat hij tòch in de wandkontaktdoos
past), bewijst het fruitmesje misschien wel de beste diensten. Of een klein ijzerzaagje
en een goede vijl. Maar het is toch vervelend dat we er wéér een kans op zinloze
irritatie bij hebben. Alles en nog wat wordt vandaag de dag ‘gestandaardiseerd’: zou
het voor het elektriciteitsbedrijf nu zo'n verschrikkelijke moeite zijn om stekers en
wandkontaktdozen van eenzelfde vorm bindend voor te schrijven?
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Velen met ons
Niets irritanter dan het klakkeloos parafraseren van bekende ‘kreten’. Graag zouden
wij met u afspreken dat u onmiddellijk uw abonnement opzegt wanneer uw krant
het durft in een kopje een variatie te maken op thema's als ‘zeg maar ja tegen het
leven’, ‘samen naar de film, ja gezellig’ en ‘uit, goed voor u.’
Een voorbeeld gaat hierbij.

Velen met ons
Niets irritanter dan het klakkeloos parafraseren van bekende ‘kreten’. Graag zouden
wij met u afspreken dat u onmiddellijk uw abonnement opzegt wanneer uw krant
het durft in een kopje een variatie te maken op thema's als ‘zeg maar ja tegen het
leven’ en ‘samen naar de film, ja gezellig’.
Een voorbeeld gaat hierbij.

Even bijprammen
‘Maar hoe is dat dan gekomen?’
‘Nou dat zal ik je vertellen. Je weet, als je het Tjeukemeer opkomt, dan krijg je
bij Strinsum ongeveer, een hele rare valwind. Dus wat doe ik? Ik hàd al 't grootzeil
en het fokkebrammetje opstaan, ik denk, ik hijs er een wrevelzeiltje bij. Nèt dat ik
de knoppelstok over stuurboord gooi, breekt m'n fret! Een alluminium fret, twee
maanden oud! En nog geen ramp, ik bedoel, even bijprammen en als de donder dat
wrevelzeiltje weer naar beneden en je gaat weer als een scheermes, maar het lullige
was, toen ik de knorlijn weer stevig in m'n poten had, gaat m'n steunschoei schuiven!
Nou ja, dan hoef ik jou niet te vertellen wat er met dat soort bootjes gebeurt: hup
sakee, m'n hele schietrefter komt naar beneden, die slaat dóór het takkezeil en tegelijk
scheurt de paternoster finaal in splinters!’
‘En?’
‘De Vrijheid 8 is over twee maanden klaar.’
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Ibiza
‘Hee hallo lui! Ook weer van de partij?’
‘Ja, eigenlijk kan 't niet meer. Maar waar moet je anders heen?’
‘Ik was hier in '67. Toen stond er op Salinas nog geeneen tentje. Nu sterft het er
ook van de dikke duitsers.’
‘In '60 stond er één hotel op heel Ibiza.
Met waterput. Kon je 's ochtends je eigen waswater omhooghijsen.’
‘In '46 spoelde ik hier aan. En ik was de eerste blanke, ik zweer 't je.’
‘Had je in 1158 moeten komen: Arabieren! Te gekke vogels.’
‘In een vorige incarnatie was ik hier rotsblok.
Lekker hoor, de hele dag dat kouwe water tegen je aan.’

Jim
‘Eindelijk vakantie’, dacht de beroemde zanger-filmster, toen hij vanuit zijn
privé-helikopter op een atol in de Stille Zuidzee was neergelaten. ‘Niemand, behalve
de piloot en ik, weet waar ik op dit moment ben.’
‘Hallo Dino’, riep een figuur die zich uit het palmenbos losmaakte en met
uitgestoken armen op hem toe kwam rennen. Dean zag het dwars door de lange baard
en de lendendoek van varens heen. Dat was Jim, de ex-man van zijn zuster, die in
1939, na een verloren partijtje poker, was verdwenen en naar horen zeggen in het
Vreemdelingenlegioen had dienstgenomen.

Onze mooie Nederlandse taal
Al te...(A)...is buurmans...(B)...!
A goed
mooi
gek
dom
zuur
B lief
vrouw
auto
melk
bankstel
Combineer en vul in:
Al te gek is buurmans auto
Al te zuur is buurmans melk enz. enz.
Verwissel B met A en vul in:
Al te bankstel is buurmans mooi
Al te vrouw is buurmans zuur enz. enz.
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Het gebruik van aanhalingstekens
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Tips voor automobilisten:
Eén steentje tegen de voorruit kan de totale glasverbrijzeling ten gevolge hebben.
U heeft hen vast wel eens onbeschermd, in weer en wind achter het stuur zien
zitten; de automobilisten met een kapotgeslagen voorruit, vijfenveertig kilometer
per uur rijdend met rode, tranende, samengeknepen ogen.
Dat zal u niet meer gebeuren! Waarom niet? Omdat u, vanaf vandaag, ervoor zorgt
altijd een DUIKBRIL in de auto te hebben.

Radio 1
‘En dan is 't nu tijd voor ons telefoonspelletje Geen Ja En Geen Nee. We bellen met
een luisteraar in 't land en dit keer is de gelukkige: mevrouw Hooikaas uit Deventer.
‘Met mevrouw Hooikaas.’
‘Dit is Koos Kwast met Geen Ja En Geen Nee.
Tussen 2 haakjes, hoe is het weer bij u in Deventer?’
‘Prima weer hoor. Lekker zonnetje.’
‘O hee, hier in Hilversum regent het pijpestelen. Wel mevrouw Hooikaas, bent u
klaar?’
‘Ja hoor, m'n schoonmoeder is er, de buurvrouwen, m'n man heeft een snipperdag
genomen en oom Daan is er ook.’
‘Leuk. U mag dus geen ja en geen nee antwoorden.
Goed, daar gaan we dan en dan wordt nu de stopwatch ingedrukt.’
‘Ja, Oooooooooh! Wat stom!’
‘Ja, dat is nou jammer mevrouw Hooikaas.
Dat is één tiende sekonde precies.’
‘Oooooooh! Wat stom. Ha ha ha ha, wat stom!’
‘Ja, 't is vreselijk stom, maar we hebben ze nog wel korter gehad.’

Radio 2
‘En dit is weer Koos Kwast met Geen Afwas En Geen Aardappel. Ons vorige spelletje
bleek een beetje te moeilijk, zodat we twee nieuwe woorden hebben moeten kiezen.
We bellen mevrouw B. Ontslapene in Driewerf.’
‘Met mevrouw Ontslapene.’
‘Ha fijn! Dit is Koos Kwast mevrouw en u weet waarom het gaat?’
‘Ik mag geen afwas en geen aardappel zeggen.’
‘Juist. Wel, Bastiaan, de orang-oetang uit Wassenaar, die ons altijd zo charmant
assisteert, drukt nu de stopwatch in. Mevrouw Ontslapene, wat bent u op dit moment
aan het doen?’
‘Nou, ik ben dus net klaar met de afwas en u belt eigenlijk ongelegen, want ik
wou net de aardappels opzetten. Oooooooh! Wat dom hè?’ ‘Ja, drie sekonden. U
bent wel de domste trut die ik ooit aan de lijn heb gehad.’
‘Dank u wel, meneer Kwast!’
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Radio 3
‘En dit is weer Koos Kwast met ons spelletje Geen Dwarsgebakken En Geen
Centrifugaalprincipe en we bellen met de heer De Zeeuw.
‘Met De Zeeuw.’
‘Ah, meneer De Zeeuw, dit is Koos Kwast en u kent de regels?’
‘Ja, maar mag ik eerst nog wat vragen? Ik heb een weddenschap met mijn zuster,
dat u een kunstgebit hebt. Is dat nou zo?’ ‘Nobody is perfect, meneer De Zeeuw en
u ook niet, want we drukken nu de stopwatch in. Veel familie in de huiskamer?’
‘Nee, alleen die dwarsgebakken neef van me.’
‘Aha! En doet neef nog iets voor de kost?’
‘Ja, technisch tekenaar op het centrifugaalprincipe. Hoofdbureau geloof ik.’
‘Stop maar. Zes sekonden!’
‘Ach, wat stom!’
‘Ja, maar u bleef tenminste een sportieve nul en dat kunnen we niet van àlle
stommelingen zeggen.’
‘'t Is maar een spelletje hè. Dag meneer!’
Als u lid wordt van onze vereniging ‘Vrienden van de Vliegende Schotel’,
garanderen wij binnen één maand uw eerste, éigen waarneming van een
vliegende schotel.

Weerzinwekkende gesprekken
Poen 1: En voor je auto?
Poen 2: O, daar heb ik werkelijk een prima mannetje voor.
Poen 1: Ik ook. Een fantastisch kereltje. Draaft dag en nacht op. Een belachelijk
goedkoop mannetje.
Poen 2: En ik heb een speciaal mannetje voor het buitenschilderwerk. Dat kost
NIETS dat mannetje. Dat mannetje doet 't voor een sigaartje.
Poen 1: En voor m'n rozen heb ik een tuinmannetje en dat rekent 21 cent per uur!
Poen 2: 21 cent? Heb ik betaald voor het behangen van de hele bibliotheek. Ik heb
werkelijk een uniek behangselmannetje.
Poen 1: En dan heb ik nog een knopenmannetje voor m'n overhemden, een mannetje
voor de hond en een speciaal mannetje voor m'n vrouw.
Poen 2: Toch is dat een enorm voordeel van die werkloosheid hè? Dat ze er weer
zijn. Al die handige mannetjes.

Meester
Schraalhans is keukenmeester
Nathals is badmeester
Pennewip is bovenmeester

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Platzak is betaalmeester
Zeurpiet is burgemeester
En Likkepot is meester in de rechten.
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Die moderne horloges toch!
man 1: Dag meneer. Kunt u mij misschien zeggen, hoe laat het is?
man 2: (kijkt op groot polshorloge) Jazeker.
Waar?
man 1: Hoe bedoelt u, waar?
man 2: In Tokio is het precies half drie;
New York kwart voor zes vanmiddag.
Vrij snelle hartslag hebt u trouwens. Als u daar dieper dan 65 meter mee duikt,
komt u niet meer boven.
Boordmaat 36½. Ja, maar dan moet u in Engeland kijken of er een zesje in de nek
staat.
man 1: Ik wou eigenlijk alleen maar weten hoe laat het is. Hier. Nu.
man 2: Ja, daar vraagt u me wat. Ik hebt dit horloge nog maar kort, ik weet nog
niet precies waar alles zit. Maar aan de stand van de zon te zien en de
temperatuur...oktober, zou ik zeggen. En de vuilnisbakken staan buiten, ik denk dat
het dinsdag is. Ik begin trouwens honger te krijgen, dus het zal wel tegen zevenen
lopen.

Discussie
‘Ik dacht datteh met name de kiezereh daar rechteh op heeft, dacht ik.’
‘Wat ons voor ogen staat is eeneh duidelijke uitspraak van alle betrokkenen.’
‘Wij willen op basiseh van een wederzijdseh vertrouwen, dat natuurlijk nog moet
groeien, Keulen en Aken zijn ook nieteh...’
‘Wat ik toch mis in uweh betoog, is eeneh duidelijk standpunt ten aanzieneh
vaneh...een en ander.’
‘Ik dachteh dateh ons standpunt inzake deze hele problematiek duidelijk is
vastgelegdeh in ons program.’
‘Ik blijf erbij dat dit een heleh vrijblijvende, ja zelfseh onduidelijke uitspraak is.’
‘Wij zullen zeker een stukeh...’
‘O, wij ook, maar dat impliceert bij óns een wederzijdseh...’
‘Exacteh, maareh dat vindeneh wij nog niet genoeg.’
‘Daarom zulleneh wijeh zekereh...’
‘O, wijeh gaaneh daareh vaneh uiteh.’

Tips voor geluidsjagers
Miauw
Tjoeke tjoeke
Tuut
Grutto
Wam
Rinkeldekinkel
Knars
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Twiet
Bim bam
Piep
Koekoek
Grr

Espresso
De espressozaakjes rezen de laatste jaren als paddestoelen uit de klei. Hadden de
Chinezen twee jaar geleden hun einddoel bereikt (in elke Nederlandse straat één
Chinees restaurant), de Italianen zijn met hun koffiehuizen hard op weg, de Turkse
restaurants volgen als goede derde. Met de Chinese restaurants hebben we natuurlijk
geen enkele moeite meer, we bestellen een Tjap Tjoy als ware het zuurkool met
worst; voor espressozaken overvalt ons vaak een lichte aanval van drempelvrees.
Maar toch: al doende leert men. De eerste jaren vroegen we nog om ‘één zwarte
koffie’, daarna haalden we menige rooie kop met de bestelling ‘één ekspresso’, maar
vorige week zijn we erin geslaagd zonder stotteren ‘één kapoetjino met een tosti’ uit
onze mond te laten vloeien.

Gedicht
Na lang beraad had ik besloten haar het gedicht tóch te geven. Ze deed gelukkig zelf
open. Ik gaf het haar en rende zonder iets te zeggen de portiektrap weer af.
jij bent van kobalts nikkel
en ivoren albast
jij bent in het ruisen van de dennen
en in het mos op de aarde
jij bent in het gouden boograamzonlicht
door jou zie ik de wereld in glas-en-lood
jij bent als een insekt mijn schedel
ingedrongen
een razen met de tanden op elkaar
ik nader je maar tot op de huid.
o worden wij een boom met sterke wortels
en laat ons blijven de delver en de hakker
tot het kobalt roest
en de boom vergaat

Wim

De pagina
1.
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(We nemen een kijkje op zomaar een krantenredactie ergens in Nederland. Die
ijsberende man in hemdsmouwen, met zonneklep, is hoofdredacteur Staal).
Staal: Ik ben radeloos! Vorige week heb ik over drie kolommen aangekondigd dat
morgen de eerste aflevering van Pagina Glitter zou verschijnen. M'n tachtig abonnees
zien er reikhalzend naar uit. En ik héb nog niets! (klop, klop, klop) Binnen!
Jan: Goedenmiddag mijnheer. Mijn naam is Jan en ik wil in de journalistiek.
Staal: Ik geloof dat wij het samen best zullen kunnen vinden, Jan. Om te beginnen
ga jij Pagina Glitter doen,
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de nieuwe showbizzroddelrubriek met smeuige en sappige informatie. Verder nog
iets te vragen?
Jan: Hup erin mijnheer. Roddeljournalist Jan, klinkt dat even goed. Meteen mijn
moeder bellen. (af)

2.
De volgende dag
(klop, klop, klop)
Staal: Binnen, Jan!
Jan: Hoi meneer. Scoop! Itempjes voor Pagina Glitter. Boulevardnieuws at his
best!
Staal: Steek maar 's van wal, Jan, dan steek ik een sumatraantje op.
Jan: Ik heb het even nagegaan, maar de Amerikanen hebben helemaal niets in
Cambodja te maken. Het gaat alleen om imperialistische, economische belangen. Ik
had als kopje ‘Olie’ gedacht.
Staal: (loopt rood aan) Dat is toch geen góssip, Jan. Dat interesseert de lezer toch
niet. Cambodja, dat noemt 'ie boulevardnieuws!
Jan: Maar 't is wáár, meneer.
Staal: Dat doet er niet toe of het waar is.
Het moet sappig, smeuig, de lezer moet smikkelen en smullen. Eruit en morgen
verwacht ik andere koek!

3.
De volgende morgen
(klop, klop, klop)
Staal: Binnen Jan.
Jan: Hier is Jan, met andere koek, meneer. Cruyff ligt met een gebroken been!
Staal: Dat begint erop te lijken, Jan. Maar wie heeft het gebroken. Namen, ik wil
namen.
Jan: Het is niet echt gebroken, meneer. Maar het leek me wel een geinig bericht.
Smeuig. Smikkelen, zoals u gisteren zelf kwijlde.
Staal: Eruit en laat ik je hier niet terugzien voordat je andere roddelkoekjes hebt
gebakken.
Jan: Op mij kunt u staat maken, meneer.

4.
Diezelfde zelfde middag
(klop, klop, klop)
Staal: De deur is los, Jan kom maar binnen.
Jan: Ha die meneer. Nu heb ik toch geloof ik wat u bedoelt.
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Staal: Dat zal tijd worden. Over een half uur zakt de krant.
Jan: Houdt u maar vast, meneer, want wist u dat Mies Bouwman getrouwd is met
Leen Timp? En weet u wie er regelmatig in de wastafel van het Hiltonhotel plast?
Staal: Ja, die kerel van een Henk van der Meyden natuurlijk.
Jan: Nee, Toon Hermans. En Gré Brouwenstein heeft iets met een dokter.
Staal: Maar dat is toch achterhaald nieuws, dikkop! Ik wil dingen die niemand
nog weet. Societyroddels. Wie waren er dronken en wat droegen ze. En wie wou er
niet gezien worden en met wie. En haal je voeten van m'n bureau en eruit maar weer.

Zindelijk
Wij houden van poep- en piesgrappen. De amateurpsycholoog zegt in zo'n geval dat
mensen die daar om moeten lachen, moeilijkheden hebben gehad bij het zindelijk
worden. Ik heb m'n moeder er pas naar gevraagd. Ik was toen ik anderhalf jaar werd
al zindelijk en mijn ouders kregen dat voor elkaar door mij om het uur op een potje
te zetten. Ja, er werden zelfs hele schema's opgesteld voor de nachtelijke uren, elke
nacht een uurtje later. Mijn moeder zegt dat de mensen er in die tijd zoveel werk van
maakten, omdat er nog geen papieren weggooiluiers waren en baby's poepen en
piesen zoveel dat er bijna niet tegenop te wassen valt. Mensen, geboren in 1965 en
later, vinden poep- en piesgrappen niet meer leuk.
Wim

Lach
Op 18-jarige leeftijd dacht ik dat ik hem onder de knie had: de lach waarvoor alle
vrouwen zouden vallen. Ik krulde mijn lippen naar buiten, zodat ze dikker leken en
trok mijn linkermondhoek naar boven. Nu, tien jaar later, ben ik nog altijd vrijgezel.
Wim
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[1974]
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[De Voorkanten]
Meisjes met lang haar met een scheiding in het midden, dragen vaak paarse jurken.
Meisjes met paarse jurken dragen vaak lang haar, met een scheiding in het midden.

Laat je niks wijsmaken.
God is een hele oude, oneindig wijze, bijzonder aardige man, met een lange, witte
baard.
Iedereen is de enige die zijn eigen gebit van binnenuit uit zijn hoofd kent.

In het Restaurant
Heer 1: Zit hier iemand?
Heer 2: Ik zou zeggen: kijkt u maar eens goed.
Rien vindt zwemmen fijnder dan neuken.
Politici bestaan voor negentig procent uit water en voor tien procent uit wijn.
The good guys ARE the bad guys.
Disc-jockeys zijn mensen die zichzelf durven aankondigen.
- Het jumpertje is dus weer helemaal terug?
- Inderdaad. Eigenlijk is het jumpertje nooit weggeweest.
Ober! Deze hersenen denken nog!
De hond sliep door, maar gelukkig sloeg de koelkast aan.
De achterkanten van alle Opel-modellen zijn exakt zo vormeloos als de konten van
de broeken van de mannen die er in rijden.
Vandaag opent Albert Heyn de grootste supermarkt van Europa. Iedereen die Gouda
verlaat, komt met zijn karretje langs een kassa.
Toen wij naast de tekst ‘Dit is uw Filiaalchef’ zijn foto zagen, maakten wij meteen
rechtsomkeert.
Let er bij het kopen van een zogenaamd tweezitsbankje altijd op, dat je er met drie
personen nog komfortabel op kunt zitten.
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Zo'n leuk modern stel - hun poezen heten bijvoorbeeld Kut en Lul.
Het was half acht. Na de halve calorie-arme cracker met halvarine, stak hij bij zijn
glas halvamelk een Kelly Halvaret op. ‘Dat is gezond leven’, zei hij tegen zichzelf
en half tegen zijn halfbloed halfzuster.
Nou hebben wij dit gasfornuis toch al jaren, maar wij weten nog altijd niet welke
knop met welke pit correspondeert.
Wij draaien dus altijd alle vier de knoppen open en houden dan op goed geluk een
lucifertje boven elk der vier pitten.

Ver weg
De drogist is daar tevens de apotheker,
de apotheker is daar tevens de dokter,
de dokter is daar tevens de drogist.
Als er menselijk leven op een andere planeet is, dan ziet dat eruit als een bejaard
engels echtpaar op vakantie.
De française die als enige van ons strandje topless ging zwemmen, had niets.

Poste Restante
De autochtone PTT-beamte zei dat er niets was, maar wij vòelden gewoon dat er wel
wat was.
Bernard Haitink schijnt zelf alleen maar een paar akkoorden gitaar te kunnen spelen.
Hoe lang nog zullen kinderen, bij het huidige tempo der hoogbouw, de opdracht
‘teken eens een huisje’ uitvoeren door een puntdak op een vierkant te plaatsen?
Vroeger werd het veel vroeger donker.

Televisie
Af en toe kijken wij nooit.
Scheiden doet Leiden,
Afscheid brengt Weesp.
Rien kan in vier talen tot tien tellen.
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Laat je Niets Wijsmaken
Rode wijn kan uitstekend bij vis.
Voor het eerst zijn de zoals elk bouwjaar sterk vergrote achterlichten van de
Volkswagen dit jaar groter dan zijn koplampen.
Wij leven in een wereld waarin de mens zelf het lachen nauwelijks nog beoefent,
doch dit overlaat aan de komiese stickers achter op zijn auto.
Drs. J.H. het Mannetje, socioloog
In het nachtkastje lagen alleen de Bijbel en een oud nummer van Het Beste.
En het afschuwelijke is - dan probeer je toch eerst Het Beste.
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Van het derde kind bestaat meestal nog maar één babyfoto.
De Vrouwenemancipatie is begonnen met de beha-voorsluiting.
Mensen die gestopt zijn met roken, krijgen datzelfde vervelende omturnerige als
mensen die het roken net hebben ontdekt.
De vogel is Gods lievelingsschepping.
De mens is inmiddels gezakt naar de negentiende plaats.
Nieuwe religieuze bewegingen lopen vast zodra ze op De Dam aankomen.

Hij begreep er niets meer van
Vader 1:

Nou zei mijn zoon, die socioloog is,
vroeger altijd op z'n verjaardag tegen mij:
pa nog een gebakkie?

Vader 2:

Ja?

Vader 1:

Kom ik daar gisteren, zegt ie ineens: de
vaderfiguur nog een stuk banketbeleving?

Veel mannen moeten eerst gescheiden zijn om, met hun eigen kinderen, eindelijk
tot een bezoek aan Artis te komen.
Gordijnen van paskamers passen zelf nooit.

Kent u deze?
Oudere dames die in gezelschap naast een jongeman op de sofa gaan zitten en zeggen:
‘Ik ben maar een oud mens, dus ik kan veilig naast je komen zitten.’

Diskriminerende klontjes
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Waarschuwing
Als de hoofdrolspelers af en toe in dezelfde
houding zitten, is de film niet leuk.
Leuke fotoos komen altijd u niet
zo leuke films.
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Vrolijk pasen!
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Verborgen beroepen
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[1975]
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[De Voorkanten]
Het engagement van de meeste journalisten bestaat uit het vragen naar het engagement
van de mensen die zij interviewen.

Relatief Simplisme
Vrij Nederland is niet duur
want je doet met Vrij Nederland
veel langer dan met een pakje sigaretten.
Dichters die poseren met een grasspriet in hun mond
zouden veel meer hebben aan wat peper in hun kont.
Mannen met rubber overschoenen
geven altijd natte zoenen.

Als Jan Schaefer 's avonds thuiskomt,
doet hij zijn spijkerbroek uit en trekt
iets makkelijks aan.
Het schermen in televisiedramaas is zelden meer dan op elkaars degens slaan.
Klas 83 van de Scholengemeenschap had vanmorgen vrij, omdat hun leraar het lokaal
weer eens niet had kunnen vinden.
Door het craquelé viel niet meer na te gaan of Théophile de Bock het ijs op zijn
winterlandschapje destijds van schaatskrassen had voorzien of niet.
Het heeft toch iets armoedigs - een start die tevens finish is.
Prinses Beatrix draagt de Kroon al jaren op het hoofd, maar laat haar haar eroverheen
touperen.
Door de komst van de ‘bootie’ en het ‘laarsje’ is het dessin van de herensok nu al
enkele jaren volmaakt onbelangrijk.
De gevechtskracht van de Britse Soldaat is evenredig aan de tijd die hij kaarsrecht
en doodstil met een bontmuts op kan staan.
Jeroen werd in Militaire Dienst in twee maanden tot Kok klaargestoomd.
Alleen de mussen hebben het in Artis naar hun zin.
Op een divanbed van Van der Meer
smaakt de liefde niet naar meer.
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U moet deze kalender feitelijk zien als eigenlijk een spontane vorm van konseptuele
instant throw-away art.
Een impuls voor menig cabaretje
was de komst van het toepetje.

Hollands Binnenhuisje
Langzaam maar zeker rukken de tafels
weer op naar het midden van de kamers.

Hollands Binnenhuisje
Geinig - zo'n oude condoomautomaat aan de wand van de Living.

Begin van de Lente
Schattig hè - de eerste liftstertjes alweer.
Meisjes die wel eens uitroepen
‘Oh paps je bent een schat!’, komen alleen nog voor in hollandse televisiestukken
die gaan over het generatieconflict.
De vele knopjes aan het moderne herenhorloge suggereren evenzovele mannelijke
bezigheden, die in de praktijk beperkt blijven tot het perfekt koken van een eitje.

Over 25 jaar
De scheve Euromast is de belangrijkste toeristiese trekpleister van Rotterdam.

Beeldkode
Als de omroepster klem zit tussen twee bloemstukjes, viert de TROS tienduizend
nieuwe leden.
Wij hebben zùlke gekke benedenburen; die wonen bóven ons.
En de buren van boven zijn nog veel gekker, want die wonen drie huizen verder.
Als Jaap van Meekren een overhemd met korte mouwtjes aanheeft, zitten we in
Suriname.
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Over 25 jaar
Ouders dienen hun kinderen vanaf het vierde jaar het minimum-jeugdloon te betalen.
Zo frans als franse restaurants in nederland zijn, kom je ze in heel frankrijk niet tegen.
Zogenaamde Francofilie kan vaak ongemerkt in Alcoholisme verkeren!

Waarschuwing voor onze Jongens
Alleen zeventigjarige dametjes vallen op onderbroeken met oude autootjes.
Vrouwen die, al hebben ze bijvoorbeeld alleen maar even hardop gelachen,
onmiddellijk naar achteren gaan om hun haar over te doen.

Over 25 jaar
De Philishave heeft negen scheerkoppen.
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Onthulling
Mensen die met hun huis in de Avenue of de Viva mogen, krijgen dit op een dusdanig
tijdstip te horen dat ze nog ruimschoots kunnen verbouwen.
Tweedehands kippevel: Henk van Ulsen zingt Jacques Brel.
Door het werk van Walt Disney tot Kunst te verklaren, hebben we de kinderen hun
tekenfilms afgenomen.

Over 25 jaar
De oude Prins trachtte de bestorming van het paleis te voorkomen door een rode
Anjer in zijn knoopsgat te steken.
Bij Operaliefhebbers ligt vaak een perzies kleedje op het theemeubel.
Dr. J.H. het Mannetje, socioloog

Geleidelijke herintegratie op algemeen humanitaire gronden.
Van Van Agt mogen De Drie dit jaar meedoen aan het Carnaval te Breda.

Moeders Opgepast!
Als u Oma bent geworden, vervalt daarmee uw
Moederdag (omdat uw zoon nu zelf moeder is).

Simplisties Cynisme
Op Hemelvaartsdag wil nog wel eens een vliegtuig neerstorten.

Bewonderenswaardig
Er zijn mannen die hun hele leven lang alle vrije tijd besteden aan het bewerkstelligen
van nieuwe uniformen voor hun drumband.
Het onderling lengteverschil in de gemiddelde drumband ligt soms wel boven de
anderhalve meter.
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Geil in Holland kan ook netjes:
kijk maar naar die Majoretjes.

Over 25 jaar
Walter van der Camp.
Je hoort nou nooit eens van een acteur dat zijn mooiste rol de vaderrol is.

Beeldkode
Als er meer dan drie buitenlandse artiesten optreden, heet de avond al gauw een Gala.

Over 25 jaar
Marcel van Dam vertelt nog steeds Belgenmoppen.
Op kantoren worden overdag hoofdzakelijk grapjes over 's nachts gemaakt.

Over 25 jaar
Zonder Alexander Pola is Farce Majeure niet meer wat het geweest is.
De firma Black and Decker maakt vader hoe langer hoe gekker.
Het verschil tussen een vrijgezel en een vader is een elektrische boormachine.
Een huurkamer met zeven driewegstekkers - toen had electriciteit nog romantiek.

Dat is pas Demokratie
Eerst stemmen of de meeste stemmen wel zullen gelden.
Met ijsje van Jamin sloeg broertje zusje hersens in.

Simplistiese Vakantie
En toen speelden we dat ons huis een week lang geen electriciteit had en dat moeder
alles klaar moest maken met olijfolie.
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In de Keukenhof steken de eerste Japanners alweer hun kopjes op.
De schatrijke Country-zanger had een vrouw in de vorm van een gitaar.
Langer dan vijfentwintig jaar getrouwde echtparen die elkaar invetten, zijn voor de
helft minder valide of héél gelukkig getrouwd.
Op drukke dagen gaat de Echoput nog een half uurtje door als de laatste bezoeker al
is vertrokken.
De grote trekpleister van het Melkhuisje is dit jaar de jonge Deense tennisser Hansa
Plast.

Simplistiese Decadentie
In Saint Tropez heb je waterfietsen met tien versnellingen.
Hoe mooier het landschap des te gruwelijker de streekverhalen.

Welvaart
De eerste de beste arbeider scheert zich tegenwoordig met het Gilette Super G 2
plutonium-coated mesje type Commodore.

Over 25 jaar
De Oudste Vierdaagsedeelnemer is 132.
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Ook dit jaar begint er in een Tour de France-etappe weer één nederlandse renner als
een gek te sprinten, hoewel er op de baan nog twee volle rondes moeten worden
afgelegd.

Aan het Strand
Huisvrouwen worden het bruinst met Croma.
De pygmeeën schijnen hun langste tijd gehad te hebben.
De ergste Amerikanen zien eruit als echte Duitsers.

Over 25 jaar
's Ochtends staan er al lange rijen Amerikaanse toeristen voor het Karel
Appel-museum.
De geheel witte WC verdient het om als Stijlkamertje te worden opgenomen in het
Rijksmuseum.
Er is een wetje in voorbereiding waardoor een
Kabinetscrisis nooit meer kan samenvallen met de vakantie van de Koningin.
Het blijven voortbestaan van het Bruine Café kweekt oude mannetjes van rond de
dertig.
Een kast opruimen en een vroegere vriendin tegenkomen.
De meest tragiese meisjes zijn de meisjes die zich na elke keer neuken verloven.
Het gaat hard - radioprogramma's voor bejaarden openen tegenwoordig al met Glenn
Millers In The Mood.

Beeldkode
Als u een enorme schaal gesmeerde broodjes in beeld krijgt, gaat het om een
fabrieksbezetting.
Na twee drankjes noemt zij honden al woefs.
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Stel
Hij is een omgevallen boekenkast en zij een afgelikte boterham.
Hij moet altijd opvallen
zij moet altijd afvallen.
In toiletten waar een spraybus hangt
weten wij nooit aan welk luchtje
wij de voorkeur moeten geven.
Sommige vrouwen zijn te vertrouwen.
Mannen met lange onderbroeken
moeten altijd even zoeken.
Mensen met een Friese Staartklok gebruiken zesmaal zoveel ontbijtkoek als mensen
met een Sony-cijferklokje.
Dr. J.H. het Mannetje, socioloog
Een echte feminist
blijft staan als zij pist.

Idealisties Simplisme
Als iedereen een eigen tuintje zou hebben, zou de wereld er een stuk beter uitzien.

Hypocriet Simplisme
In blanke films heeft de neger-verdachte het achteraf nog altijd niet gedaan.
In nieuwbouwwijken houden de boompjes in hun eerste jaar exact de grootte van de
oorspronkelijke makette aan.

Over 25 jaar
Er is een Opel met Hippe Bekleding.
In de metro kijken de mensen nog somberder dan ze al in bus en tram doen. Dat zit
hem in dat ondergrondse.

Het reclamewezen
Het probleem laat zich als volgt samenvatten: Wat zeggen we morgen tegen de klant.
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Medies raadsel
Gelovige jongeren hebben meer last van acnee dan de buitenkerkelijke jeugd.
Boris Karloff werd geboren in Loch Ness.

Na tien jaar terug in Nederland
En ik maar rijden tot ik ergens een Caltex-pomp zag. En mijn vrouw maar bij elke
kiosk naar de EVA vragen.
Als we de politieberichten moeten geloven, schommelt de prijs van een pond hasjisch
tussen de één à anderhalf miljard tot vier-, vijfenhalf biljoen gulden.
De vingerplant wenkte wanhopig om water.
Mensen met Luxaflex voor alle ramen, eten vaak van plastic borden.
Dr. J.H. het Mannetje, socioloog

Pijnlijke verrassing
Zonder dat zij het van elkaar wisten hadden bruid en bruidegom elk een televisietoestel
in de Bruidssuite laten plaatsen.
De voortschrijdende verpakkingstechniek is vooral ten koste van het koektrommeltje
gegaan.
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De meeste mannen blijven hun leven lang kleiner dan hun handtekening.

Simplisties Stereotiep
Society-tandartsen hebben niets aan onder hun witte jasjes.

Over 25 jaar
Bep van Klaveren traint nog elke dag.
Haring Arie is de eminence grise der nederlandse pooiers.

Over 25 jaar
Dokter Meinsma vindt 1 pakje per dag niet schadelijk.

Service
Uw wisselgeld wordt in onze kroketten meegebakken.

Over 25 jaar
Jan Brusse raakt nu regelmatig de weg kwijt in Parijs.
Dan trok moeder haar Hevea-laarzen aan om op haar Simplex-fiets
Union-chocoladeletters te gaan kopen bij Lensvelt Nicola.
Krijgt u ook altijd trek in Chinees als u d'r eentje ziet lopen?

Simplistiese Jongensdroom
Op de dag dat je haar perfekt zit verschijnt er een fee met een wonderspray waarna
je haar voor eeuwig perfekt zit.

Bij de Banketbakker
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Heeft u soms wat zoutloos voor de feestdagen?
De televisieseries maken onze kleintjes wijs dat dieren niet alleen kunnen praten,
maar zelfs een Rotterdams of Gronings aksent hebben.
Wat waren dat toch fijne rellen:
als de radio-omroeper per ongeluk een GVD liet vallen en op staande voet ontslagen
werd.

De Zaak Aurora
1.
Radio Aurora
Padjedijk 10
Dedemsvaart
Geachte heren Kooten en Bie,
Enkele weken geleden mochten wij van u een wekradio merk Sony type S 115
ontvangen welke u ons ter reparatie aanbood omdat hij niet meer werkte. Wij moeten
u helaas meedelen dat het wekmechanisme een dusdanige reparatie vraagt die ƒ 110,
- zou belopen.
Wilt u ons op korte termijn doen weten of wij tot reparatie van uw wekradio kunnen
overgaan of niet?
Hoogachtend
Radio Aurora, afd. service

2.
Het Simplisties Verbond
Postbus 275
Purmerend
Heer Aurora,
De Sony wekradio waar u het over heeft in uw brief d.d. kochten wij anderhalf
jaar geleden in uw prachtige zaak.
De garantie van één jaar is dus inmiddels verstreken, dus daar hoort u ons niet
meer over. Maar wij hebben het bonnetje even nageslagen en de nieuwprijs van het
toestel bedroeg destijds ƒ 135,-.
U zult dan ook begrijpen dat reparatie voor ƒ 110,water naar de zee dragen is.
Mogen wij u dan ook verzoeken ons onze wekradio p.o. te retourneren?
Simplisties groetend,
Heer Kooten & Heer Bie
Direkteuren
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3.
Radio Aurora
Padjedijk 10
Dedemsvaart
Geachte Heren Kooten en Bie,
Aan uw verzoek uw wekradio ongerepareerd aan u terug te zenden zullen wij
begrijpelijkerwijs gehoor geven. Wij moeten u er echter wel op attent maken dat in
dit geval de verzendkosten van het toestel (ƒ 22,-) rekening cliënt zijn ingevolgens
de voorschriften detailhandel elektronica (Detel). Mogen wij dan ook van u vernemen
of en zo ja?
Steeds tot uw dienst,
Radio Aurora, afd. retour
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4.
Het Simplisties Verbond
Postbus 275
Purmerend
Heer Aurora,
Wij zijn niet bereid ƒ 22, - te betalen voor het
terugontvangen van een wekradio die aan reparaties ƒ 110, - zou vergen. Dan kopen
wij wel een nieuwe wekradio!
Simplisties groetend,
Heer Kooten & Heer Bie
Direkteuren

5.
Radio Aurora
Padjedijk 10
Dedemsvaart
Heren Kooten en Bie,
Indien u niet bereid bent de ƒ 22, - verzendkosten aangaande de door u ten onzent
ter reparatie
aangeboden Sony wekradio Type S115 te dragen, kunnen wij niet tot verzending
overgaan.
Wil ons s.v.p. spoedig berichten of uw toestel derhalve in ons bezit wordt gelaten,
of dat u alsnog bereid bent de kosten van de retournering voor uw rekening te nemen.
(Detel!)
Hoogachtend,
Radio Aurora, afd. debet

6.
Het Simplisties Verbond
Postbus 275
Purmerend
Aurora,
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Als u niet bereid bent de kosten van retourzending te fourneren of voor een
schappelijker prijs dan ƒ 22, - ons onze wekradio te doen terugkomen dan willen wij
deze onsmakelijke zaak liever bezien als AFGEHANDELD! Wat ons betreft mag u
de kapotte wekradio houden of in uw haar smeren. Of zie maar wat u er mee doet.
Wees er dan echter van overtuigd dat wij voor geen enkel elektrisch apparaat nog
ooit een pas in Radio Aurora zullen zetten. Dat heeft de ervaring ons nu wel geleerd.
Wij zullen al onze Verbondsleden de gang naar Radio Aurora in Dedemsvaart ten
stelligste ontraden.
w.g.
Heer Kooten & Bie

7.
Radio Aurora
Padjedijk 10
Dedemsvaart
Zeer geachte Heren Kooten en Bie,
Langs bevriende weg hebben wij mogen vernemen dat u de aanschaf van een wekradio
zoudt overwegen.
Gefeliciteerd! Niets prettiger is het immers dan bij het ontwaken door muziek
gewekt te worden, inplaats van een harde onpersoonlijke bel. Zo begint de dag
optimaal vrolijk en heeft u ook daarmee een extra dosis energie die u zeker in úw
branche best zult kunnen gebruiken.
Nu is er één merk wekradio dat met kop en schouders de aandacht verdient.
En wel: Sony. Van één onzer cliënten bekwamen wij (wegens
familieomstandigheden) een zo goed als nieuwe Sony wekradio Type S 115. Welnu,
dit elektronisch buitenkansje kunnen wij u feestelijk offreren tegen de gereduceerde
speciaalprijs van ƒ 85, -. De nieuwwaarde van het toestel bedraagt ƒ 165, -, dus
eigenlijk voor nauwelijks de helft! Vertrouwende dat u deze eenmalige aanbieding
van Radio Aurora op haar waarde weet te schatten en hopende snel een positief
antwoord op dit koopje te onvangen, tekenen wij met de meeste hoogachting,
Radio Aurora, afd. verkoop

De beste handdoeken
De beste handdoeken zijn oude handdoeken. Als je op jezelf komt te staan, krijg je
vaak een handdoek van thuis mee. Dat wordt je beste handdoek. Ook je liefste
handdoek natuurlijk, omdat het motiefje vertrouwd is. Het is heel erg als men zo'n
oude handdoek verliest. Tegen het stelen van een oude handdoek kan dan ook niet
streng genoeg worden opgetreden. En gebeurt dit toch, wordt je oude handdoek tóch
gestolen (en dat gebeurt overal, elke dag opnieuw, dag in dag uit en op de gekste
plaatsen) dan kunnen geen tien nieuwe handdoeken je de oude handdoek doen
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vergeten. Terwijl het jaren duurt voor een nieuwe handdoek weer een lekkere oude
handdoek is. Dat is nog het ergste, misschien wel.
Want pas na duizenden keren douchen en baden heeft een handdoek de
badstof-poolhoogte die optimale wateropname geeft. Vaak zie je advertenties voor
nieuwe handdoeken. Daarin staat dan dat ze ‘lekker rul’ zijn. Lekker rul? Gelul! Niks
rul! Plat moeten ze wezen. Afgedroogd en slapgesleten. Dúl zou je bijna zeggen. Dit
moest ik even kwijt. Ik ben namelijk mijn oude handdoek kwijt. Wie oh wie?
Kees
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- En wat is je telefoon? - 22222 - Goh, makkelijk nummer. - Ja. Gewoon twee, dubbel twee, tweeëntwintig. -

Willow weep for me
Aan de schrijver werd al 25 jaar talent en ‘een zekere verwantschap met Nescio’
toegeschreven.
Op een zomermorgen om half vijf, toen de zon prachtig opkwam, is hij van de
Waalbrug gestapt.

Nooit begrepen
Een omslag in de pijpen van een korte broek.

Meisjes opgelet (1)
Krijgen jullie een telegram met een openlijke
liefdesverklaring, dan is de afzender een zelfverzekerde persoonlijkheid van een
man. Hoe moeilijk is het immers niet de tekst ‘ik hou van jou’ hetzij telefonies door
te geven, hetzij de loketbeamte onder de neus te schuiven.

Meisjes opgelet (2)
En krijgen jullie een telegram met als inhoud: ‘ik wil vrijdag om half elf met je naar
bed’, dan betreft het helemáál een rücksichtloze, bikkelharde bink.
't Is vandaag een jaar geleden dat Jaap van Meekren AVRO's Televizier Magazine
voor de eerste maal naakt presenteerde. ‘De kleding van nieuwspresentatoren vormde
al lang een probleem,’ verklaarde Jaap, ‘immers, de objektiviteit en neutraliteit die
wij bij de nieuwsverwerking in acht nemen, vindt bij het medium televisie zijn visuele
weerslag in de neutrale kleding der presentatoren. Zo kwamen wij op de meest
neutrale oplossing: naakt.’ Jaap geeft toe dat hij 't wel even moeilijk heeft gehad toen
hij voor de eerste keer uit de broek ging. ‘Ik heb een grote steun gehad aan onze
regisseur Ben de Jong. Ben stuurde alle mensen uit de studio weg die daar niets te
maken hadden.’ Ook was er op ‘de vloer’ een speciale kleedkamer gebouwd, zodat
Jaap niet in zijn blootje door het hele gebouw hoefde te rennen.
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Erlkönig 1975
- Vader, mijn vader: wat zijn dat daar?!
- Lantarenpalen mijn zoon. Die schijnen tegenwoordig
zo raar.

Onze mooie taal
Het begrip ‘los kontakt’ is nu in geheel Nederland ingeburgerd. Alleen op enkele
terpen in N-Friesland spreekt men nog van ‘een buitenechtelijke verhouding’.

Simplistiese verhouding
Maandag
's Ochtends haar ergens zien lopen
's Middags gedacht haar ergens te zien zitten
's Avonds gedroomd haar naast me te voelen liggen
Dinsdag
's Ochtends haar ergens zien zitten en aangesproken
's Middags haar de droom van gisternacht verteld
's Avonds met haar wezen eten
's Nachts gedroomd dat ik wèl mee naar boven mocht voor het kopje koffie.
Woensdag
's Ochtends getracht haar ergens te bereiken
's Middags diverse parfumeriezaken afgelopen
's Avonds samen naar Dracula-film geweest en na afloop bij haar het kopje koffie
gedaan
's Nachts gedroomd dat ze me wèl in mijn hals wou bijten
Donderdag
's Ochtends haar een lange brief geschreven
's Middags naar de kapper geweest
's Avonds vond ze mijn haar eerst leuker
's Nachts gedroomd dat ik kaal was
Vrijdag
's Ochtends brief van haar gekregen
's Middags bij vrienden geld geleend en antieke kaptafel voor haar gekocht
's Avonds met kaptafel achterop naar haar huis, ze deed niet open (I saw the light!)
's Nachts gedroomd van guillotine in de vorm van een antieke kaptafel
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Zaterdag
's Ochtends haar ergens zien zitten met een ander en die ander aangesproken
's Middags gelukkig terecht gekund bij tandarts voor prothese boventand
's Avonds en 's nachts geijsbeerd voor haar huis maar ze kwam niet thuis
Zondag
's Ochtends gedroomd dat ik Peter Lorre was
's Middags bij mijn moeder langsgeweest in Rotterdam
's Avonds in havenknijpje getekend voor vreemdelingenlegioen.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

28

Willow weep for me
Omdat zijn vrouw met vakantie naar Majorca was had hij de twee zweedse liftsters
onderdak voor de nacht durven aanbieden, maar zij bleken al voor dag en dauw
vertrokken met medeneming van al zijn 78 toeren Billie Holiday-platen.

Rijmp
Ik heb veel verwacht
maar toch nooit gedacht
dat ik dit nog eens zou worden:
gewoon een klein, grijs mannetje
dat 's zondags bami haalt in een pannetje.

Kees

Gedicht
East meets West
en neemt een hassebassie
bij de nassi

Wim
Hoe heette dat ook al haast weer? Prolepsis?
Praeteritio? Hoe het ook zij - de Stijlfout ‘warm water opzetten’ kan, nu alle
nederlandse huizen van warm stromend water zijn voorzien, niet langer als een
Stijlfout worden aangemerkt. Wij doen bijvoorbeeld niet anders.

Bij de kapper
- Wat denkt u van Ajax meneer?
- Tja kapper, wat zal ik zeggen.
Wel de dapperste na Achilles, dacht ik.
- Mijn idee meneer. Maar ja - het zat er altijd al in hè, met de Koning van Salamis
als vader...
- Precies. Telamon zelf was natuurlijk ook niet misselijk.
- Hoe Ajax dat lijk van Patroclus bijvoorbeeld wist te redden...
- Ongelofelijk. Schild als een bolwerk, die man.
- Zevenhuidig hè, dan krijg je dat.
- Jammer dat het zo met hem afgelopen is.
Mes goed meneer?
- Prima kapper. Gelukkig niet zo scherp...
-...als het zwaard waar Ajax zich tenslotte in stortte, ik weet wat u zeggen wilt.
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Hoe vindt u Feyenoord trouwens draaien?

Konsumentenadvies
Vooral in de kosmetiese sektor is het raadzaam niet zozeer op het netto- of bruto-,
maar vooral op het tarragewicht te letten.
- Waar waren we toen ook alweer?
- We waren met de auto, dat weet ik zeker.
- Ja, maar kwamen we niet ergens vandaan?
- Nee, we gingen ergens naar tóe.
- Nou ja, we waren in elk geval onderweg.

Die Nederlandse speelfilm toch
Als de regisseur zegt dat een regisseur altijd een beetje verliefd moet zijn op zijn
hoofdrolspeelster en de hoofdrolspeelster zegt dat een hoofdrolspeelster altijd een
beetje verliefd moet zijn op de cameraman, dan is het resultaat een nederlandse
speelfilm waar alleen de makers verliefd op zijn.

Simplistiese herentijdrekening
Heer Kooten woont één Fidalgos-sigaar van Heer Bie vandaan.
Met de auto van Amsterdam naar Den Haag duurt drie Lange Senoritas van Willem
II (Valkenswaard)
's Avonds een blokje met de hond is één Danneman con Filtro.
Naar New York is nog maar achttien Wilde Havannaas.

Politiek rookgordijn
VVD - Bolknak
DS 70 - Sigaartje
CDA - Filtersigaret
PPR - Pijp
PVDA - Caballero
CPN - Shag
Pas nadat de arbeider zich in het weekend een colbertje begon te permitteren kon de
bourgeoisie overalls en stofjassen tot haar vrijetijdsdracht promoveren.
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Bij de sigarenwinkelier
- Mag ik een doos van vijftig Wilde Havannaas? - Jazeker meneer. Maar d'r zitten er nog maar veertig in. - Hoe dat zo? - Er zijn er tien ontsnapt meneer. Altijd hetzelfde, met wilde Havannaas. -

Agnosticus
Hij weet niets
wat hem kan helpen
te aanvaarden
dat hij niets weet
en niets hem kan helpen.
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Muziek mozaïek van aanstaande zondag
De nieuwe LP van de Anita Kerr-singers
Oud werk van de Anita Kerr-singers
Oud werk van de Hi Lo's
Oud werk van de Swingle Singers
De nieuwe LP van gitarist Wim Overgaauw
Oud werk van Wim Overgaauw
Oud werk van Kenny Burell
Oud werk van Baden Powell
De nieuwe LP van Louis van Dijk &
Rogier van Otterlo
Oud werk van Louis van Dijk
Oud werk van Rogier van Otterlo
En verder nog een ontzettend leuk bericht: Willem Duys is weer op z'n gewicht!

Gezellig ontbijtje 1
Bammetje, eitie, toppie tee.

Gezellig ontbijtje 2
Twee bammetjes, kindapaas, koppie kof, tukkie taart.

Kent u deze?
1.
De prijs van het afgebeelde luchtbed
bedraagt ƒ 39.75.
(de charmante zonnebaadster helaas niet inbegrepen!)

2.
De lijnen van de nieuwe Fiat 136 zijn strak en toch soepel.
(hetgeen zeker ook gezegd kan worden met betrekking tot de weelderige curves
van de jongedame op de motorkap!)
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3.
Het nieuwe model is zeker de helft hoger dan het oude type.
(of ook de aantrekkelijke demonstratrice dit jaar hoger op de benen staat vermeldt
de geschiedenis helaas niet!)

Kent u deze?
1.
Bovenstaand charmant incidentje deed zich voor toen de zesjarige Carla van Beek
de Prinses bloemen aanbood.

2.
Bovenstaand onsmakelijk incident deed zich voor toen de achtennegentigjarige Opa
Schinkel de Prinses bloemen aan zou bieden.

Kent u deze?
1.
Onderweg van Hoek van Holland naar Den Helder passeerden de deelnemers aan
de strandzesdaagse gisteren Zandvoort.
De kleine pootjesbader rechts op de foto had weinig aandacht voor de sportieve
prestatie.

2.
Hier raast het peloton door Alphen aan den Rijn. De beide oude dametjes links op
de foto hebben kennelijk meer interesse voor hun kopje koffie dan voor de jachtende
wielrenners.

3.
Duizenden bloemkolen rolden gistermiddag omstreeks half vijf plotseling over de
provinciale weg tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Een gekantelde vrachtwagen
was er de oorzaak van. Maar de koeien schenen zich weinig om het voorval te
bekommeren.
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Kent u deze?
1.
Dit is niet de Verschrikkelijke Sneeuwman, maar een door de Britse ingenieur Harold
Dombey ontworpen brandweerkostuum, dat de spuitgast maximale bescherming
moet bieden bij chemische branden.

2.
Dit lijkt op het eerste gezicht een verkleinde versie van de Eiffeltoren, maar het is
in werkelijkheid een nieuwe japanse antenne, die uw autoradio een zevenmaal betere
ontvangst garandeert.

3.
Zo op het oog zijn dit met ontblote bovenlijven zonnebadende schonen, maar schijn
bedriegt: het gaat hier om een partij Edammer kaasjes die in de Rotterdamse haven
op verscheping naar Australië wacht.

Simplistiese oudedag
schommelstoel
pijpje
parkiet
kruiswoord
bril
potloodje
eenmaal daags borreltje
eens per maand kleinkind
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Simplistiese kreativeit
Walk-lnn
Holiday-lnn
Sleep-lnn
Come-lnn
Join-lnn
Play-lnn
Old-lnn
't Stoepetje
't Singeltje
't Balkje
't Hoekje
't Smoeltje
't Boemeltje
't Doktertje
't Snorretje
't Kevertje
Reis-o-theek
Quik-o-rant
Snack-o-rant
Hand-o-maat
Vlek-o-foetsie
Blibli-o-theek
Quick-hak
Quick-hap
Quick-drink
Quick-corner
Quick-snack
Boek-tiek
De Vleesboetiek
Het Bêtiekje
De Broodboetiek
De Soep-shop
Boedisque
Popshop
Sjoptiek
Wimpie
Wimy
Henky
Mr. Hap
Mr. Ed
Orange Julius
Ruud Krol Snack
Saté-rama
Smickelbar
Artifloor
Flower-corner
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Flowerette
Flora Flowershop
Grandiflora
Interflora
De Bloemenkiosk
De Bloemenbar
De Bloemenboetiek
Ot en Sien
Puck en Hans
Hans en Petra
Ed en Thea
Rob en Bob
Petite Madame
Little Sir
Bambino
Yum Yum
Tum Tum

Eigentijdse hondenamen
Speedy
Freaky
Yoko
Flippo
Ringo
Hascha
Hippie
Micky
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Mens durf te brillen!
Eigenlijk zou ik permanent een bril moeten dragen. Ik heb namelijk links min
tweeënhalf en rechts min twee. Ruim onvoldoende. Ik hèb ook wel een bril, voor bij
de teevee thuis, in de auto en in de bioskoop of het theater (een mooi toneelstuk)
maar het is dus niet zo dat ik 's ochtends meteen m'n bril opzet, zoals de echte briller
doet. Er moeten er veel meer zijn, zoals ik. Semi-brillers. Waarom? IJdelheid,
vanzelfsprekend. Maar meer nog, hoe vreemd het ook klinkt: gewoontevorming.
Wat ooit is begonnen als ijdelheid (brillers liggen slecht in de liefdesmarkt, tussen
de 15 en 25) werd gewoon gewoonte: ik-moet-af-en-toe-mijn-bril-opzetten is voor
je het weet al net zo gewoon als:
ik-moet-elke-ochtend-voorde-hele-dag-mijn-bril-op-doen. Zo denk ik ook nog steeds
dat ik eigenlijk geen verstokte sigarettenroker ben, terwijl ik toch alweer een jaar
aan een pakje per dag zit. Moet je toch eens nagaan wat een onvolwassen en
weifelmoedig gedrag - wel regelmatig besluiten te stoppen met roken, maar nooit
besluiten van nu af aan een briller te zijn! Tenminste; tot de dag van vandaag dan.
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Kees

Bij de kapper
- goedemiddag kapper.
- dag mevrouwtje.
- ik kom klagen, over mijn permanent.
- bent u hier gepermanent?
- inderdaad ja.
- en komt u hier af en toe, voor een permanent, of laat u zich permanent door ons
permanenten?
- nee, ik kom al zeven jaar permanent pertinent.
- ja, dan was het waarschijnlijk een goedkoop permanentje. dat zijn van die
permanentjes die u eigenlijk niet permanent kunt dragen hè. was het waarschijnlijk
een permanent dat u alleen maar zo af en toe had mogen dragen. heeft u vet haar?
- nou nee, niet permanent.
- af en toe?
- ja, daarom laat ik het af en toe permanenten.
- we zouden uw haar er eigenlijk permanent af moeten halen, als ik het zo bekijk,
of af en toe een permanentje voor af en toe, maar een permanent voor permanent nee, daar heeft u het haar niet voor, af en toe heb je dat, met een permanent hè.
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Gastronomies simplisme (1)
Met ons zit het eigenlijk zo. Wij zijn niet vegetaries. Wij houden van een lekker
stukje vlees op zijn tijd. En over het algemeen van smakelijk klaargemaakte en
gezellig aangeklede schotels. Maar onze gastronomiese interesse wordt duidelijk
begrensd door morele overwegingen.
Entrecôtes, steaks, tournedos, al of niet met een pikant sausje - die willen er best
in blijven. Daarbij nemen wij dan pommes de terre (het zij pommes sautées, pommes
frites of pommes d'allumettes) en een verse groente. De hoofdmoot blijft dus vlees.
En dan denken wij er dus maar niet bij na wat we eigenlijk eten (als men, een trap
beklimmend, geconcentreerd gaat denken aan de volgende trede en welke voet die
stap moet zetten, struikelt men onherroepelijk).
Men kan ons dus ‘laffe carnivoren’ noemen. Wij eten vlees als wij de
verantwoordelijkheid voor de gedode koe of het geslachte schaap weten te delen met
zes à zevenhonderd andere vleeseters. Zevenhonderd op één - daar voelen wij ons
veilig bij.

Gastronomies simplisme (2)
Een zevenhonderdste deel van een koe of een schaap: dat kunnen wij verantwoorden,
hebben we betoogd. En kalfsvlees? Dat wordt al moeilijker. Lamsbout evenzo.
Dat bestellen wij dus nooit, in een restaurant. Als wij ergens te eten worden genood
en de gastvrouw dient het op ja, dan zijn wij weer zo laf dat wij toetasten. En het ons
goed laten smaken. Maar heel de maaltijd blijft er in ons achterhoofd iets meeknagen.

Gastronomies simplisme (3)
Wild en gevogelte - daar doen wij dus niet aan mee.
Kip ook niet. Omdat we dan bijna één op één eten. Eet men samen met zijn vrouw
bijvoorbeeld een konijn of een haas of een fazant, dan deelt men de
verantwoordelijkheid voor het gedode beestje weliswaar met zijn tweeën, maar dat
maakt het eigenlijk nog enger dan alleen. Nu zult u ook begrijpen dat we de gerechten
waarvoor meer dan één diertje aan onze smullust wordt opgeofferd, moreel helemáál
niet door de keel kunnen krijgen. Slakken, een dozijntje oesters, kikkerbilletjes - nee,
dat kunnen wij niet langer verantwoorden. En een garnalencocktail dan? Of een
kreeftsalade? Sardientjes? Tja. Garnalen kunnen je niet aankijken en in de kreeftsalade
is het dode dier niet langer als dusdanig herkenbaar. Dat zal wel de reden zijn dat
we in deze gevallen af en toe stiekem door de knieën gaan. Maar een héle kreeft?
Een intakte forel? Geen sprake van. Die porties schenken wij met graagte aan Fikkie.

Aardige mensen
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Over het dorpsplein schalde het vrolijk gezang van de barbier, die het haar van de
notaris in de goot aan het vegen was.

Waarschuwing
Als er naast het weeceetje en het hondje een pookje in de Michelin-gids staat
afgebeeld, betekent dit dat de vrachtwagens recht onder je hotelkamerraam van drie
naar twee terugschakelen.

Opgeruimd simplisme
Doe het lipje van het blikje bier gewoon in het volle blikje.
De kans dat u het lipje meeschenkt is 1 op 60.000.
Geen risiko dus, tenzij u meer dan 60.000 blikjes bier per jaar drinkt.

De linkerfles is leeg, de middelste hàlfvol en de rechter vòl met water

Gedicht
Driemaandelijks
Nou vooruit.
Dat wil ik nog net
een Periodiek noemen.
Maar dan moet het
godverdorie ook wel
geen dag te laat
verschijnen zeg!
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Gone with the wind
Ik zal zo'n jaar of zestien zijn geweest, want ik brylcreemde nog. Er was een meisje.
Dat heette Tanja Hazelaar. Daar ging ik op een zomeravond mee naar het
scheveningse strand. Zij achterop mijn mobylette. Om indruk te maken, tilde ik haar
onderaan de houten trap naar het strand plotseling op en zegde toe haar in mijn armen
naar zee te dragen.
Ze was veel zwaarder dan ik had gedacht.
Ik mocht al blij zijn als ik het harde zand zou halen, voelde ik. En dan was het nog
zeker twintig meter naar de zee zelf. Na een tiental wankelende passen liet ik van de
inspanning een harde wind, die de avondstilte wreed verstoorde. Zij had hem gehoord
en deed alleronaangenaamst getroffen.
‘Getverdemme’, riep ze. Ze duwde mij van zich af en keerde op een holletje terug
naar onze Mobylette. En wat ik ook riep over Menselijk en Toch Natuurlijk en
eigenlijk de Gewoonste Zaak van de Wereld - ze heeft nooit meer iets van me willen
weten.
ps;
Kees

Vroeg naar bed
En in de tweede, dus ik was pakweg 14, schafte ik mij in het geheim een flesje Tan
o Tan aan.
Dat was een wit goedje waar het gezicht, na inzeping, binnen het uur een
onwaarschijnlijk bruine tint van kreeg. Dat hield dan precies een dag en daarna trok
het vleksgewijs weer weg. Het meisje waar het deze keer om ging, heette Tineke van
Zijll. Ze zat in de eerste en onze verhouding begon op een vrijdag. Teneinde mijzelf
maar meteen zo onweerstaanbaar mogelijk te presenteren, kondigde ik aan dat ik het
daaropvolgende weekend eens heerlijk vroeg naar bed zou gaan, want ‘dan zou die
witte gelaatskleur wel wat bijtrekken’ (het was immers november, dus waar had ik
bruin van moeten worden?).
De maandag daarop ging ik diep-gebronsd naar school.
De heer Hupkes, leraar Frans, opende het eerste lesuur met de vraag of ik wellicht
twee daagjes met wintersport was geweest.
‘Nee meneer’, antwoordde ik (dank zij Tan o Tan onzichtbaar blozend), ‘ik ben
het hele weekend erg vroeg naar bed gegaan.’
Kees

Straf
Nog één keer over de middelbare school dan (als je nooit bent gaan studeren of nooit
in dienst bent geweest of nooit anderszins in groepsverband bent opgegaan, blijven
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dat, als je niet oppast, je leven lang je enige warme verhalen: middelbare
school-verhalen).
Maar goed. Echt laatste keer.
Eerste klas Lyceum. Wiskunde. Heer Hille. Vreemd type.
Want plusfours. En streng. Ik praten in Klas. Straf. Was op Donderdag. Moest:
VOOR MAANDAG HELE TELEFOONBOEK VAN DEN HAAG
OVERGESCHREVEN INLEVEREN.
Huilend thuis. Vader (net zo nieuw op nieuwe school als zoon) belt direkteur,
terwijl zoon wanhopig nietdoennietdoen roept. Direkteur zal het opnemen met Heer
Hille. Volgende dag. Heer Hille. Verzacht straf.
Zegt: ALLEEN DE LETTER A DAN. Hele familie ingeschakeld. Weekend lang.
Natuurlijk op geen stukken. Drieënhalve kolom, meer niet. Maandag. Trillend
inleveren. Heer Hille zou het voor deze keer door vingers zien.
Lijfstraffen? Laat niet lachen! Vervolgens dus; altijd lesje geleerd, nooit meer
gepraat in klas. Begrijp nu nog niets van algebra.
Kees

Neuroot '75
Als ik nerveus ben, of het benauwd krijg van de een of andere stilte, hum ik vaak
een kalmerend liedje. ‘Liedje’ is eigenlijk nog teveel gezegd: het is meestal niet meer
dan twee of drie zinnetjes Pompom en Tata. Het helpt ook niet echt, maar ik kan het
niet meer laten, ben ik bang. Meestal zijn het aanzetjes tot evergreens, maar de
tekstkennis reikt zelden verder dan de eerste regel. De tweede en eventueel derde
strofe heb ik, vijftien, twintig jaar geleden maar wat opgevuld met fake-engels en
dat is altijd zo gebleven: nooit nagegaan hoe het eigenlijk precies moet. Zo hum ik,
om maar wat te noemen:
You make me feel so young
You make me feel zo spring so sprang.
en:
I love the looks of you
the loer of you,
the kiss of you,
the cure of you.
en:
some of these days
you'll miss my honey
some of these days
you'll miss my ways.

En u?
Kees

Gastronomies simplisme
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Omdat de meeste mensen uit een wijnkaart steevast de op één na goedkoopste wijn
kiezen en de meeste restaurateurs dit natuurlijk heel goed weten, is het waarschijnlijk
dat de op één na goedkoopste wijn in werkelijkheid de àllergoedkoopste wijn is.
Neem daarom altijd, al u d'r geen verstand van heeft, de op twee na goedkoopste
wijn, want dan weet u tenminste zeker dat u ook echt de op twee na goedkoopste
fles geserveerd krijgt.
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Simplistiese cartoons
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Simplisties vakantieverslag
Maandag
Op Schiphol paspoort onder uit koffer moeten halen. Konden door handbagage
benen niet kwijt.
Toetje, bestek en botertje van lunch aan boord in spuugzak meegenomen voor
daar.
Daar regende het. Geluk: toilet op zelfde verdieping als wij.
Dinsdag
Omgeving verkend en verdwaald.
Rubberboot lek op kiezelstrand.
Parasol drie gulden per half uur!
Op rug geslapen wegens verbrande borst.
Woensdag
Kaarten gestuurd.
Excursie naar leerfabriek gemaakt.
Leuk stel ontmoet.
Geen diner: kok er vandoor.
Wijn geprobeerd.
Op buik geslapen wegens verbrande rug.
Donderdag
Fototoestel kwijt.
Waterfiets gehuurd.
Overal gevraagd naar Caballero.
Niet geslapen wegens verbrande benen.
Vrijdag
Leuk stel uitgezwaaid.
Ander stel ontmoet maar minder leuk.
Telegraaf van maandag ontvangen.
Honderd gulden gewisseld.
Leuk terrasje ontdekt.
Zaterdag
Hele ochtend postkantoor, moeder geprobeerd (geen gehoor).
Witte neusbeschermertjes gekocht (geen gezicht).
Nieuwe batterijen radio gekocht.
Hele avond gezocht naar Hilversum (ANWB-alarmcentrale).
Zondag
Geinig kerkje geweest
(nederlandse dienst!).
Hemden en ondergoed in Biotex gedaan.
Elkaars vellen gepeuterd
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(daaronder toch nog beetje bruin).
Maandag
Pakken.
Ondergoed (nog nat) mee in handdoek hotel.
Regen.
Op vliegveld luchthavenbelasting moeten betalen en weer honderd gulden moeten
wisselen.
Op Schiphol zon, maar koffer weg.
Naar huis met Maarse en Kroon.
Hele avond gebeld over koffer.
Brief aan laatste stel gestuurd.
Volgend jaar weer.

Rijmp
Als iemand je op straat passeert
met een nog naglimmende lach
dan is er niets aan hem verkeerd
maar zei hij net iemand gedag.

Kees

Een sterk simplisties staaltje!
Hij gooide een dubbeltje in de automaat en drukte op de toets KOFFIE MET SUIKER
EN MELK. Toen hij bemerkte dat de machine weigerde een beker te laten vallen,
stak hij in een reflexbeweging zijn pet onder het bruine straaltje.

Briljante flits
Midden in de nacht voor de sluitingsdatum, verving Gerrit den Braber in het winnende
Nationaal Songvestivalliedje de strofe Lalala nog snel door Tatata.

Potjeslatijn
Post coïtum omne animal triste.
Ante coïtum solo homo sapiens triste.

Simplisties tafelen
simplistiese tandestoker: vorkpunt
simplistiese messelegger: bordrand
simplisties servet: bovenbroek
simplistiese dinermuziek: benedenburen
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Preventief simplisme
's Zomers de schaatsen invetten.
's Winters de tent luchten.
Het hele jaar door de banden op spanning.

Hygiënisch simplisme
Het washandje voldoet uitstekend als afneemdoekje voor de wastafel.
Verder deugt het toch nergens voor.
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De telegrambesteller: Eigenlijk ben ik altijd al een postbode avant la lettre geweest!

Rijmp
Ten gevolge
van het ouderschap
zit mijn broek
vaak vol met pap.

Kees

Simplistiese associaties
1.
Speeltuin - gat in het hoofd
Philip van Tijn - Joop van Tijn
regen - Big Ben
majorettes - strafbaar
Pierre Jansen - zoetjes
Amerika - hoog
België - vet
Zweden - blond
parkeerwachter - kan schrijven
Vrij Nederland - nog lezen
Het Parool - opzeggen
Bach - Harry Mooten
Joop van Tijn - Ed van Thijn
Vara - Henk van Montfoort
kalender - Avro

2.
Pijp - Maigret
Maigret - Wies Andersen
Wies Andersen - sprookjes
sprookjes - Monaco
Monaco - Monte Carlo
Monte Carlo - witbrood
witbrood - vers
vers - twee
twee - handen
handen - wurgen
wurgen - moordenaar
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moordenaar - Maigret
Maigret - pijp

3.
Dienstmeisje - ramen lappen
hotel - schoenen poetsen
camping - water halen
pannekoeken - hiep hiep hoera
Jaap van Praag - Max van Praag
Max van Praag - drs. H. van Praag
Praag - Kafka
Taag - Amalia Rodriques
graag - de honderdduizend

4.
Briesje - berken
storm - gleufhoed
rits - au
fiets - wind
zolder - gedroogde appeltjes
kelder - eigen pruimenjam

5.
Bos - onderbroek
onderbroek - vuil
vuil - kantine
kantine - serveerster
serveerster - zondag
zondag - auto
auto - vouwfiets
vouwfiets - circus
circus - olifanten
olifanten - mieren
mieren - bos
bos - onderbroek
onderbroek - serveerster

6.
Fontein - Anita Ekberg
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Anita Ekberg - ijsberg
ijsberg - een tiende
tientje - Wilhelmina
Wilhelmina - hoeden
hoeden - Juliana
Juliana - Beatrix
Beatrix - hoeden

7.
Wijn - kurk
kurk - reet
reet - Reve
reve - zeilen
zeilen - riet
riet - reet
reet - Kees Schilperoort
Kees Schilperoort - Peter Schilperoort
Peter Schilperoort - plusfours
plusfours - kont
kont - reet

Architektonies simplisme
Wij zouden de heren architekten willen adviseren, bij het ontwerpen van een suite,
de Open Ronde Boogverbinding tussen voor- en achterkamer reeds in te laten metselen
en de rest (tussenmuurtjes en kasten) van karton te vervaardigen. Dat geeft immers
heel wat minder rommel in huis wanneer de hoofdbewoner besluit tussen voor- en
achterkamer een Open Ronde Boogverbinding aan te brengen.
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Buiten de deur
Oh schat
oh schat
ja dit
niet dat
maar dit
ja zo
oh oh
schat
oh
heb je hier ergens
een doekje of zo?
Kees

Simplisties huwelijk
man
vrouw
kind
koffie
sherry
thee
Viva
teevee
poes
giro
verjaardagen
begrafenissen

Automobilisties simplisme
Oh wat dom: 't moet juist andersom!
Nooit vriendelijk zwaaien
nadat u voorrang heeft gekregen,
maar altijd daarentegen:
éérst een beetje flemen
en dan gewoon voorrang némen.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Rijmp
Een diepe gedachte
is enkel van kracht
wanneer zij vanzelf komt
en niet wordt bedacht.
Kees

Kreatief simplisme

MOEDER!

Irritant simplisme
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[1976]
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[De Voorkanten]
Simplistiese Nieuwjaarswens
En dat 1976 dus mag brengen wat we eind 1974 van 1975 verwachtten
omdat 1973 dat niet had gebracht.
Wij zijn nu op een leeftijd gekomen dat ons gezicht na het opstaan niet meer
goedkomt.
Heer Kooten en Heer Bie.

Big Brother Babyfoon
Veel baby's van nu zullen straks verklaren dat ze vanaf hun vroegste jeugd stelselmatig
werden afgeluisterd.

Schitterende Carrière
Voor zijn dertigste al
zijn eerste hartaanval.

Huwelijken waarin de man en de vrouw voor het slapen gaan samen hun tanden
poetsen, zijn goed.
‘Echt een film voor de hele familie’, schreven ze in de advertentie.
Zeker voor de familie Borgia.
Wolter ontdekt het altijd te laat.
Moet er weer iemand, na veel geroep, met één hand door een kier van de deur een
nieuwe rol aanreiken.
In tweede huisjes is doorgaans dusdanig met de ruimte gewoekerd, dat de WC-bril
maar zelden uit zichzelf rechtop kan blijven staan.

Die zijn uit de tijd
Kantoorchefs die 's ochtends zó stralend binnenstapten dat de hele afdeling in één
oogopslag wist: ‘die heeft vannacht zijn zin gekregen bij mevrouw.’

Die zijn uit de tijd
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Kantoorchefs van wie de hele afdeling wist dat hij de vorige nacht niet had gemogen
van mevrouw, wanneer hij 's ochtends met een lang, asgrauw smoelwerk binnen
kwam stappen.

Die zijn uit de tijd
Beeldschone jonge vrouwen die nog veel en veel mooier zouden zijn met hun bril
af, maar hem droegen omdat ze nu eenmaal chemies doctoranda of vrouwelijk
ingenieur weg- en waterbouw waren.
De verschrikkelijke vrouwen die, ongeacht de kwaliteit van het voedsel en
onafhankelijk van de omgeving waar zij zich bevinden, altijd en altijd zitten te eten
alsof zij vreselijk de pest in hebben.
Zo'n plassende mannetjeshond - kwasi voorbij de boom of de paal lopen en dan op
het laatste moment met zo'n forehand-achtige beweging even snel de rechter- of
linkerachterpoot optillen.
Terwijl de vrouwtjeshonden uitgesproken schichtig zitten te plassen - ongeveer
zoals echte vrouwtjes in het open veld.

Op de Party
‘Nee, ik ben namelijk schilder.
Alleen schilder, of stukadoort u ook?’

Die zijn uit de tijd
Blond kindje bidt op blote knietjes op kleedje voor bedje gebedje.

De party in Amsterdam
Els en Frits zorgen voor de hapjes,
Lies en Henk voor de rosé
en wij nemen de Surinamer mee.

Ontwikkelingshulp
Die jongens daar leren hoe de produktie van het houtsnijwerk dat voor een kwartje
per poppetje wordt ingekocht en hier bij V & D voor zestig gulden over de toonbank
gaat door mechanisatie duizendvoudig kan worden vergroot.
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‘Zij is dus zo dat ze, ze heeft dus een werkster, maar voordat die komt, de maandag
en de donderdag, dan doet zij dus het hele huis, dus dat de werkster een beetje in een
opgeruimd huis komt.’
‘Als je bij voorbeeld kijkt naar een langspeelplaat, dat onze handen, dat die dus
precies zo groot zijn dat je bij het als je hem uit de hoes haalt, een langspeelplaat,
dat je vingers dan precies op het label kunnen terwijl de rand van de plaat tegen de
binnenkant van je duim, eigenlijk op de rug van je muis, dat je dan de eigenlijke
plaat dus helemaal niet hoeft aan te raken met je vette vingers. Hoe dat ook weer
klopt, met de maten van het menselijk lichaam!’

In de speelgoedwinkel
‘Ik wou deze mitrailleur graag ruilen, want hij weigert telkens na het derde schot.’

In de sigarenwinkel
‘Zal ik de sexblaadjes inpakken meneer, of wilt u meteen opsteken?’

De nog nablussende brandweer:
‘Maar waarom heeft u ons niet onmiddellijk gebeld, mevrouwtje?’
Het ontredderde vrouwtje: ‘Omdat telefoneren na zessen goedkoper is,
Brandweerman.’

De liefde
Een bed slaapt samen het lekkerst als je hebt besloten het pas de volgende dag te
verschonen.
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Heerlijk!
Vanavond lekker zitten met een pilsje en de Goelag Archipel!
Een Oom van ons die er verstand van heeft, zegt dat de belastingen in West-Europa
zo hoog zijn omdat de Belasting het enige artikel is waarmee niet tegen Hongkong
gekonkurreerd hoeft te worden.
Films waar je lopend of zoveel mogelijk kijkend als de mannelijke hoofdrol uitkomt,
zijn goede films.
‘En ordinair dat hij is: pooier kan het niet. Terwijl zij, zij is zo poëties, dichter kan
het niet.
Dus je begrijpt, dat fokt mekaar op, nou: jutter kan het niet.’
Wolter denkt dat de slaapkamers in de oudere franse hotels zo groot zijn omdat de
fransen elkaar in sex graag achterna willen zitten.

Voor onze simplistiese classici
De ongeruste Nimf Echo:
‘Eerlijk zeggen Narcissus: is er iemand anders?’
Zelfs bij de betere broodjeszaak zit er boter aan de kassa.
In Rusland leven, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, tientallen godsdienstige
overtuigingen. Die variëren van vijf jaar tot levenslang.
‘Waar je bij die lui op moet letten is dat je garantie krijgt op je garantie.’
‘Hoezo? Ze geven toch een jaar garantie?’
‘Jawel, maar je moet vragen om een jaar garantie op dat jaar garantie. Anders ben
je nergens.’
Roken moet je laten óf het moet je niets kunnen schelen. De derde mogelijkheid is
dat je leert laten dat het je iets kan schelen.
De ANWB overweegt de aanleg van veertig kilometer Naaktfietspad.
De PTT onderzoekt de mogelijkheid van Naaktloketten waarvoor Naakt in de rij kan
worden gestaan.
De Nederlandse Spoorwegen zijn bezig met een onderzoek naar de wenselijkheid
van een of meerdere Naaktcoupees per treinstel.
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De KLM zal een hip reclameburo in de arm nemen om een proefcampagne ter
promotie van het Naaktvliegen op te zetten.
De KNVB heeft de plannen voor een amateurcompetitie Naaktvoetbal al in grote
trekken rond.
Het GEB stuurt desgewenst een Naakte Meteropnemer, dwangbevelen van 's Rijks
Belastingen kunnen op verzoek Naakt worden overhandigd en de Stichting Pro
Juventute overweegt een Koninklijke Naaktkalender voor 1977.
Bas de Gaay Fortman wordt de eerste Naaktpoliticus en in antwoord daarop gaat
Drees Junior weer gewoon in zijn blote hoofd.
Frans Derks wordt de eerste Naaktscheidsrechter, Ruud ter Weyden de eerste
Naaktpresentator en Aart C. Gisolf stelt als eerste arts een Naaktspreekuur in.
Het is makkelijker een ontevreden vrouw van honderdtwintig kilo in haar geheel op
te tillen dan haar mondhoeken omhoog te krijgen.
Als op een vol strand zijn vlieger niet opgaat: dàn voelt een vader zich opgelaten.

Prostitutie nu
In de sado-masochistiese sector wordt het meest aan klantenbinding gedaan.

Ach wat schattig
Bij Boltini zijn vannacht twee kleine clowntjes geboren.
Boltini's failliet geloven wij niet.
Omdat Wolter verkeert citeerde uit het boekje Spaans op Reis, concludeerde de
plaatselijke arts dat die veertig graden koorts het gevolg waren van een verstopte
carburateur en een lekke koppakking.
Voor nederlandse artiesten en topsporters bestaat het toppunt van buitenlandse
feestvreugde uit het elkander gekleed in het zwembad gooien.
Vroeger was Parijs één grote erogene zone.
Mensen met gecapitonneerde WC-brillen zijn gemakkelijk te herkennen aan de afdruk
in hun billen.
Hij was ontzettend leuk...maar nu moest ze echt even naar het toilet. ‘Ik moet even
naar het toilet.’
‘Blijf je niet te lang weg?’
Leuke handen ook. Zo. Even in de spiegel kijken.
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Niet om te zien hoe ze eruit ziet, maar om even te controleren hoe ze er het laatste
half uur voor hem heeft uitgezien.
Hele sterke mensen kunnen zelfs
van limonade zonder prik
een jarig gevoel krijgen.
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Je hoeft niet allebei weg
om uit elkaar te gaan;
het zelfde wordt bereikt
wanneer er één blijft staan.

Kende Brigitte Bardot ons nu maar, toen wij zeventien waren.
In de Betere Broodjeszaak heet de Buffetbediende tegenwoordig Beleggingsadviseur.
‘Nee maar dan hebben jullie de óude meneer Velpon niet gekend! Dàt was een type!
Die bleef gegarandeerd op ieder feestje het langste plakken.’

New Journalism
Tenslotte toch weer alleen met Fles en Typemachine aan zijn bureau gezeten, gaat
de race nog altijd niet zozeer tegen de Klok alswel tegen de Drank: het Stuk moet af
voor hij dronken is.
De architect krijgt zijn Artistiek Gelijk uitsluitend van de Geschiedenis, die zijn werk
al of niet overeind laat staan.
‘Ik ken iemand die nog even een blokje om gaat als hij terugkomt en ziet dat er nog
vijf minuten op zijn parkeermeter zitten.’

Simplistiese generalisatie
Toen alle Engelsen nog bolhoeden droegen en alle Fransen alpinoos en toen alle
Italianen nog schoorsteenvegers waren - toen was er nog niks aan de hand.
Is er dit jaar alweer geprobeerd de jonge Nederlandse vrouw aan de sigaar en het
jonge nederlandse echtpaar in Unisex-vakantiekleding te praten?
Dat de dynamo bij de sportfiets naar het achterwiel is verhuisd, zal wel iets te maken
hebben met de suggestie dat je harder gaat als je voorwiel niet geremd wordt door
de dynamo.

Kantoor
In 1953 heeft de jongste bediende de occupatie-indicator op het damestoilet
gedemonteerd en andersom erin gezet, zodat Wit en Vrij nu nog steeds Rood en
Bezet betekenen.
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Zondag
Provinciestadjes vertonen in deze tijd van het jaar tegen het vallen van de avond veel
vijftienjarige vriendinnetjes die elkaar hebben opgebeld en voorgesteld om samen
nog een eindje te gaan wandelen met hun nieuwe borsten.
Sokophouders hebben nog maar heel in de verte iets met Overspel te maken.

Zou u het maken in de reclame?
Bedenk een slagzin voor een handverzorgende zeep die Onschuld heet.

Voor onze studenten
Over een heel collegejaar uitgesmeerd, kan een enorme tijdwinst worden verkregen
door bij het uittrekken van de bovenbroek tegelijk de onderbroek ‘mee te nemen’.
Als men dan 's ochtends in de bovenbroek stapt, trekt men tegelijk de onderbroek
mee aan.
Deze generatie dertigers heeft gewone vaders, maar ontzet-ten-de goeie opaas.
Als de kwispedoor gewoon in een hoekje van de kamer was blijven staan, zou de
electriese luchtbevochtigingscirculator geen schijn van kans hebben gekregen.
Is dat dan Geluk? Sterven en een diepvrieskist met honderden ingevroren biefstukken
achterlaten?
In het land dat Twee Televisienetten heeft gaat de prijs voor het belachelijkste
Weelde-artikel naar het electroniese Afstandsbedieningsapparaat.
1,2% der ondervraagden was nog nooit ondervraagd.
Dr. J.H. het Mannetje, socioloog
Op heel Hawaï is geen Bounty te krijgen.
Als jongens een vriendschap hebben die ten dele is gebaseerd op het samen naar de
meisjes kijken, dan houden zulke jongens hun vriendschap langer intakt dan meisjes
die een vriendschap hebben die ten dele is gebaseerd op het samen naar de jongens
kijken.
Mevr. R.S. het Mannetje-Sibbe, kinderpsychologe

Miss Holland-rijmp
Schapen in ééndelig badpak
en op zwarte hoge hakken:
sex op zijn kleinzieligst
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voor een jury oude zakken.

Verdwenen Kleuren
Het bruin van de oude papieren gulden
en het grijsblauw van de idem rijksdaalder
zijn wij later nergens meer in tegengekomen.

Verdwenen Geuren
De geur van smeltende sneeuw op een Friese schaats voor de kolenkachel en de lucht
van nieuwe rubberen snelbinders na de regenbui,
hebben wij nooit meer geroken
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Verdwenen deuren
De deur van de school, de deur van de voetbalkleedkamer, de deur van de schuur en
de deur van de Austin A 70, hebben wij nooit meer dicht voelen doen.
De Posiplist:

- Voor een doosje lucifers betaal je nog
steeds het zelfde als vijf jaar geleden. Dàt
noem ik nog eens een koopje!

De Negaplist:

- Kóópje? Dat betekent dat we vijf jaar
geleden op een enorme manier zijn
opgelicht!

Nieuwe Boeken
Tuinieren zonder spitten, bemesten en zaaien.
De huidige mens valt nog slechts op zijn knieën wanneer hij een contactlens kwijt
is.
Wolter wil wel in zijn daagse plunje naar het spreekuur van de huisarts gaan, maar
moet hij naar de specialist, dan trekt hij zijn blazer aan.

Oneigenlijk gebruik
Wolter gebruikt zijn woordenboek als boekensteun, zijn uitdruiprek als
plantenstandaard, zijn tandenborstel als witkwast voor de moeilijke hoekjes en zijn
stalen zakkam als punaisewipper.
Zo zou je ook kunnen zeggen dat sprekers vroeger gewoon iets zeiden en
tegenwoordig uitsluitend probéren iets te zeggen.
Als uw kinderen beginnen te gapen wanneer u over 1968 vertelt, staat u aan de
verkeerde kant van de generatiekloof.

Nieuwe boeken
Weer een biografie over Marilyn Monroe van een vent die haar nog eens een middag
als Norma Jean Baker heeft gekend.
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Sprook
De oude vrijster bleef hardnekkig in Sinterklaas geloven, omdat zij zich niet de kans
wilde laten ontnemen één keer per jaar bij een man op schoot te kruipen.
‘Vreselijk voor die man. Hij is nu al voor de negende keer tijdens zijn werk
veroordeeld wegens exhibitionisme. Bij de Bijenkorf hoeft hij het sowieso niet meer
te proberen. En toch is hij een van de beste etaleurs van Nederland.’
Mensen die Elvis niet begrijpen,
vinden dat ‘Love me Tender’
verschrikkelijk vals wordt gezongen.

Kerstgedachte
Als de boom in brand gaat, ja,
dan wordt God nog wel eens aangeroepen.

Simplistiese Kerstgedachte
Op de ochtend van tweede kerstdag worden de smerigste drollen gebakken.
Als u een kind neemt, bent u 's ochtends om half zes vaak een garage die zijn mond
moet open doen om een Dinky Toy binnen te laten.

De regenbroek
Met zijn regenbroek aan lijkt Wolter heel wat mans.
Wolter vergeet op een partijtje wel eens zijn regenbroek uit te trekken.
Wolters achtertassen waren opengesneden en men had zijn regenbroek ontvreemd.
Toen Wolter aangifte kwam doen, wilde de dienstdoende agent het geval van die
regenbroek niet eens opschrijven.
Die nacht ging het ongure type het slechte pad op, met een lekkere nieuwe regenbroek
aan.
Pas toen Wolter drie weken later met een natte broek thuiskwam, kon hij de absentie
van zijn regenbroek niet langer verzwijgen.
De inbreker verraadde zich doordat de rubberen pijpen van zijn regenbroek tegen
elkaar wreven, waarbij dit hetzelfde geluid voortbracht als voorbijlopende vrouwen
met te dikke bovenbenen, maar dan duizendvoudig versterkt.
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Bovenaan Wolters verlanglijstje stond een regenbroek.
Bij fouillering werden de vermiste Van Meegeren, het tafelzilver en het wapenarsenaal
teruggevonden in de holle ruimte tussen bovenbroek en regenbroek.
Wolter liet niets merken, maar bij het openmaken van het pakje zag hij meteen dat
het een tweedehands regenbroek was.
De regenbroek kreeg een ereplaats in de mooiste vitrine van het Politiemuseum.
Het dragen van andermans regenbroek werd voor Wolter een obsessie.
Het Parool bracht het koddige bericht in een rood kadertje op de voorpagina: er was
ingebroken in het Politiemuseum! Er werd een regenbroek vermist...
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Verbondspost
1.
Estheeze
Geachte Heer Kooten,
Tot mijn grote vreugde kan ik u berichten dat alles erop wijst dat onze keuze van het
Verbondsterrein een zeer gelukkige is geweest.
Weliswaar konden we in november niet vermoeden dat ‘us plekkie’ in juli zou
zijn uitgegroeid tot brandnetelmuseum (ongelofelijk: manshoog en vuistdik!), maar
zeker een kwart van het hoofdveld is al weer begaanbaar. Jammer dat zo weinig
simplisten gehoor hebben gegeven aan onze oproep in De Kampioen. Ik betwijfel
dan ook of voor wat betreft de bouw van de Vergaderzaal de Pasendeadline haalbaar
is. De damesslaapzaal zie ik niet voor kerstmis '77 gereed, om van wasplaats en
openluchttheater maar te zwijgen.
Maar, Heer Kooten, er wordt hier veel gezongen en dat centrum van ons dat zal
er potverblomme komme!
O ja: er is weer een schrikbarend tekort aan kartonnen dozen. Zoudt u Heer
Overvest van de Verbondspapierophaaldienst opdracht willen geven zo snel mogelijk
het karton uit te selecteren? Er wordt met smart op gewacht!
Jammer dat uw komst i.v.m. de bevalling van uw poes weer enige vertraging
ondervindt. Aan de andere kant leuk dat wij hier bezig zijn u een grote verrassing te
bereiden...'t Is waarachtig al een gevleugelde uitdrukking aan 't worden: ‘Jongens,
dit zou Heer Kooten moeten zien!’
Simplisties groetend dag,
uw Heer Bie

2.
Purmerend, moederdag
Beste heer Bie,
Het zijn er zeven! Er was er eentje bij met een heel mismaakt neusje, ook een beetje
scheel en een dubbelgevouwen oortje. Die hebben we Wim genoemd. ‘Kees’
daarentegen is een ongelofelijk pienter poesje - gitzwart en met helderfelle oogjes,
die nu natuurlijk nog dicht zijn.
Het was me anders het nachtje wel vannacht. Warm water, natte gastendoekjes,
de föhn, de mediese WP, lauwe melk en steriele speentjes - alles hadden we klaarstaan,
maar als het dan zover is gaat het wonder der natuur toch zijn eigen gang en is
moederpoes' Wil weer eens Wet! De kartonnen doos is nu dus nog eventjes bezet,
maar zodra Moeder en Kees eruit zijn (Wim en de andere vijf schattige wollen
balletjes heb ik zojuist verdronken) neem ik hem mee naar Estheeze want heer
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Overvest laat het lelijk afweten met zijn papierophaaldienst. Al speelt in het hele
geval Overvest natuurlijk wel mee dat zijn vrouw vorige week woensdag blijkt te
zijn bevallen van een vijfling.
Kortom: ik kom zodra de doos vrij is. Het heeft geen zin om nu al te verschijnen
want dan zou ik toch nog een keer terug moeten voor de doos. Ik kom dus zo snel
mogelijk, mèt kartonnen doos.
Tegen brandnetels helpt dat je er urine op plast, liefst allemaal tegelijk. Als u dat
met uw mensen nu afspreekt om meteen na de ochtendboterham en de halfelfkoffie
boven de brandnetels ‘uit de broek’ te gaan, dus alle verzamelde urine rechtstreeks
op de brandnetels plassen, dan zal u eens zien.
Nu: nu nemen wij er hier nog eentje op jullie daar. Nemen jullie daar er vanavond
ook maar eentje op ons maar denk er aan: niet ‘doorzakken’ want in januari '77
uiterlijk komen die Bulgaarse Simplisten en die kunnen onmogelijk nog worden
omgegooid.
Dan doen we het maar zolang zonder wasplaats en dan graven jullie desnoods
maar latrines zolang: veel luxe zullen die bulgaren thuis immers ook niet gewend
zijn.
Goed Kamp.
heer Kooten

3.
Estheeze
Geachte Heer Kooten,
Heerlijk te vernemen dat het U en de Uwen zo naar den vleze gaat.
Heel blij waren we met uw anti-brandneteltip. De praktijk leert ons echter dat elke
brandnetelplant gemiddeld 2x beplast moet worden wil hij het lootje leggen. M.a.w.:
we hebben een schrikbarend tekort aan urine! Zoudt u nu zo vriendelijk willen zijn
een balletje op te gooien bij uw huisarts? Dagelijks worden daar immers liters
mensenvocht afgeleverd, terwijl voor een doorsnee onderzoekje slechts één vingerhoed
voldoende is.
Mocht dit afstaan van overschotten afstuiten op de mediese ethiek (valt de urine
in verkeerde handen, dan kan er inderdaad op afschuwelijke wijze misbruik van
worden gemaakt!), dan kunnen wij nog overwegen een oproep via de tv te plaatsen.
Koppelen we het aan een nationale aktie, dan zouden we kunnen vragen of iedere
Nederlander een flesje bij zijn eigen huisarts brengt (huisartsen zijn immers ook 's
avonds ‘open’!). Met de opbrengst (minstens 4 containers, schat ik) branden we dan
in één weekend het terrein plat, zodat we eindelijk eens aan de eigenlijke bouw
kunnen beginnen.
Tot zover, Heer Kooten, want ik moet me nu voorbereiden op de bonte avond,
waarop ik van plan ben Carmiggelts weergaloze schets De Voordrachtskunstenaar
uit het hoofd te reciteren!
Houden zo,
uw Heer Bie
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4.
Purmerend
Beste heer Bie,
Als ik het goed begrijp stelt u dus eigenlijk de instelling van een ‘Pisbank’ voor en
u moet het me maar niet kwalijk nemen maar dat idee vind ik even onsmakelijk als
onzakelijk. Gelukkig ken ik uw integriteit het milieu ten aanzien en dat maakt uw
urine mijnerzijds nog wel verteerbaar maar als u persé niet wilt ‘spuiten’ moet er
toch nog wel een tussenoplossing te vinden zijn - ik ben zo bang dat het Simplisties
Verbond verdacht
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wordt van Poep en Pies-grappenmakerij als we echt in het groot gaan oproepen tot
vrijwillige waterdonatie; dan zou de hele brandnetelkwestie namelijk nog oneindig
veel ‘neteliger’ kunnen worden dan zij nu is. Al blijft het een moeilijk parket. Waarom
proberen jullie ze niet eenvoudig uit te trekken? Als je zorgt dat het lichaam en gelaat
geen blote stukken vertonen, dus met behulp van werkhandschoenen of de mouwen
van uw sweater over de handen getrokken, anklets over de broekspijpen en een
theedoek op het hoofd zoals de arabieren dragen maar dan andersom, dus de ‘flap’
niet in de hals (nek) maar voor het gezicht met twee gaatjes erin, dan houden we er
bovendien een aantal vaten brandnetelsap aan over en één telefoontje met Mellie
Uyldert kan u vertellen waar dat allemaal goed voor (en tegen) is. Op dat idee van
een eigen selfsupporting makrobiotiese verbondscentrum-apotheek hoop ik nog nader
terug te komen maar nu ga ik nog even snel de zon in want hij is net doorgebroken
en u weet hoe Bruin mij het Einde staat.
Veel gezond simplisties plezier op de Bonte Avond (u doet toch zeker ook nog
dat nummer van die Arabier met zeven kamelen?) en zolang te water dan maar weer.
heer Kooten

5.
Estheeze
Geachte Heer Kooten,
Uw vorige brief, waarin U ons, laten we nu maar eerlijk zijn, toch eigenlijk ergens
ideologies op de vingers tikt, heeft grote indruk gemaakt toen ik 'm na de avondbobam
voorlas.
Ja, U hebt gelijk, we waren op de verkeerde weg. We mogen er alleen maar blij
om zijn dat U er kennelijk niet te zwaar aan tilt. Maar, Heer Kooten, hier, zo verstoken
van alles...en dan die zon, die zon, die zon...en de netels...Gelukkig dat U, in de grote
stad, het zicht op de werkelijkheid blijft behouden. Wij Simplisten leven toch al in
een glazen huisje.
Excuses ook als ik terugkom op een voor ons zo brandend probleem: de kartonnen
dozen. In een vorige brief ben ik niet duidelijk geweest: het gaat ons niet om één
doos, we hebben behoefte aan HONDERDEN KARTONNEN DOZEN!
De bedoeling is nl. dat wij rond het hele terrein een ± 3 m hoge muur optrekken,
die onze inwijdingsrituelen moet onttrekken aan al te nieuwsgierige blikken. U
herinnert zich ongetwijfeld hoe wij in de rats zaten toen vorig jaar de Neue Illustrierte
een tipje van die sluier oplichtte. Wat dat betreft groeit mijn respekt voor een
zusterorganisatie als die der Vrijmetselarij. Een eeuwenoude orde en nog steeds
weten wij niet wat Heer Knap en consorten in hun loges eigenlijk uitvoeren.
Laat het Simplisties Verbond toch niet overkomen, wat gebeurde met de
Rozekruizersbeweging, de Boyscouting en het Sado-Masochgenootschap. Door de
deur open te zetten, haalt men de vervlakking in huis. Ik geloof daarom ook dat het
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hoog tijd is de Verbondsballotage en Ontgroening aan een krities onderzoek te
onderwerpen.
Tot zover, want men waarschuwt mij dat een boze dorpskruidenier van wie wij al
14 dagen op de pof betrekken, het terrein heeft betreden. De oude direkteurstruc dan
maar weer...
Blacham
uw Heer Bie

6.
Purmerend
Beste heer Bie,
Er is natuurlijk zoiets als privacy. Er is echter ook zoiets als isolationisme.
Tegelijkertijd bestaat er zoiets als sektarisme. En er bestaat natuurlijk zoiets als
bestaansrecht. Nu is het aan ons om exact over de witte streep van de gulden
middenweg te laveren.
Ook bestaat er niet alleen zoiets als een middenweg, maar er bestaat ook nog zoiets
als een middenstand. Dat wij daar niet buiten kunnen zal u duidelijk zijn; denken als
u doet over deze materie. En er bestaat zoiets als integriteit, gentleman's agreement
en gewoon een schone lei. Mag ik u daarom toch op uw hart drukken de kleine
zelfstandigen van Estheeze te vriend te houden want er bestaat ook nog zoiets als
een uitspraak van John Lennon die heeft gezongen:
A working class hero is something to be.
A working class hero IS something, heer Bie! Bij het opruimen van de middelste
verbondsbureaulade ben ik, naast de dronken naaktfoto's die wij van elkaar hebben
genomen toen we het rond kerstmis 1975 weer eens helemaal niet zagen zitten,
bovendien een vergeten partijtje Instrijkers tegengekomen, u weet wel, met
Goedgekeurd door het Simplisties Verbond.
Die heb ik gesleten aan twee Purmerendse boekhandels en de netto opbrengst,
zijnde een lapje van honderd, sluit ik hier separaat bij in. Vereffent u daar svp zo
snel mogelijk de kruidenier mee! En informeer dan gelijk of hij niet een partij
kartonnen dozen op het plaatsje achter de winkel heeft liggen staan.
Daarmee zit ik op de muur: een drie meter hoge muur van karton? En hoe moet
dat bij natworden? Ook schrikt een beetje paparazzi er niet voor terug om daar zijn
telelens dwars doorheen te prikken. Daarom heb ik dus een beter idee. Er bestaat
zoiets als een Brandnetelprobleem dat geen probleem hoeft te zijn. Want waarom de
netels niet naar de omtreklijnen van het terrein verplant? Dat lijkt me prakties,
symbolies, milieus het Ei van Columbus!
Heel veel Boeka, heerlijke
Pinta en Santa Maria,
heer Kooten
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7.
Estheeze
Geachte Heer Kooten,
Weer heel hartelijk dank voor uw heerlijke, nuchtere, met beide benen op de grond
staande brief. Dat is een attitude die wij zo
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broodnode missen. Er is nl. in deze drie weken nog geen druppeltje gevallen, maar
gelukkig heeft deze schaduwzijde toch ook een zonnige kant.
‘De zon stond bijna loodrecht boven ons. Zij wierp slechts een weinig schaduw
om onze voeten. Zij verlichtte elken hoek, elke spleet. Geen wolkje stond aan den
hemel, geen windje bewoog zich, de lucht was zuiver en vol geuren. Hier was de
plaats, waar nieuwe, gezonde, gelukkige gedachten geboren konden worden!’ (Karl
May, Winnetou's Testament, blz. 225).
U hebt gelijk: het is negaplisties de hele middenstand over één kam te scheren.
Toch zóu ik ze zo af en toe. Vanmorgen in de koffiepauze heb ik bijvoorbeeld
geprobeerd voor mijn kleine jongen een vlieger op te laten. Of een vlieger, 't was
een door en door moderne variant: een plastic piloot met duizenden in de war
kringelende koordjes verbonden aan een plastic parachute, het geheel aan een rol
touw. 't Is onbeschrijflijk, Heer Kooten, welk een woede zich van een mens kan
meester maken, hollend over een weiland, 35o in de schaduw, met achter zich aan
een vlieger die niet opgaat!
O, als ons Verbond toch eens tot zo een MACHT mag geraken, dat de Ploert die
dit wanprodukt heeft uitgedacht, zich 2x bedenkt met het op de markt te brengen, in
de zekerheid dat ons Verbond het onmiddellijk zou afkeuren waardoor...ja, bijna had
ik geschreven waardoor die vlieger niet zou opgaan. Een al te gemakkelijke. Maar
U begrijpt 't. U begrijpt alles.
Plons!
uw Heer Bie

8.
Purmerend
Arme Heer Bie,
Daar grijpt u weer eens uit mijn hart! Inderdaad passeert er door de spuigaten
hoofdzakelijk fabrikanten-afval. Ik weet nog goed hoe mijn opa voor mij een Vlieger
maakte: dat ging van een geraamte van mooie dunne vurenhouten latjes, langs de
omtrek vliegertouw en daarovereen gespannen vrolijk gekleurd, sterk en winddicht
laat ik nu maar noemen Cellophaanpapier. Kan ook anders geheten hebben. Maar
niemand kan je daar vandaag de dag meer aan helpen! Misschien ergens een
papierwinkeltje in een achterafstraatje in de provincie en dan heeft de partij
waarschijnlijk zó lang gelegen dat het cellophaanpapier voor het vliegerende doel
niet langer geschikt is. Maar u zegt geen nee anders heeft de winkelier helemaal voor
niks geklommen op zijn wankele laddertje naar de hoogste plank, dus u neemt wat
vellen mee (rood, geel, blauw - ook de kleuren hadden toen een kwaliteit die je
tegenwoordig nergens meer in terugziet) en u bouwt zo goed en zo kwaad als dat
gaat een echte ouderwetse vlieger. U plakt hem met stijfsel of gluton (niks plasticlijms,
glue-stifts of twee componentenplaksels), u knipt een contrasterend gekleurd maantje,
mannetje of zon uit het tweede vel, plakt dit op uw vlieger en...vieren maar. De staart,

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

dat bedenk ik nog net op tijd, was van touw waarin reepjes oude poetsdoeken,
onderbroeken of linnengoed, gescheurd en op onderling gelijke afstanden, als strikjes
in meisjesharen gebonden. Ziet u in de moderne speelgoedsupermarkt nog wel eens
een vlieger met een Staart? Ze zullen u uit lachen, nadat ze u aan hebben zien komen.
Nee Heer Bie, ik moet nog even aan het gevoel wennen en weet er ook nog niet
helemaal raad mee, maar in steeds meer opzichten voel ik mij, sprekend als directeur
van het Simplisties Verbond, wat Links zou noemen ‘reactionair’ beginnen te aarden.
Leve het Papier!
uw heer Kooten

9.
Estheeze
Geachte Heer Kooten,
Daar snijdt U does-portant een basisprobleem aan! Namelijk de vraag waar wij
eigenlijk staan. Wel, staat U mij toe dat ik uit het blote hoofd probeer de zaken nog
's op een rij te zetten. Wat grof weliswaar, want de rijdende bibliotheek heeft dit dorp
vorige week nog aangedaan, zodat er tot Kerstmis geen boeken meer zijn na te slaan.
Ben ik er ver naast met Rechts te schetsen als ‘houden wat je hebt’?
En links met ‘proberen méér te krijgen’? Ik dacht dat ik de geschriften van Prof.
Oud en Karl Marx hiermee adequaat heb samengevat.
Welaan, zijn wij Rechts? Neen, want wij willen eerder ‘terughebben wat we
hadden’, dan ‘houden wat we hebben’ (U een vlieger, ik een Vliegende Hollander).
Zijn wij links? Neen, want reeds in onze oprichtingsfase formuleerden wij de stelling
‘de meeste mensen willen méér, het Simplisties Verbond wil minder’. Kortom, Heer
Kooten, ik dacht weer 's onomstotelijk te hebben bewezen dat er maar één isme is
en dat is het Simplisme.
Over enkele uren wordt het Zomerkamp plechtig gesloten. Een prachtig resultaat
werd geboekt: alle brandnetels hebben het veld moeten ruimen. Er staat er geeneen
meer! Laat nu herfst en winter maar komen, volgend jaar gaan we er weer fris
tegenaan. Drinken we binnenkort samen weer een goed glas in uw biljartkamer?
Cheers en Cheerio,
Roger en uit.
Uw Heer Bie
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Misschien leuk thema voor eigentijds kinderboek
Er waren eens een pappa en een mamma die dik voor mekaar waren. Want ze waren
allebei ontzettend dik, maar daar maakten zij zich niet druk om. Nu zijn dikke mensen
toch al gezelliger dan normale pappaas en mammaas, maar dikke echtparen die dik
voor mekaar zijn, die zijn helemáál dik voor mekaar. Want dat was namelijk zo: die
pappa vond zijn mamma veel leuker dik dan dun en andersom vond de mamma een
dikke pappa veel prettiger om naar te kijken en aan te voelen dan een mager vadertje.
De een was dus dik voor de ander en daarom zei iedereen in het straatje: die twee?
Die zijn dik voor mekaar. En ze hadden zeven kinderen die zó dun en sprietig waren
dat ze door de brievenbus naar binnen en naar buiten konden. Alleen geen twee
tegelijk, want zo mager waren ze nu ook weer niet.

Misschien leuk thema voor eigentijds kinderboek
Er was eens een pappa en die pappa was zó gelukkig, dat hij soms wel zes, zeven
keer op een dag klaarkwam. Zomaar ineens. Dus niet in bed bij de mamma van die
pappa, maar gewoon om niks. In het wildeweg. Dan werd het gewoon even teveel
allemaal, zo gelukkig voelde die pappa zich dan, zodat het een uitweg zocht.
Bijvoorbeeld in de auto had hij het vaak, als een stoplicht net op groen sprong
wanneer hij al aan het afremmen was omdat het nog op rood stond. Woensdag nog,
onder Weesp. Maar ook 's avonds onder de afwas, of gewoon rustig overdag op het
Instituut.
Het ging ook zonder erectie gepaard, want met de piemel van die pappa had het
eigenlijk niets te maken. Hij kwam er een tijdje mee bij een dokter, want die wou op
die pappa promoveren, maar die is toen vertrokken naar Nairobi. Kon zeker beter
verdienen in de Ontwikkelingshulp.

Emotionele schaarste
- Geld doet me niks, gek is dat. Veel meer mooie dingen. Geld doet mij veel minder
dan iets moois mij doet. Dat het met elkaar te maken heeft is mijn schuld niet. Die
oude schoolplaten zijn nu vijftig gulden het stuk maar dat is elke keer weer zo'n kik,
een oude schoolplaat van vroeger herkennen. Of je weer in de klas zit. Thuis dan.
Die mòet ik dus allemaal hebben en ook al die blinde kaarten van Nederland van
vroeger. Overijssel, Drente, te gek. Dat kan je dwangselmatig noemen, maar dat is
nou eenmaal mijn lego.
- Je lego?
- Ja. Hoe je ego in elkaar is gezet, hoe dat past. Het menselijk lego. En oude
koekblikken dito. Beschuit, cacao en koffiebussen van net na de oorlog, daar kan ik
niet aan voorbij. Moet ik hebben. En voor een beetje blikje vragen ze dertig, veertig
gulden tegenwoordig, net zo makkelijk. Een echt blikken koektrommeltje uit de
zestiger jaren? Zo'n trommeltje waarin de laatste kruimels zijn vastgeroest? Niet
meer te betalen. Ik zal je vertellen een doosje Wybertjes uit '66 vind je al bijna niet
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meer onder de tien. Die geelzwarte metalen dozen van Droste's Caro's met dat
geprofileerde deksel? Beetje gaaf exemplaar doet een geeltje. Vijfentwintig gulden:
daar heb je vijf blikjes schoensmeer voor.
- Volle?
- Nee alleen de doosjes natuurlijk. Die oude platte blikken doosjes. Dus inmiddels
leeg of alleen nog een restje langs de rand van de bodem. Nugget, Erdal, Pelikaan,
Ça va seul. Voor een doosje van Kiwi uit eenenzestig moest ik vorige week tachtig
gulden neerleggen. Maar dat is dan ook een van m'n mooiste doosjes momenteel. Ik
heb ook een enorme emotionele binding met dat doosje, dat was een geweldige albert
heynervaring toen ik dat doosje na je kan wel zeggen twintig jaar weer een keer in
m'n hand voelde. Want wij waren thuis met zijn vieren, minus twee ouders, dus je
begrijpt: dat was altijd schoenenpoetsen. En als ze niet glommen, nou, borg je dan
maar!

De nieuwe kijk
- Wat beweert u in uw boekje en waarom is het zo'n sukses?
- Wel, dat kunt u niet loszien van elkaar omdat u dit niet kunt scheiden. Er is een
direkte samenhang tussen het Wat van mijn beweersels als psycho-analitikus en het
Waarom van de mate van geestdrift waarmee dit Wat kennelijk door duizenden
herkend is als het momentele Het. - Kan ook het Wanneer hiermee te maken hebben? - Ongetwijfeld, omdat mijn Wanneer het Nu is. - Uw Nu? - Er is maar één Nu en dat is het Nu van ons allemaal. We zitten allemaal in
dezelfde minuut. - Maar dat Nu is toch chaotieser dan ooit? - Daarom moet een ieder zich om te beginnen beperken tot zijn eigen, hoofdelijke
chaos. Het eigen Zelf leren herwaarderen van binnenuit. Dus met aftrek van alles
wat zich in de loop van een leven aan het Zelf heeft opgedrongen en aangehecht.
Tevelen raken door de theorie van de emotionele schaarste verstrikt in de vraag wat
de Tijd met hen heeft gedaan, doet, of zal doen. Terwijl het enig antwoord op de
hoofdelijke chaos besloten ligt in de vraag wat dezulken met de Tijd doen. - Wat men tot op heden met zijn tijd gedaan heeft is dus niet relevant binnen uw
doe-het-zelf-therapie?
- In het geheel niet. Wat doe ik met déze Minuut, die zojuist is ingegaan - daar
dient men slechts bij stil te staan. Want Deze Minuut is immers het hele Dagelijkse
Leven. We hebben nooit meer dan deze lopende minuut. Welnu: laat Deze Minuut
dus nooit negatief beïnvloeden door de Vorige Minuut, zomin als door de Minuut
die hierna aanvangt. We dienen er uitsluitend voor te zorgen dat we in de Volgende
Minuut tevreden aan Deze Minuut kunnen terugdenken. Trots kunnen zijn op elke
minuut.
- Hetgeen een exacte herwaardering van ons Vertroebelde Zelf mogelijk maakt?
- Precies. Want wij zijn niets meer maar ook niets minder dan dat Zelf in Deze
Minuut. - Wat is er voor nodig om dit Levensgeluk deelachtig te kunnen worden?
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- Dat valt reuze mee. Een Gezond Verstand, Mijn Boekje dus en verder een
Goedlopend Horloge met Sekondewijzer. -
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Photoos
- Ik moet ze altijd nog eens inplakken. Een schoenedoos vol heb ik staan. En dan
nog wat nog geeneens in die schoenedoos zit, maar nog in de oorspronkelijke mapjes
regelrecht van de fotowinkel.
Dat worden van die gekmakende stapels want die mapjes blijven nooit netjes op
elkaar liggen door de rondvorm van de fotoos. Die leg je 's avonds op elkaar die
mapjes en dan 's ochtends blijkt zich dat te hebben uitgegleden over je hele bureau.
Voor je het weet hebben die mapjes - je kent ze wel, envelopjes-zijn het eigenlijk
meer - ook de eigenlijke albumfunktie overgenomen: de vakantiefotoos van 72 (want
zover ben ik achter, ik moet ze altijd nog eens inplakken) daar weet je dus van dat
ze in dat en dat mapje zitten. En daar blijven ze dan in, verder.
Eigenlijk kijk ik ze alleen bij het afhalen, fotoos. Hoe ze geworden zijn, even vlug
op schoot in de wagen. Daarna vrijwel nooit meer dus, alleen met de mensen die
erop staan, als je die toevallig tegenkomt. Maar ik ben nu dus al zover achter met
inplakken dat er al mensen van dood zijn, die erop staan. Wat echt bewogen of te
donker is gaat linea rectaal prullemand, zover ben ik nu wel. Maar wat kwalitatief
de zes plus haalt dat bewaar je nou eenmaal met fotoos, dat doe je moeilijk weg want
dat scheur je niet zo makkelijk in tweeën. Uit een soort Eerbied voor het Wonder
ook nog wel misschien en voor de prijs.
Wanneer ontdekten ze de gevoelige plaat, de gebroeders Wright? Nog geen honderd
jaar geleden, geloof ik pas. Dus reken maar uit en ga maar na. Maar je krijgt allemaal
een punt in je leven als je een fototoestel hebt dat je ineens met een schoenedoos vol
fotoos zit. En dan gaat het erom. Dat je ze inplakt (hoewel je geeneens meer hóeft
te plakken met die moderne alba) of dat je ze altijd verder altijd nog een keer moet
inplakken, je fotoos. Dat zal mij dus niet gebeuren want ik moet ze altijd nog eens
inplakken. -

Kan wel goed worden
- Tussen de regels door zul je altijd vooral mensen horen in ons programma. Het hele
programma krijgt erg veel met mensen te maken. Het gaat eigenlijk helemaal over
mensen. Wat willen mensen, wat doen ze, wat beweegt mensen. Het is beslist niet
zo dat wij er elke week een leuk radioprogramma uitdraaien en dat wij dan verder
de mensen maar de mensen laten. Het liefst zouden wij eigenlijk de hele dag met
mensen bezig zijn; met mensen praten, naar mensen luisteren, mensen laten praten
en mensen laten luisteren. Wat zijn er allemaal voor interessante mensen onder de
mensen? Bestaat er zoiets als de mensen zèlf achter de mensen die je tegenkomt
onder de mensen? Die vragen, die dingen.
Daarom willen wij dit programma vooral mèt mensen maken. Ideaal zou het zijn
als wij met mensen, voor mensen, een programma van en over mensen zouden kunnen
maken. Waar mensen mee zitten, wat ze kwijt willen, waar ze bang voor zijn. Hoe
mensen over andere mensen denken. Wij zullen dus zelf mensen gaan bellen en wij
zullen, andersom, door mensen gebeld worden. Zodat de mens achter de mens vandaan
komt. Ach, we weten er allemaal nog maar zo'n angstig klein beetje van eigenlijk,
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van wat mensen zijn en waarom ze zo zijn. Toch eigenlijk pas sinds Hilversum Drie
zijn we dat een beetje beginnen te vermoeden, wat er allemaal bij de mensen leeft,
wat mensen motiveert, wat mensen doet funktioneren als die en die mensen. Wij, de
redaktie, wij konden dus dit radioprogramma gaan doen en wij zijn tot de konklusie
gekomen dat wij gewoon mensen nodig hebben als we een programma voor mensen
willen maken. Ons programma gaat dus in de eerste plaats over mensen, dan komt
er een hele tijd niks en dan muziek. Maar goeie muziek. Muziek waar de mensen als
mensen wat aan hebben. -

Uw kostbare platen
- Wat doe jij nou met uw kostbare platen?
- Hoezo?
- Zet je ze rechtop of leg je ze neer.
- Je bedoelt hoe ik mijn uw kostbare platen opberg? Nou rechtop dus nóóit meer
en liggend zéker niet.
- Maar hoe hou jij dan het langst plezier van uw kostbare platen?
- Zowiezo niet in de hoes opbergen.
- Nee dat spreekt. Je zal wel gek zijn. Dan help je je uw kostbare platen
gegarandeerd naar de verdommenis.
- Uw kostbare platen moeten ademen. Dan heeft men het langst plezier van zijn
uw kostbare platen.
- Vertel mij wat, over uw kostbare platen! Maar hoe berg jij ze dan op, jouw uw
kostbare platen?
- Nou hangend dus.
- Ja maar hóe hangend. Toch niet meer met die speciale vilten knijpertjes voor uw
kostbare platen?
- Die Your Precious Records-knijpertjes, ja. Wat is daar tegen?
- Alles! Daar schijnt uw kostbare platen van uit te zakken. Minimaal, maar toch:
op een beetje installatie hoor je dat.
- Hoe moet het dan?
- Je moet vragen naar de Record-cord-box van Telefunken. Dat is een uranium
draad die precies door het gat van uw kostbare platen gaat en die is gespannen in een
stofvrije plutonium kast, die draad. Daar gaan honderd uw kostbare platen in. Het
eigen plaatgewicht van uw kostbare platen is dan namelijk gegarandeerd
zelfkorrigerend verdeeld. Heb ik besteld op de Firato. Daar hadden ze nog veel meer
voor mijn uw kostbare platen maar ik dacht laat ik het niet te gek maken.

De bekende nederlander
- Inderdaad, het is rampzalig. Volgens een recentelijke schatting, maar er komen er
zoals u weet steeds meer bij, soms wel twee per maand, telden wij, maar dat blijft
dus globaliter, tussen de honderdvijftig en tweehonderd Bekende Nederlanders in
Nederland. Dat is een abnormaliter hoog gemiddelde, europater gezien. Wellicht ter
vergelijking dat ik u dit mag aanbieden: België kent slechts drieëntwintig Bekende
Belgen en heel IJsland, maar dat voorbeeld is extremiter, kan op niet meer dan twee
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Bekende IJslanders bogen. Dan moet ik verder aantekenen dat met namiter die lage
scoring van drieëntwintig Bekende Belgen in heel België wordt beïnvloed door de
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negentig Bekende Nederlanders die naast Bekende Nederlander in Nederland ook
Bekende Nederlander in België zijn. Zeventig procent van de spontaniter door ons
ondervraagde Onbekende Nederlanders zou best, gragiter zelfs, een Bekende
Nederlander willen zijn, maar het grappige is dat de omgekeerde figuur niét voorkomt:
wij hebben alle Bekende Nederlanders die vraag gesteld, maar geen van hen zou
liever een Onbekende Nederlander zijn. Bovendieniter kregen wij sterk de indruk
dat de Bekende Nederlander niet als zodanig wordt geboren, maar dat hij gemaakt
wordt. De Bekende Nederlander wordt van Onbekende Nederlander tot Bekende
Nederlander gemaakt door de Media (Mies, Willem, Ischa, Sonja, Viva, Showpagina,
Panorama) en als hij dan eenmaal is gemaakt tot Bekende Nederlander, en dat is heel
grappig, dan máákt hij hetzij zij het daar verder ook naar. Dan gaat hij zich gedragen
zoals tachtig procent der Onbekende Nederlanders vindt dat de Bekende Nederlander
zich moet manifesteren. Dat is hoofdzakelijk normaliter (zelf afwassen, liefst trui en
broek, eigenhandig eitje bakken, best borreltje lusten) maar toch ook leukiter (panellid,
malle hoofddeksels, openbaar potverdorie zeggen) en vooral humaniter (begaan met
armoede, diepe uitspraak in kerstbijlage dagbladen, zelf zwerfkat adopteren). Nee,
wij vonden geen eclantiter verschil in intelligentie tussen de Onbekende en de Bekende
Nederlander, maar het is wel zo dat het gedrag van de zich populariter als Bekende
Nederlander gedragende Bekende Nederlander steeds infantieliter trekken gaat
vertonen. Dat is gewoon aanwijsbariter.

Krankjorum toeval
- Van de week was het echt weer even om bang van te worden. Ik sta op, ik sla de
Volkskrant open (wat overigens een jurk van een krant is geworden) en ik lees in
een flits iets van ‘band verbroken’. Tussen wie en wat weet ik niet meer, het verband
ben ik kwijt, maar het eerste woord wat me die dag bewust werd was ‘band’. En ik
wil wegrijden en ik heb dus een lekke band. Dat was één. Ik gooi de reservejongen
d'r op, ik rij weg en ik zie tot aan Amsterdam zeker tíen uitgesproken dikke mannen
lopen en of fietsen. Niet alleen maar groot of korpulent, nee, echt dik. Ik neem in de
Tunnel de rechterbaan (wat ik nóóit doe) en wat zit er met gebogen beentjes op het
dak van de eerste de beste wagen die me links passeert? Een Michelinmannetje. Ik
kom op de zaak, blijkt Verdonschot een zoon te hebben gekregen. Ik kondoleer hem,
ik vraag hoe het kind heet (wat ik nóóit doe) en de naam blijkt Michel. En tussen de
middag (wat ik nóóit doe) gaan Verdonschot en ik even biljarten om het te vieren en
hij vraagt (wat hij nóóit doet) ‘zullen we driebanden?’ Dat partijtje loopt uit, ik blijf
in de stad eten en (wat ik nóóit doe) 's avonds spring ik uit de band! -

Voor onze heel kleintjes
- En hoe heette dat regendruppeltje ook alweer, weten jullie dat nog, dat
regendruppeltje van onze vorige uitzending? Nee?
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Ja hè: dat was Druppeltjedrippeltjedrop. En wat wou Druppeltjedrippeltjedrop ook
alweer niet?
Druppeltjedrippeltjedrop wou niet naar beneden vallen, dat wou die niet. En hoe
zijn vader, dat was Spetterdespatterdesputter weten jullie nog wel? En hoe zijn
moeder, dat was dus Plonsplikkeplensje, ook tegen Druppeltjedrippeltjedrop zeiden
van: kom Druppeltjedrippeltjedrop, je bent nou een echte grote regendruppel, nu
moet je echt eens een keer helemaal zelf alleen naar beneden gaan vallen Druppeltjedrippeltjedrop durfde niet. En op een regenachtige morgen keek
Druppeltjedrippeltjedrop naar beneden en wie zag hij daar lopen? Konijntje
Donsdoedelijntje. En Druppeltjedrippeltjedrop dacht: als ik me nú naar beneden laat
vallen dan val ik vast wel zacht op het puntje van het neusje van Donsdoedelijntje.
En Druppeltjedrippeltjedrop viel met een vaartje...boven op Donsdoedelijntje zijn
staartje. Dat het had een aardje. Hoor maar: dat speelt meneer Frans nu op de piano.
-

Zij aan zij
- God wat een mooie bloes.
Waar heb jij die vandaan?
- Die hing bij Puck en Pierre.
En nu heb ik hem aan.
- Wat zeg je nou: bij Puck en Pierre?
Dat die twee nog bestaan!
- Ze hebben er een zaakje bij.
Schijnt echt heel goed te gaan.
- Vind jij nog wel eens iets bij
kom, bij Flip en Bea?
- Bij Flip en Bea? Niets. Oh nee. Ja:
toch. Maar enkel dus katoen.
Flips linnen dingen lijken leuk
maar denk eraan: nooit doen.
- Waar ook de laatste tijd
wel gekke hesjes hangen
dat is bij Frans en Gerda dat straatje naast de Lange.
- Frans en Gerda ja. Heel soms.
Maar enkel kleine maatjes.
En wat ik altijd heb met hun:
ze scheuren op de naadjes.
- Waar ik de laatste tijd wel kom,
daar hangen goeie rokken,
dat is bij eh kom wat dom,
oh ja: bij Fiet en Okke.
- En tweedehandse dingen?
- Nog steeds bij Bob en Inge.
Maar verder is er weinig nieuws
behalve Ted en Toos.
Waar komt trouwens jouw bróek vandaan?
- Gewoon. Van Sam en Moos.

Onze honden
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Honden zijn op hun mensenvriendelijkst wanneer het uitlatende baasje een
veertienjarig meisje is dat net heeft ontdekt hoe ze zich dank zij de losse honderiem
gemotiveerd over straat kan bewegen in het uurtje voor zonsondergang wanneer
zestienjarige jongens gespannen over hun stilstaande brommers hangen te wachten
op de dertien-, veertien- en vijftienjarige dingen die komen gaan.
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[Uithangbrillen]
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Lezen op reis
Goed Verbondsnieuws: reizen wordt goedgekeurd door het Simplisties Verbond.
Nota beide bene: vooral de oude chinese wijze van reizen, waarbij men zichzelf niet
overal mee naar toe sleept. Een beetje als het water zijn dus. Nergens vandaan komen
en nergens naar toe gaan maar de hele reis onderweg blijven.
Vergelijk, mutate metante, het Leven met een Reis. Helaas kan de westerse mens
zo niet reizen omdat hij zijn reis ruim van tevoren moet bespreken. Maar wel. Als
reizen wordt goedgekeurd door het Simplisties Verbond en lezen ditem, dan wordt
over Lezen Op Reizen vanzelfsprekend, symbolies vanzelfsprekend, toch zonder
meer zeker de steelloze matteklopper geplakt? Jammer! Zo simpel ligt u niet, ligt
ons niet en ligt het niet.

Reizen in zijn achterhoofd
Het Simplisties Verbond in zijn geheel en met name heer Bie en heer Kooten, ziet
de matteklopper graag overheen twee hardnekkige, negatief simplistiese reis- en
leesopvattingen gehaald.
1. Dat men de mooiste reizen in zijn luie stoel zou maken (vergelijk mutate metante
zijn luie stoel met zijn achterhoofd) en
2. Dat reizen de blik zou verruimen en dat de reiziger in een geestelijker klimaat
verzeilt; dat hij wil leren, lezen en weten.
Ja: die positief simplistiese wens hebben we allemaal wel!

Stomme cijfers
Heer Bie kwam tot een interessante ruwe schatting, waarbij hij uitging van honderd
procent.
Tachtig procent van de hedendaagse reizigers zal een reis boeken en zonder boeken
reizen. Acht van de tien reizigers lezen op reis niet meer dan lichtreclames,
suikerzakjes, haltepalen, krantekoppen, gebruiksaanwijzingen, etiketten, menuus en
gekalkte leuzen, standbeelden, een pamflet voor het plaatselijk casino, de telegraaf
elke dag van a tot z en twee uit holland meegenomen weekbladen van achteren naar
voren. Maar géén boek, om over literatuur nog maar te.
Simpelweg: dan houdt men van de tien reizende nederlanders er nog twee over.
De een is vast van plan op reis te lezen, want hij leest toch al veel te weinig en kan
zijn achterstand dan op reis mooi een beetje inlopen. Hij neemt een vijftal boeken
mee (6), van alles wat, maar hij komt aan vier boeken niet toe en in het vijfde tot op
een flink stuk voor de helft, zo ongeveer op de helft van de eerste helft, nou nee, daar
op de helft van. Het eerste hoofdstuk dus, iets voor het einde. Tot bovenaan pagina
twee. Een schrijpend voorbeeld van negatief simplisties optimisme: zichzelf op reis
aanslaan voor de lezer die men thuis al niet is.
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En die andere ene kunt ú zijn!
Deze noodgedwongen simplifikatie en dat realiseert het Simplisties Verbond zich
heel goed, leidt dan tot de konklusie dat u die tiende reiziger bent, want heer Bie en
heer Kooten gaan nooit met vakantie. U gaat op reis en u leest en een aantal malen
in uw leven doet u beiden tegelijk. Natuurlijk wil het Simplisties Verbond hier weer
even waarschuwen. Probeer het bijvoorbeeld niet mooier te maken dan het is. Lees
op reis geen reisverhalen, want dat slaat elkaar dood. Dan ben je nergens meer. Is
de vreemde u nog niet vreemd genoeg, lees dan bijvoorbeeld in de Ardèche een
Peelroman en in de Peel de Griet Manshande-trilogie.
Een pakketje wat wij overspannen vakantiegangers vaak aanbevelen bestaat uit:
twee Sjöwalls en Wahlöos, één gedichtenbundel (geen Slauerhoff), één werkje van
Harris, Berne of Laing, een autochtone pocket in de landstaal en de bijbel. Dat werkt.
Speciaal geschikt voor op het strand acht het Simplisties Verbond Jonge
Amerikaanse auteurs, Kasteel- en Doktersromans, Penguins, Darboeken en de
Contact-reeks.
Plaatwerken altijd op de kamer!
Wie ieder jaar naar dezelfde plek trekt doet er bovendien goed aan elk jaar opnieuw
een favoriet boek ter plaatse te herlezen en het Simplisties Verbond weet van een
geval (een programmeur) dat nooit iets anders meeneemt dan een koffer vol oude
jongensboeken en als herboren thuiskomt.
Maar met een beetje fantasie krijgt ook u best een tasje literatuur bij elkaar dat de
reis verlengt en verbreedt en verdiept.
En vooral: verkort. Want daar is het iedereen immers om begonnen - dat de vakantie
lijkt omgevlogen, achteraf.

Positief simplisme: boek geen reis maar reis in een boek!
Blijf thuis. Spaar geld. Laat de schrijver het vuile werk maar opknappen: treinen
missen, neerstorten, buffels schieten, diepzeeduiken, lawines overleven, dadels
plukken, oases zoeken, vrouwen versieren, tequila drinken, thuiskomen.
En opgepast bij het inpakken: wie toch op reis gaat kan beter zijn zonnebril vergeten
dan zijn leesbril!

Sinterklaasavond
De Oudjes veerden op toen daar in het schemerdonker plotseling een bebaarde gestalte
met een Grote Zak over zijn schouder voor hun deur stond. Zou Sinterklaas dan toch
nog...? Maar toen Vader het buitenlicht aanknipte was hun Droom, pats, voorbij: het
bleek hun Zoon die daar stond, de student uit de Grote Stad, met een baal vuil wasgoed
bij zich.

De Moffen
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‘Wij wisten waar ze zouden komen, de Moffen. En hoe laat ongeveer. Dat hadden
we via via. En ook dat ze zich dan onmiddellijk begonnen in te graven. Wallen
ontwerpen, Mauer. Dus het ging erom dat we onze mensen daar ter plaatse konden
krijgen voordat De Mof zou arriveren. Godzijdank was de nacht waarin het moest
gebeuren aardedonker. Wij konden onze mensen dus strategies opstellen zonder al
teveel opzien en ruchtbaarheid.
Eindelijk werd het ochtend. En daar kwamen De Moffen. Van alle kanten tegelijk.
Een verschrikkelijk geluid was dat. (Daar wen ik nooit aan, aan die taal). Maar we
hadden ze dus volkomen verrast, want hier hadden ze totaal niet op gerekend. Paniek,
verwarring.
Overal waar ze wouen beginnen te graven lag dus een mannetje van ons. Op een
handdoek. Zogenaamd om te zonnebaden. Dat was allemaal perfect gecoördineerd
via onze contactman van Paviljoen Zeezicht. Geen poot hebben De Moffen toen aan
de grond gekregen. Ik spreek nu van 4 mei 1976 en achteraf was dat dus de eerste
stranddag van dat jaar.’
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Vragen gesteld door dagblad De Limburger
Antwoorden gegeven door het Simplisties Verbond
‘Waarom heet Den Uyl ineens Joop en blijft Andriessen Andriessen?’
Omdat Andriessen zijn haar föhnt. Kale mannen of halverwege op weg daarnaar,
worden sneller bij de voornaam genoemd: de relatie tussen uiterlijke kwetsbaarheid
en tutoyement is een zeer onderhavige, naar gelang de mening van het Simplisties
Verbond. Oudere lezers denken, voor het gemak dient de mens, hier even aan Bertus
de Harder. Kaalheid komt procentualiter hoger voor bij mannen die Bert, Joop en
Toon heten.
‘Zal Drees jr, altijd junior blijven?’
Laten wij het elkaar helpen hopen. Stel men voor dat Heer Drees zelf een junior
zou afleveren: valt de wormstekige appel wéér verder van de prachtige oude stam.
‘chuilt de Sterke Man die wij behoeven, niet al in ons?’
Het Simplisties Verbond is hartelijk hopende dat u inderdaad IN en niet ONDER
ons bedoelt met uw vraag. Tuurlijk schuilt in elke heer een sterke man. Het Verbond
hoopt in een ieder zijn eigen sterke man naar buiten te kunnen halen, teneinders het
geroep om een sterke man ònder, dus buiten ons, meedogenloos te verstommen.
‘Wat vindt het Simplisties Verbond van belastingen?’
Over Belastingen heeft het Simplisties Verbond slechts één pijl op haar boog van
zijn hart. Het Verbond pleit voor een positief simplisties belastingformulier, slechts
de punten A, B en C bestaande
A. wat heeft u het afgelopen jaar verdiend?
b. wat heeft u daar nog van over?
c. gireer dit.
‘Wat, als Arie Groenevelt Marx en Engels gaat Iezen?’
Relevanter lijkt het Simplisties Verbond uw vraag wat er zou gebeuren indieniter
heer Boven, Heer Veen en Heer Sickinghe Marx en Engels gaan aan het lezen zetten.
Hoeweliter: Niets, luidt ook hier dezelfde mening onderzijdelings.
‘Valt 't onder het streven van het Simplisties Verbond om één dag per jaar alle
stencilmachines stil te leggen?’
Neen. Het valt onder het streven van het Simplisties Verbond om alle
stencilmachines maximaliter één dag per sjaars áán te zetten.
‘Moet een scheidsrechter niet hoognodig ook de doelpalen kunnen verwijderen?’
Het Simplisties Verbond heeft ten aanzicht van de scheidsrechter de hoognodige
achting dat hij zichzelf voor eeuwigheid buiten het voetbalveld moet zenden. Een
wedstrijd in het voetballen kan het opperst en het best worden geleid door een kwartet
cameraas (Video!) en achter de monitoren zit Heer Emmenes. Die geeft zijn
beslissingen fluistergewijs door aan de stadionomroepster, waarna de omroepster de
scheidsrechtspraak omroept. Daar durft geen Kromme zich tegen de amanderen.
‘Hoe groot wordt tenslotte het aantal cups waarom de clubs zullen strijden?’
Het Simplisties Verbond adviseert het aantal cups gelijk te stellen aan het totaal
getal der wedstrijden binnen het betaalde verband van het voetbal: elke
competitiewedstrijd dient te draaien om de inzet van een Cup.
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‘Straks hebben we, dankzij de arbeidsverkorting, nog maar een uur per dag waarop
we niet slapen? Wat doen we met dat uur?’
Ons bed te luchten leggen.
‘Is er een alternatief voor de kerstkrans?’
De Theekrans en de Naaikrans kunnen gemakschoots door de alternatieve beugel,
maar hier moet nog een passende doos voor worden ontwikkeld. In de ondertussentijd
verdient de moeite waard de overweging teneinde de Kerstkrans te ontmantelen zodat
slechts de Spijs aan overblijfsel resteert. De Direkteur die op de vrijdagmiddag voor
Kerst, gekleed in rijbroek staande in de hal van zijn bedrijf, de langs zijn vrouw en
hijzelf defilerende arbeiders een hand geeft met achterlating van die kwak spijs in
de gegroefde rechterknuist van zijn medewerkers, wordt voorlopig goedgekeurd door
het Simplisties Verbond.
‘Hoe ziet de kerstboom er uit in het jaar 1999?’
De Kerstboom in het jaar 1999 zal er niet uitzien, mitsgading Koningin Beatrix
in 1998 zal toegeven dat Kerstmis vieren niet langer zin heeft in deze wereld. De
weinigen die hun halzen starren en tochdanks een boompje plaatsen, zullen dit in
1999 betrekken van de firma Tomado.
‘Als we op elkanders schouders gaan staan, kunnen we dan simplisties gezien, de
hemel bereiken?’
Ja. Allemaal. Behalve de bovenste onzer. Wanneer wij voor de gemakshelft uitgaan
van de optimistiek dat men zijn hemel kan verdienen door elkanders lasten te
gedragen, dan wordt het duidelijk dat in het voorkomend geval van uw mensenlijke
toren de onderste mens als eerste in de hemel arrivé zal zijn.

Geen elektriese boormachine
-

-

Meen je dat nou of wil je me dollen?
Nee ik meen het.
Hoe is het mogelijk. Dus jij hebt geen elektriese boormachine.
Nee. Nee ik heb geen elektriese boormachine.
Maar je bent toch getrouwd?
Jawel. Zeventien jaar alweer.
Van een vrijgezellejongen kan ik het me nog wel voorstellen, geen elektriese
boormachine. Die kennen geen vaderdag. En verjaardagen tikken niet zo aan,
bij een man alleen. Maar jij bent getroúwd.
Nou en of. Zeventien jaar alweer.
En je hebt toch kinderen, dacht ik?
Jawel, alweer negen.
Nou dan. Dan moet jij toch ooit wel eens een keer een elektriese bóórmachine
hebben gekregen? Dat is toch ondenkbaar?
Nee. Op de een of andere manier is het er nooit van gekomen, van een elektriese
boormachine.
Ik geloof verdomd, dat jij de enige vent zonder elektriese boormachine bent die
ik ken. Krankzinnig is dat. Of doen jullie niks aan verjaardagen?
Nou jawel, dat wel. Met slingers zelfs. Maar een elektriese boormachine heb
ik nooit gekregen. Nee, kan ik me niet herinneren, een elektriese boormachine.
Hoe red jij dat dan, zonder elektriese boormachine?
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- Och dat loopt wel los. Ik heb ook nooit echt behoefte aan een elektriese
boormachine gevoeld, moet ik erbij zeggen. Misschien dat ik daarom ook nooit
om een elektriese boormachine heb gevraagd.
- Maar heb je dan nooit dat je iets moet boren?
- Ach, drie vier keer per jaar misschien een gaatje, hooguit. Die doe ik met zo'n
handboortje, gaat prima.
- Nou ik wil niet veel zeggen, maar ik maak mij sterk dat ik zeker aan de tweedriehonderd gaten per jaar kom, met mijn boormachine. Oh God: waarschijnlijk
wel viérhonderd keer per jaar, dat ik de elektriese boormachine pak om even
ergens een gat te boren. Nee ik zou niet meer zonder mijn elektriese boormachine
kunnen.
- Ja. Ik dus niet, heb ik dat. Misschien is het zelfs zo dat je hem niet mist als je
hem niet hebt, een elektriese boormachine.
- Geen boormachine! Ik kan er nog niet over uit hoor.
- Maar ik heb dat dus weer wel met mijn elektriese heggeschaar. Die móét ik
gewoon elke dag even vasthouden. Zo van rakketakketakketak. Dat neermaaien.
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(Door een ongelukkig misverstand ter zetterij zijn de meisjesnamen in de fotobijschriften verwisseld.
De elektriese motorfiets met de Schone Motor wordt niet gedemonstreerd door fotomodel Sandy
Bailey maar de mooie Rikke Howard. Fotomodel Sandy Bailey demonstreert de opvouwbare motorfiets
en de mooie Rikke Howard is gezeten op de elektriese motorfiets met de Schone Motor. Fotomodel
Sandy Bailey is in tegenstelling tot de mooie Rikke Howard, geheel opvouwbaar maar daar staat
tegenover dat de mooie Rikke Howard een topsnelheid van 25 kilometer per uur heeft. De mooie
Rikke Howard is desondanks gemakkelijker te vervoeren dan fotomodel Sandy Bailey).

Radio Toen
- Maar radio Nu is geen vergelijk met radio Toen hè?
- Nou weet u wat het is? Je kùnt het niet vergelijken.
Als je toch nagaat dat Frits Thors en ik in de beginjaren van de AVRO, die toen
trouwens nog de RUBO heette, dat wij dan per week zeven dagen en nachten
omriepen, dat we dan 'smiddags ook nog een keer de kantine moesten aandweilen
èn de tuin doen want de tuin, daar was mevrouw Vogt streng op hoor, op de tuin.
- De Uiver heeft u meen ik ook nog verslagen?
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- De Uiver, de Titanic, de Oriënt Express, de beroemde Elfstedentocht van 1902,
de Doop van Koningin Emma, de Nacht van Thorbecke, alles.
- En de techniek was toen natuurlijk nog lang niet zo ver als nu.
- God nee. Wij werkten in een studio, nou ja studio - het Gooi was toen nog
nauwelijks ontgonnen, eigenlijk meer een barak was het. Het is mij toch wel gebeurd
dat ik de omroepcel binnenkwam, of wat daar dan voor door moest gaan, pikkedonker,
want elektriciteit was er ook nog niet en dat het een of andere wild zwijn de laatste
waterstanden stond op te drinken, doodgemoedereerd. Die moesten we natuurlijk
zelf nog meten hè, die waterstanden, dat begrijpt u wel.
- Heeft u wel eens wat geks meegemaakt?
- Nou het was eigenlijk een en al geks wat je meemaakte maar achteraf was een
van de raarste reportages de Moord op Willem de Zwijger. We hadden een tip
gekregen dat Balthazar Gerards wat van plan was en toen heeft Guus Weitzel zich
laten inmetselen in de Princehof en ik stond met de microfoon, die waren toen nog
van hout, in de bocht van de trap te wachten en ineens hoor ik Guus gesmoord roepen:
sperciebonen, sperciebonen! Want je mocht niet opvallen dus werkten wij veel met
wachtwoorden. Maar nu was het een publiek geheim dat de oude Willem Vogt
sperciebonen háátte, dus ik schiet in de lach en tegelijkertijd valt het schot en ik
vergeet in te schakelen! Gelukkig hebben we die gemiste kans later ruimschoots
goedgemaakt door Goejanverwellesluis live te coveren.

In het moderne cafee
- Alles goed?
- Gangetje.
- Nog weggeweest?
- Effies maar.
- Al happie daan?
- Buikje bol.
- Pardon reeds.
- Geen punt.
- Nog drankjedrink?
- Nee bedjetoe.
- Slapie doen?
- Papie doen.
- Dooie eentje?
- Schijnlijk wel.
- Ikke mee?
- Saampies papie doen?
- Zellig toch?
- Ellicht ein eukie doen?
- Mmmmmmmmm: ekker eukie oen!
- Ullen we an aar?
- IJn idee.
- In akken en eg ezen
- Arry! Ekening aag!
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[1977]
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[De Voorkanten]
Daar valt het niet zo op, maar 's middags om half vijf onder zware bewolking op
Amsterdam Centraal uit de Bergland-expres stappen; dan blijkt pas hoe schreeuwend
wit zo'n gipsen been is.
Bij een Slalom houdt onze Prins zijn pijp gewoon in de mond!
Maar vlak voor een afdaling of Schanssprong geeft onze Prins zijn pijp zolang aan
Pieter, die wel eens stiekem een trekje schijnt te nemen.

Simplistiese sexuologie
Omdat ik je zo bewonder
lig ik zo graag onder.

‘En het eten was gewoon niet te vréten!
Vet en beschimmeld en met haren d'r in om over je nek te gaan gewoon. Je zou het
nog niet aan de vàrkens geven.
Maar het ergste was dus nog dat het zulke schandalig kleine porties waren!’
Omdat de rest van ons land gewoon doorgaat met
feestvieren en er de komende tien jaar zeventig
gemeenten op de kop af vierhonderd jaar zullen
bestaan, wordt de werkeloze nederlandse man
aanbevolen zich een Leuk Oud Ambacht meester te
maken.
‘Eng? Helemáál niet eng. Ik wil best naar de Acupuncturist. Als het maar geen
Chinees is.’

Hinkelrijmp
Keukenmeiden hebben een kont
en hun mevrouwen derrières;
normale mensen hebben stront
en beautiful people affaires.

Zij: ‘En hoe ging het vandaag, schat?’
De Huisarts: ‘Prima. Ik heb ze weer allemaal afgepoeierd.’
De Ansjovis hebben wij altijd
een hele armoedige haring gevonden.
De Boleet hebben wij altijd een ordinaire paddestoel gevonden.
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Toppop. Mamma breit, met haar bril op.
Nee, dan die twee van Abba, denkt pappa.
Zo'n woonboot met twee parkieten
en een poes aan boord
en die dan De Ark hebben genoemd.

Uit de goot als wij kwamen
‘Wilt u een aperitief gebruiken, heren?’
‘Nee Ober, geeft u mij maar een jonge borrel vooraf.’
‘En u meneer?’
‘Ik graag een groot glas aperitief met ijs, dokter.’

Kwis
En meneer 1? Weet u het verschil tussen mevrouw 2 en mevrouw 3?’
Hij kreeg een Getuigschrift
omdat ze niet
in zijn Oorkonde.

Uit de tijdschriftenwereld
Time flies,
Life dies.

‘lekker sfeertje, hangt hier wel.’
‘ja dat komt d'r is niemand gekomen.’
De Nieuwe Revu is de oude Panorama die blote tieten heeft gekregen.
Uiteindelijk bleef zij weg van het Yoga-clubje
omdat zij bang was bij De Kaars
steeds een windje te moeten laten.
De Bakvis aan de Jukebox: ‘Reggae? Oh nee. Geef mij maar muziek van gewone
negers.’
Als je goed luistert hoor je in de bruistablet
's ochtends een ver en zwak applausje
dat meestentijds zeker niet
de vorige avond geldt!
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Bij een behoorlijk Boksgala in Amsterdam
zit er voor zeshonderd jaar gevangenisstraf
en voor twintig miljoen zwart geld in Carré.
In de kinderkamer draagt de Globe wel eens een conducteurspet.

Mooie dood
Op de Eretribune aan een hartverlamming bezwijken
omdat je voetballende kleinzoon
in de laatste minuut het winnende doelpunt
tegen België scoort.
WO III zal tevens het einde betekenen
voor de allerlaatste, zich nog altijd ergens verborgen
in leven houdende japanner die denkt dat
WO II nog aan de gang is.
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Steeds meer mensen zijn zwijgend van mening dat zij ergens hoe dan ook iets positiefs
aan Het Milieu bijdragen wanneer ze voor zestig gulden een Time-Life boek over
vlinders of veldbloemen kopen.
Loet schrikt altijd even als hij op een huishoudelijk artikel ineens Niet Voor
Handelsdoeleinden ziet staan.

In het ziekenhuis
De oudere zieken die doen of ze slapen, schamen zich dat zij geen bezoek hebben.
De aflossing vindt vaak met zóveel jaren tussentijd plaats, dat ze op de meeste
booreilanden Jayne Mansfield nog boven de kribben hebben hangen.

Handig
Engelse geluidsmannen die Mike heten.
Na de glorieuze terugkeer van de 45 toerensingle leek het Tomado-uitdruiprek even
een verrassende come back als discobergmeubel te zullen gaan beleven.
Haarkunstenaars zijn kappers die er twee keer zo lang over doen.
Reigers staan langs de slootkant of ze iets vrij belangrijks bij Waterstaat zijn.

Zaterdagmiddag, meer dan eens
De Electrische Boren van twee buren
raken elkaar halverwege de muren.

Deze nieuwe tablet geeft cachet aan uw griepje.

Troost
Iederéén lijkt dik, op een vouwfiets.
Wij zijn dus van de generatie mannen die nog zijn hele leven met één paar schaatsen
en tien zomers met één zwembroek doet.
‘Mamma, wie was Adolf Hitler?
De jonge moeder: ‘Die zat geloof ik bij de Lovin Spoonful.’

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Nu ook het digitaal-horloge op tien uur acht staand wordt afgebeeld, moeten we de
hoop maar opgeven dat horloges en klokken in advertenties nog ooit iets anders
zullen zeggen dan dat het ongeveer tien over tien is.

Moederdag
Vandaag doet vader alle electrische huishoudelijke apparaten.
‘En toen zaten we daar en de maan scheen
en toen sloeg hij zijn arm om mij heen
en toen vroeg hij of ik zijn eerste vrouw
wilde worden.’

Zo goed gaat het
Ze staan weer voor de bakker in de rij.
Na twaalven viel haar zachte gee
hem plotseling ontzettend mee.
Heel ongedwongen staat ook
De Grote Winkler Prins op stapels
in de keuken,
in plaats van op een rij in het wandmeubel.

Voor de kinderen
Op het strand
eet vader
zogenaamd zand.

Heel ongedwongen staat ook vuile was over de trapleuning.
Heel ongedwongen staat ook twee aangebroken flessen cognac van hetzelfde merk
in de vensterbank.
Heel ongedwongen staat ook een kammetje in de fruitsschaal.
Het Berini-eitje: eigenlijk zat je gewoon op je eigen fiets, die te hard ging.
U kunt die oude Tanga wel weer wegdoen dames, want DE nieuwe Badmode is zo'n
vrolijk gekleurde kurk in uw anus.
Echte mensen dragen imitatiebont.
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Het praat zo moeilijk tegen iemand met een cassetterecorder omdat hij met zijn
tweeën is.
Een bekende nederlander is iemand die zegt dat hij het in het buitenland zo heerlijk
vindt een onbekende nederlander te zijn.
Een bekende nederlander is iemand die nooit verder dan drie rijen van het toneel af
zit als daar, in een speciale Gala-voorstelling, een bekende buitenlander op staat.
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Aan de manier waarop ze er maar zo'n beetje bijhangen is duidelijk te zien dat de
helft van de nederlandse caravans helemaal geen zin heeft om mee naar Spanje te
gaan.
Er ontspannen achteraan paffend met hun sigaartjes konden de heren constateren
hoe de rieten tuinfauteuils de grappigste afdrukken in hun dames hadden aangebracht.
Bekende Nederlanders zijn vaak het eerste bruin en blijven dat het langste.
Meer dan de helft van de nederlandse trouwboekjes wordt in de Commode bewaard.
Prof. Dr. J.H. het Mannetje
Kort na zijn reïncarnatie sloeg de slager zijn ogen op en zag dat hij aan één been in
zijn inmiddels door z'n zoon gedreven zaak aan een haak hing.
In Frankrijk gaat een Coryfee gewoon zijn hele leven mee.
De Columnist kweekt over alles een precies even lange mening.
Leeshonger, kijkdwang en luistergenot - allemaal civilisatieziekten.
Een cinefiel is iemand die met een niet-cinefiel achterop door de regen naar een
nachtvoorstelling fietst.
Qua kosten, gemak, plezier en gezelligheid zit de Cavia ergens tussen de Geranium
en de Electriese Slagroomklopper.
Voor negentig procent van de ondervraagden bleek de betekenis van het woord
Enigma een kompleet Raadsel.
Prof. Dr. J.H. het Mannetje, socioloog
Loet heeft jarenlang gedacht dat hij lesbisch was.
De heer Peek was naar Rome geweest en in groepsverband in audiëntie door de Paus
ontvangen. ‘En?’ wilde de heer Cloppenburg natuurlijk onmiddellijk na zijn terugkeer
weten, ‘hoe was de Paus?’ ‘Nou’, zei meneer Peek, ‘ik schatte hem op maat 42 met
mouwlengte zevenenhalf.’

Synopsis
‘Dan krijg je die flash-back en daarin heeft zij dus dat déjà-vu.’
De heer Van Vollenhoven is gisteren benoemd tot directeur van een stichting die
zich voornamelijk bezig zal houden met het zoeken naar een passende werkkring
voor de heer Van Vollenhoven.
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‘Hokken’ had al lang ‘Flatten’ moeten heten.
Een bekende nederlander is iemand die zich in principe solidair verklaart met alles
waar op zijn minst tien andere bekende nederlanders openlijk achter staan.
Een bekende nederlander is iemand die zijn handtekening steeds leesbaarder is gaan
schrijven.
In de lessenaar was een Ergometer aangebracht om te meten hoe vaak de Spreker
Dus zei.
Een bekende nederlander is iemand die een man of een vrouw heeft die zelf óók een
beetje een bekende nederlander is.
‘En bij dit model kunt u 's zomers dus de hele koelkast in de Diepvries doen.’
Een bekende nederlander is iemand die in het echt altijd veel kleiner is dan op de
televisie.
Toen er nog geen televisie bestond, moesten bekende nederlanders er nog iets voor
dóen om een bekende nederlander te worden.
Op herfstige ochtenden als deze kun je met een scherpe verrekijker in de tuin rechts
achter Paleis Soestdijk een vreemde verschijning in het oude uniform van Inspecteur
Generaal der Strijdkrachten een Erewacht zien inspekteren die er niet staat.
Een bekende nederlander is iemand die onder te grote belangstelling wordt begraven.
‘Ik denk dat ik toch maar liever niet met Henk trouw, moeder. Hij heeft een
psychologies onderzoek ondergaan en daaruit blijkt dat hij een enorm Oedipuscomplex
heeft.’
‘Onzin! Luister toch niet naar al die moderne dingen! Henk is een prima jongen!
Moet je zien hoe stapelmesjokke hij op zijn moeder is, alleen al!’
Dit is de eerste generatie moeders die op het strand wel eens een balletje meetrapt,
met vader en zoon.
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Een bekende nederlander is iemand die regelmatig verklaart dat hij het liefst in trui
en broek loopt.
Prins Bernhard mag nog nèt bij Society Shop kopen.
Zaken die geopend worden door bekende nederlanders, zijn de volgende dag alweer
doodgewone winkels.
Als hangende pootjes keerden de drie schandknapen naar hun weldoener terug.
Een bekende nederlander is iemand die een droomkeuken heeft.
Dom gelul heet nu Tekens van de Ander in Nood. Een Pingpongclub is nu een
Ontspanningstraining door middel van Battechnieken.
Figuurzagen blijkt nu een zelfwerkzaamheidstherapie te zijn.
Een bekende nederlander is iemand die zich laat fotograferen met een glas melk.
Niemand schilt zó economies een peertje als Professor Arnold Heertje.
Alle kursisten waren klaar met hun werkstuk, alleen Loet had zijn Mensbeeld nog
niet op papier kunnen krijgen.
De Russen hebben nu een computer ontwikkeld die in tien seconden een Fout kan
maken waar kortgeleden twintig wiskundigen nog dertig jaar voor nodig hadden.
Vader kon Era eten wat hij wou, maar geen vrouw die hem met zijn zoon verwarde.

Vreemd
Het heet dat zelfs dat onschuldige ‘stickie’ de wilskracht reeds aanzienlijk doet
verslappen.
Waar komt die ontzettend krachtige wil om er daarna onmiddellijk nog eentje op
te steken dan wel vandaan?

Vakantiehuisje
De huurder mag niet dichter dan twee meter bij de Open Haard zitten.
De Huurder dient uiterlijk 24 uur voor zijn vertrek vertrokken te zijn, met achterlating
van al zijn bezittingen.
Er mogen niet meer dan vier personen tegelijk door het raam naar buiten kijken.
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Kasten mogen nimmer worden geopend.
De huurder dient zijn eigen bergruimte mede te brengen.
Aan alle grillen van de permanent door de bungalow rondstommelende,
godsdienstwaanzinnige werkster madame Paradis, dient onverwijld gehoor te worden
gegeven.
De buurman, de heer Rostand, alcoholicus, is gemachtigd alle huurders op elk uur
van de dag of nacht zonder opgaaf van redenen uit de vakantiebungalow te zetten.
Het is de huurder verboden bruiner te worden dan de zoon van mevrouw Paradis,
ongeacht de lengte van zijn verblijf.
De in de kelder met ratten experimenterende zwakzinnige professor Lupardi, mag
door de huurders van de vakantiebungalow geen strobreed in de weg worden gelegd.
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[Scheren]
Scheer mij weg
‘Het is niet zoals er sommigen zijn die dit de laatste tijd overal schijnen rond te
beweren (achter mijn rug en hun hand natuurlijk altijd hoor, zo doen de dames en
heren wel, want kom je ze ergens gewoon tegen dan zijn ze een en al Hoe gaat het
en ooh dan zie je er ineens ZO goed uit en dan vinden ze je toch ZO'N leuke broek
aandragen en zo die dingen) maar ik herhaal dat het dus ABsoluut niet is dat ik het
mij niet zou kunnen verOORloven, een elektries scheerapparaat.
Toevallig heb ik namelijk zojuist DUIZEND GULDEN op DE BANK gezet tegen
een looptijd van achtenkwart procent over zeven jaar, dat ik dat sommetje daar rustig
kan laten liggen staffelen, dus dan zou IK mij als diegene geen electries scheerapparaat
kunnen behappen?! Nou al is het een electroniese digitaal-shaver met 24 koppen en
ingebouwde elektret-mikrofoons - die koop ik namelijk ZO, als ik hem zou willen.
Want dan wil ik diezelfde mensen die mij op deze insinuerende wijze rondstrooien
wel even verklappen dat ik namelijk toevallig NOG EEN KEER DUIZEND GULDEN
op een ANDERE BANK heb staan uitgroeien! En wel expres mijn bedje een beetje
verspreid à zevenhalf procent over zes jaar tijds. Dus hiermee moge ik dan definitief
het praatje van de wereld afdoen dat ik bepaalde zaken niet zou kunnen betalen. Ik
kan ALLES betalen. Ik kan elk electries apparaat, ALS het maar bestaat, in huis
halen, als ik hier behoefte voor zou voelen hebben. Wat mijn ogen zien, kunnen mijn
handen neertellen. En of bepaalde mensen hier vooral goede nota van willen knopen!
De enige reden dat ik geen electries scheerapparaat heb, is, dat ik geen electries
scheerapparaat heb. Ik heb geen electries scheerapparaat omdat ik mij nog steeds
niet electries scheer.
En wel hierom: dat ik mij nooit electries ben gaan scheren, maar altijd aan het
mesje heb vastgehouden.
Aan extra haargroei blijft het bij mij bij mijn bovenlip (maar dan daarboven) en
de Kin Rondom. Maar die moeten dan ook elke dag ontdaan worden. Een Baard als
zodanig ontspringt mij echter niet. Met een eenvoudig Krabbertje scheer ik mijn
gezicht binnen vier minuten Het Heertje. Tegen vieren 's middags, als mijn opkomende
snor zijn “shadow” over mijn hoofd begint te “five o'clocken” schaaf ik de boel in
een extra beurtje voor als ik ergens heenmoet wel eens opnieuw helemaal
morgenschoon. Verder niks geen problemen. Wat mijn kwaliteit van Scheren aangaat
draai ik ergens middenin het grote slappe mannenpeloton mijn rondjes.
Geen gekwast met bever- of bunzinghaar en slijpriemen en Zeep van De Vergulde
Hand en zelfs geen eigen scheerkroes: ik bespuit de schoon te krabben stukken hoofd
rechtstreeks met foomschuim uit de spuitbus die mijn moeder toevallig uit de
AANBIEDING meebrengt en het mesje dat die week tijdelijk het voordeligste is hou
ik steeds even onder de aanrechtkraan die ik langzaam en lauw laat lopen. Tijdens
het eigenlijke schuimspuiten breng ik mijn hoofd zo dicht mogelijk bij de keukenvloer
om de ozonlaag boven ons huis niet met ontsnappende drijfgassen af te breken.
Ramen vanzelfsprekend gesloten.
Dit betekent allesbehalve NIET dat ik mij NOOIT electries zou willen scheren.
Ik wil bèst electries, want hoe korter 's ochtends men zich AAN hoeft te bekijken,
des te beter begint de dag, Philips zou eens moeten beginnen te puzzelen op een
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nieuwe Philishave waarbij de scherende man zich eerst moet inzepen. Scheer U
Electries, Mèt Schuim! Daar zouden ze een enorme doelgroep handgeschoren
weifelaars mee van mesje op electries kunnen krijgen. Maar ik kijk wel uit. Ik geef
al veel teveel ideetjes weg. Ik kan nou wel naar Eindhoven treinen en daar mijn hele
miljoenenplan op tafel gooien maar dan liggen exakt mijn Philips electriese
Schuimscheerapparaten over een half jaar keurig in de winkel en dan is mijn
honorarium twee koppen koffie, een hand van Ingenieur Frits Philips Dezelfde en
de taxi terug naar station Eindhoven geweest, dus Eerst Geld Zien en Dan Pas Mijn
Ideeën, voortaan.
Datzelfde hebben ze me namelijk bij de Nasa geflikt. Daar heb ik al jarenlang
correspondentie mee. Als ik bijvoorbeeld een interessante foto van de avondlucht
had gemaakt een keer, en tips voor voedsel voor de ruimtevaarders voor onderweg,
dat stuurde ik dan allemaal, en toen heb ik één keer een heel vriendelijk blaadje
gekregen van ze, met twee Apollo-stickers, maar geen woord over de luchtfotoos of
over mijn ruimtevoedseltips en zo heb ik ze ook nog wel modeltekeningen van
maanpakken gestuurd met experimentele ideeën van mijzelf over vooral de kwestie
van de ADEMHALING buiten de ruimte, alles op schaal, mèt getallen, maar dat is
natuurlijk allemaal meteen in hun computers gegaan om te checken op bruikbare
ideeën, want dat kan je wel nagaan, reken maar. Toen heb ik ze een jáár geleden was
dat al echt een prachtige helemaal uitgewerkte tekening met allerhande kleuren en
systemen, formules...grafieken eh, had ik er óók bijgedaan, dus alles, aangetekend,
van de Landing Op Mars en hoe ze die volgens mij het beste konden doen. Nou moet
ik dus niet gek opkijken als zij dit straks met die Vikingen PRECIES ZO zullen doen.
Want ik had alles nagerekend op mijn electroniese zakjapanner, wat dan weer wèl
een electries apparaat is wat ik koop, maar een electries scheerapparaat dus nooit
hoewel ik had er dus namelijk ook eentje voor in de Ruimte ontworpen, zonder
schuim natuurlijk, maar daar zal óók wel weer niet op gereageerd worden door
Amerika. Ik lijk wel gek. Gelukkig dat het een Hobby is.’
Koot

Laatst
Laatst kreeg Koot zin in de Hoeren. En hij ging bij een mooie, jonge meid naar
binnen. Die wist wel weg met de hitsige directeur van het Simplisties Verbond. Om
indruk te maken had Koot zijn alpino opgehouden. Wie weet scheelt het me nog in
de prijs, dacht hij de hele tijd. En inderdaad: voor anderhalf uur van alles en nog wat
vroeg het meisje Koot slechts vijfentwintig gulden! Vermoeid maar verbaasd vroeg
onze hoerenloper hoe de kleine cocotte dan wel rond kon komen van zulke luttele
bedragen. Nou, zei ze, dat kan ik ook niet. Eigenlijk doe ik dit er alleen maar zo'n
beetje bij. Uiteindelijk moet ik het hebben van wat ik met chantage verdien!
Geschrokken wierp Koot twintig briefjes van duizend gulden op het zoëven nog
zo onbekommerde bed, in ruil voor haar belofte dat ze hem niet zou chanteren. En
een beschaafd meisje als zij was, heeft zij tot op heden keurig woord gehouden!
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Verbondspost
1.
aan de mejuffrouw A. Bontje
Caviaplantsoen 5, Zaandam.
Purmerend, Poststempel
Geachte juffrouw Bontje,
Tot onze grote spijt moeten wij u iets mededelen.
Wij kunnen u namelijk niet langer in ons dienstverband handhaven. De reden van
het ontslag dat wij u langs deze weg aanzeggen, zal u ongetwijfeld bekend zijn.
Andersmoet u maar eens goed nadenken. Onder dankzegging voor de bewezen
diensten en met insluiting van een chèque met uw salaris tot 1 augustus aanstaande
tekenen wij, beleefd maar meer ook niet.
Koot en Bie,
Directeuren van
Het Simplisties Verbond.

2.
Zaandam, datum dezer.
Beste meneer Koot en geachte heer Bie,
Toen ik thuiskwam van Cursus (u weet dat ik naast de cursus Jazzballet óók nog de
opleiding Manicure volg en zo is nooit één moeite mij teveel geweest om mij in de
avonduren tot een optima forma directiesecretaresse te ontwikkelen), stond uw
onheilsbrief bij mijn verloofde op de schoorsteenmantel.
Wat ik daar las was een donderslag bij heldere hemel en ik begrijp er dan ook geen
snars van.
Kunt u mij uw Waaroms nader uiteenzetten?
Uw onbegrijpelijke Aleid Bontje.

3.
aan de mejuffrouw A. Bontje
Caviaplantsoen 5, Zaandam
Purmerend, gisteren.
Ha die Aleid,
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Dit is Koot, in haast, want Bie is even de nieuwe weekbladen halen en als hij weet
dat ik jouw schrijf dan hebben wij hier de boot aan het dansen.
Ik vind het erg rot voor je en als het alleen aan mij lag dan zat je hier nog op ons
Verbondskantoor, maar Aleid meid, Bie is van een andere generatie kindje, en die
generatie schrikt nu eenmaal enorm wanneer hij zijn secretaresse Bloot, of zoals in
jouw geval erger nog, in de Nieuwe Revu ziet staan.
Overigens mijn complimenten voor de prachtige kleurennaaktstudie! Ik wist
namelijk niet dat jij zo'n dromerig type kon zijn en dat tegenlicht op die druif die je
zo kwasihongerig aan je mond houdt vond ik heel goed getroffen. Daar hoor ik Bie
weer de trap opkomen dus morgen verder.
uw Koot.

4.
Aleid Bontje
Caviaplantsoen 5
Zaandam
Purmerend, eigenlijk eergisteren.
Hoi Aleid,
Daar was ik nog. Bie is weer even weg. Dat wou ik nog vragen: heb je lang op die
schoorsteenmantel zo met dat ene fraaie been boven je hoofd moeten zitten voordat
de fotograaf tevreden was? En welke sluitertijd had hij ingesteld en aangezet? Ik
fotografeer zelf namelijk ook zo'n beetje.
Als je me hier antwoord op wilt geven, bel dan niet naar mijn huisadres maar
gewoon naar het Verbondskantoor tussen kwart over één en tien voor twee want dan
is Bie altijd naar de WC. Nou Aleid, als ik jou was dan zou ik me maar niet al teveel
zorgen maken; een flink meisje met jouw kwaliteiten komt immers altijd wel weer
aan de slag.
Je ‘oude’ baasje Koot.

5.
aan Aleid Bontje
Caviaplantsoen 5, Zaandam
Purmerend, heden.
Lieve Aleid,
Ik schrijf je dit briefje in haast, en sorry voor de vetvlekken maar ik heb hier op dit
bankje in het Kennedyplantsoen geen ander papier dan het zakje van de kroket die
ik net heb getrokken, terwijl ik Koot heb wijsgemaakt dat ik even de weekbladen
ben halen.
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Aleid, meid, ik zit enorm met jou in mijn maag de laatste dagen. Je moet namelijk
weten dat Koot van een hele andere generatie is. Wat zullen we nou krijgen? Daar
komt hij net aan, met een brief! Maar we hadden de post toch al gepost vanmorgen?
Ik stop nu vlug, want Koot (een hele andere generatie) begrijpt dit nooit. Schrijf je
morgen verder
groetjes, Bie.

6.
Aleidje Bontje
Caviaplantsoen 5, Zaandam
Purmerend, eerheden.
Daar ben ik weer Aleid!
Nou, toen de Nieuwe Revu met jouw onthullende vormen dus onder Koots ogen
kwam toen zag ik gewoon hoe hij enorm gespannen begon te wippen en dat hij jou
nóóit meer als pure directiesecretaresse van het Nationaal Hoofdkwartier zou kunnen
zien, maar nog slechts als ‘die prachtige stoot met die daverende prammen en dat
hondsbrutale kontje en met dat hapgrage kersenmondje’ (wat ik overigens helemaal
met Koot eens ben, maar ik kan een vrouw scheiden). Koot niet dus. Ik
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voorzag interne spanningen en heb jou toen die koele zakelijke ontslagbrief
geschreven, samen met Koot.
Maar nu iets anders: zoals je weet wordt momenteel de afdeling België van het
SV op poten gezet. Ik ga waarschijnlijk de directie van het Hoofdkwartier in Brussel
voeren. Ken je Brussel? Ze noemen het wel eens het Parijs van het Noorden. Zou jij
er iets voor voelen om daar met je oude baas in een nieuwe geest van entoesiasme
maar ook van op zijn tijd een verzetje (Brusselse Kermis!) zo'n beetje te gaan
‘pionieren’? Schrijf mij dit snel terug en stuur je brief aan: Bie, per adres De Kiosk,
John. F. Kennedyplantsoen, alhier. Doen hoor!
Je Brusselse Bie.

7.
aan de heer Koot
Hoofdkantoor Simplisties Verbond
Postbus 275, Purmerend.
Zaandam, overdag.
geachte heer Koot,
De sluitertijd van de foto waar u naar vroeg bedroeg één vijfenzestigste seconde.
Nee, het was helemaal niet vermoeiend met mijn been zo omhoog, want ik had
onmiddellijk contact met de fotograaf.
Wat leuk, dat u ook fotografeert.
U verder een prettige levensavond toewensend.
mej. A. Bontje.

8.
aan de heer Bie
Groenstrook 19
Maarssenbroek
Zaandam, morgenochtend
‘Meneer’ Bie,
Deze brief belandt op uw huisadres want u bent even achterbaks als u lang bent en
uw huichelachtig schrijven dd. eerheden rook nog wel naar heel wat smerigheid meer
dan een onschuldig kroketje!
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Goddank hoeft John F. Kennedy niet meer mee te maken dat dit soort slijmballen
zijn plantsoen ontsiert! Verder kan ik u meedelen dat ik per oktober aanstaande als
Stewardess in dienst van de KLM zal treden. Zo zal ik, dankzij de Nieuwe Revu,
dus eindelijk nog wel wat meer van de wereld te zien krijgen dan de Kleine Kas van
het Simplisties Verbond, het vieze broodtrommeltje van de heer Koot en de
sneeuwvelden Roos op uw beider slappe schouders de hele dag!
Gelukkig bent u allebei te scheiterig om te vliegen, dus hoef ik nooit meer iets
met u van doen te hebben!
Ik eindig met een welgemeend adieu.
Aleid Bontje.

9.
aan de weledelgestrenge heer
doktor Alfred Plesman, KLM,
Schiphol
Purmerend, belangrijke dag
Hooggeboren heer!
Mogen wij middels deze Luchtpostbrief een minuutje van uw kostbare vliegtijd roven
met een wellicht op het eerste gezicht wat laagbijdegrondse aangelegenheid?
1 Oktober aanstaande, zo kwam ons ter ore, zal bij uw prachtige maatschappij een
vrouwspersoontje dat A. Bontje heet het luchtsop kiezen.
Wij hebben gegronden redenen om aan te nemen dat u met dezen damen niet al
te zeer in de wolken zult zijn.
Aangezien wij dit schrijven willen publiceren op de Bescheurkalender van het
Simplisties Verbond omdat WIJ niets te verbergen hebben, moeten wij nu stoppen
want anders gaat de brief niet op één achterkant van een kalenderblaadje. Morgen
zullen wij u daarom doen weten dat u op het punt staat een vreselijke fout te begaan
als u met deze A. Bontje in zee gaat.
Zolang, met luchtige groeten,
Koot en Bie
Directeuren van het
Simplisties Verbond

10.
aan de weledelgeboren heer
Alfred Plesman, KLM,
Schiphol.
Purmerend, hele belangrijke dag.
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Hooggeboren Heer!
Bij ons bedrijf (de maatschappij het Koninklijk Simplisties Verbond), is uw sollicitante
A. Bontje eruit gevlogen en u hoeft bijgaand scheursel uit de Nieuwe Revu maar één
moment in vogelvlucht te bekijken om bij deze vrouw een air van onbeschaamdheid
waar te nemen dat in uw stijlvolle Constellations absoluut detonneert.
Trekt deze A. Bontje tòch uw charmante uniform aan dan zullen wij ons
genoodzaakt zien onze staffunctionarissen op hun onnoemelijke intercontinentale
reizen van concurrerende luchtvaartmaatschappijen dan de KLM gebruik te maken.
Duidelijk als wij geweest hopen te zijn tekenen wij, uit de hoogte en met sportgroeten,
Koot en Bie
Directeuren van het
Simplisties Verbond.
PS: Volare nostrum interesse est!
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Zoenen
‘De droom ging zo: het was Ouwejaarsavond en mijn vrouw en ik waren ergens waar
ontzettend gezoend zou worden. Ze zaten er daar vanaf half acht voor klaar.
Er zaten zeven (zeven!) vreemde vrouwen te wachten op De Klokslag maar er
was er geen eentje bij waarvan ik dacht: die zal ik om twaalf uur eens even lekker
zoenen. Vier waren er op de kop af groter door hun huidige mode en de andere drie
hadden feestelijk te dikke lipstick op waar ik niet van hou want je glijdt uit, je neemt
de helft mee terug en het plakt. Bij te lange zoen kun je eraan stikken want de lippen
krijgen geen lucht meer omdat de respiratiekloofjes tussen alle vier raken opgevuld
met smeltende lippestif. En je zit altijd met een ontzettende nasmaak van
chocoladeletter-sterkte. De laatste melkchocoladen K heb ik vanmorgen soldaat
gemaakt en ik proef hem nóg. Een zalige smaak tijdens, maar dof en bokkig daarna.
Maar als de doos eenmaal open is ga je door. Je denkt wel dat het dunste pootje van
de K je lekkere trek de bek zal snoeren maar als er iets naar meer smaken dan
melkchocoladeletters wel dus tegen beter eten in krijg je per kleine binnenboertjes
de nasmaak van de hele letter in zijn volle gewicht terug, de verdere dag.
Ik had tegen negen dus al geen enkele trek in zoenen meer en mijn vrouw weet ik
wel zeker van óók niet want er waren acht mannen en ze hadden allemaal snorren
en daar moet mijn vrouw gelukkig geen boodschap van hebben. Drie van de dames
wisten zelf niet dat zij óók een snorretje hadden staan dus je begrijpt dat ik mij een
zaliger uiteinde kon voorstellen dan deze gezelligheid van het Avondje Avro maar
dan gewoon honderd keer achter elkaar en op dubbele geluidssterkte, dat filmpje.
Verbeeldde ik mij wat of schoven zij met de wijzers van de klok mee steeds dichter
naar mij op, de dames? Moesten ze mij hebben? Had ik iets van ze aan? Het leek
erop te lijken. Of waren ze gebriefd dat ik, hoewel mijn mannetje staand, bepaald
geen “zoentype” was? Om alleen mijn prick te teasen? Want zo zijn ze en zullen ze
ook in het nieuwe jaar wel weer blijven. Als het maar glinstert. En wat kost een beetje
fatsoenlijk hangertje of broche tegenwoordig? Toch gauw tegen de twintig à dertig
gulden. Ik weet nog goed dat ik eens een verloofde had. Die had daar ook zo'n handje
van. Had je het leuk laten inpakken, grits. Weg ketting. Gauw omdoen en de deur
mee uit. Of de hele avond ver van je vandaan mee blijven zitten. Maar goed dat ik
toen mijn vrouw heb ontmoet, omdat die heel anders is, namelijk helemaal niet zo.
Wij zoenen ook heel anders. Namelijk uitsluitend om het pure plezier van het
Zoenen Zelf en nooit om het effect op de ander of de omstander. Wat daar op mijn
droomfeest nu precies wèl dreigde te gebeuren! Je zag ze gewoon lopen, de stiekeme
stippellijnen. Want er zaten er een paar op een ZAAK bij elkaar en dat ging
waarschijnlijk al tien oude jaren lang zo - wat het hele jaar slechts geniepte bij
kruiselings betreden of verlaten van Toilet, dat de man van de een de vrouw van de
ander even buiten oogbereik pakte of bij wegvertrekken als de vrouw van de een de
man van de ander de tijd gaf om iets langer over zijn jas te doen zodat de twee
echtparen om en om gelijkertijd ter afscheid konden helzen om dat ene te fluisteren
waar het nooit van zou komen maar de hele avond eigenlijk over ging; dat ze namelijk
hoognodig gelijk over zouden willen steken naar de ander van de ander - dat mag
met oude jaar en móet zelfs voor wie niet wegens burgerlijkheid of gebrek aan
savoir-ivre zonde van de mistletoe wil zijn. De vervelendste mensen op “avondjes”
zijn de mensen die zich nooit vervelen op “avondjes”. Daar kwamen ze, de twaalf
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slagen. Ik ben er nog nooit in geslaagd gelijke telgang met alle twaalf te houden. Tot
de zeven (zeven!) lukt het wel maar daarna blijkt de acht pas de zes of de elf niet
meer dan negen. Eerst namen ze alle zeven hun eigen man bij de kop om te laten
zien dat zij het afgelopen jaar snor hadden gezeten en ook in '76 weer een
droomhuwelijk van plan waren. Maar hoe bewaarde elke vrouw haar lekkerste voor
het laatst! Want de laatste mag het langst. En na de laatste moest ik nog, want wij
waren daar voor het eerst. Maar omdat er allemaal geheim moest blijven wat er
waarom met welke intenties werd rondgezoend konden ze mij natuurlijk niet ineens
met een vluchtige kus scheren dus moesten ze me zoenen of ze echt zo wáren, tegen
iedereen en altijd met oudejaarsavond.
Dus ik kreeg mij daar de volle lading.
En het gekke was: bij nummer vier kreeg ik een bepaalde smaak te pakken, vergat
mijn vrouw en ik kuste en kuste en bleef gewoon mijn tong achterna zoenen, het
ging maar door en werd langzaam lente, ik had zeven(!) brandende sigaretten in de
asbak liggen en steeds stonden er drie volle glazen, ik werd dikker en kaal en het
begon te sneeuwen, vergat wat ik mij allemaal had voorgenomen en werd ruw door
een Klokslag onderbroken toen ik nog midden in nummertje zeven bezig was; de
slagen sloegen maar door en het was 1 januari 1977 voor ik het wist! Wat een
vreselijke droom! Terwijl ik nooit droom. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat ik
tot half twaalf voor het Simplisties Verbond in touw had gehangen, dus oververmoeid,
Midden in de eerste nacht van het Nieuwe Jaar werd ik rechtopzittend wakker en
wist ineens wat Liefde kost. Liefde kost niets om te krijgen maar is onbetaalbaar als
je het hebt.
Volgend jaar gaan wij met oudejaar ergens naartoe waar wij niet hoeven te zoenen.’
Koot

Laatst
Bie was verbaasd bij binnenkomst in Koots nieuwe doorzonwoning een levensgroot
paardehoefijzer boven de huiskamerdeur bevestigd te zien. En op de goede wijze
bovendien: met de opening naar boven om zo het geluk ‘op te vangen’ in plaats van
het te laten ‘ontsnappen’ door het ijzer omgekeerd op te hangen.
‘Koot!’ riep Bie. ‘Een nuchtere, hyper-intelligente volwassen kerel als jij! Je denkt
toch niet echt dat dat hoefijzer je geluk zal brengen?’ Koot lachte. ‘Welnee Bie,
natuurlijk niet, geen sprake van. Ik ben toch wel de láátste om in dat soort nonsens
te geloven! Maar dat neemt niet weg dat een hoefijzer geluk schijnt te brengen, of
je er nou in gelooft of niet.’
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Dagboek van een heerenkapper
Maandag.
Om half drie 's middags gedacht dat ik eindelijk weer eens een klant kreeg. Maar
het was zo'n Turk die hier om de hoek op de rubberfabriek werken, of hij even mocht
bellen, dat hij ziek thuislag. Terwijl hij belde dacht ik hoe heerlijk het zou zijn mijn
schaar in zijn hoofd te mogen zetten, eindelijk weer eens. Het was trouwens ook hard
nodig, hoewel buiten dat.
‘Knippie knippie?’ heb ik nog gevraagd, maar nee dat hoefde niet. Verder de
spiegels een beetje opgewreven, de messen gewet en toen om vijf uur de boel maar
verder dichtgedaan.
Dinsdag.
Officieel ben ik dinsdags dus de hele dag dicht, maar dat komt op hetzelfde neer.
Corrie zegt dat ik überhaupt steeds geslotener word. 's Ochtends stoel 2 gedemonteerd
en de scheuren in de andere kant van het kussen dichtgenaaid, omdat die andere kant
bij de volgende klant weer de ene kant is, want ik wil de zaak toch gewoon een beetje
knap houden. Mijn rechterhand, die bij het opstaan elke morgen stijver is, even op
de sneltondeuse geworpen. Ik kwam tot 68 knippen per minuut. Dat haalde ik vroeger
in 10,4 seconden! 's Avonds de van mijn kleinzoon gekregen musical Hair gedraaid.
Woensdag.
Als het zo stil blijft zal ik de prijzen alleen al voor knippen op zijn minst moeten
verdrievoudigen. Heb nu besloten de ochtendkoffie gewoon open en bloot in stoel
1 te drinken dus recht voor het straatraam en niet meer achter het gordijn zoals ik
mij vroeger in haast tussen twee klanten door even terugtrok. Dat de zaak dan op
woensdagmiddagen vòl zat met heren en jongens die toen tenminste nog door hun
moeder gestuurd werden! Vanavond op de Sterreclame wéér die schreeuwlelijk over
de K-Tel Huiskapper. En dan te bedenken dat ik nog geen 25 jaar geleden na een
hele dag staan met twéé man hulpkapper en één speciale jongen voor enkel de haren
bij mekaar te vegen drie van de zeven avonden per week óók nog 's avonds aan huis
knipte! Bij een warm glas kwast en onder de heerlijke tonen van De Figaro, die Corrie
gauw had opgezet, mezelf weer wat in de hand gekregen.
Donderdag.
Voel me, vooral bij regenachtig weer, soms geen knip voor de neus meer waard.
Daarom vandaag de leestafel maar wat geordend. Onwillekeurig weer geboeid geraakt
door de aangrijpende fotoos van de watersnoodramp in De Spiegel. Voor Corrie nog
een recept uit een nummer van de Eva gescheurd. Iets met suikerbieten was het. De
horoscoop van De Lach raadde mij aan (Kreeft) dat ik deze week ‘toch vooral niet
teveel hooi op mijn scharen moest nemen’. (Sik!) Kwam de vertegenwoordiger van
De Vergulde Hand maar weer eens langs voor zijn halfjaarlijkse bezoek. Niet dat ik
alweer wat nodig zou hebben, maar gewoon om weer eens gezellig met iemand over
knippen en scheren te kunnen praten. Mijzelf verder tot sluitingstijd in de Spiegel
bekeken.
Vrijdag.
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Ben begonnen met Pim Jacobs uit de étalage te halen want die was helemaal flauw
verkleurd en kromgetrokken, dat karton van Pim Jacobs met dat scheermesje waar
hij zich dan zogenaamd drie weken mee had geschoren, die reclame. Schick of Gilette
- daar wil ik vanaf zijn. 's Middags met de handspiegel bij mezelf gezien dat er
vanachteren best wel wat afmag, wil ik er overmorgenavond een beetje knap op het
trouwen van de jongste dochter van de broer van mijn zuster verschijnen. Dus mijzelf
als eerste klant in precies negen weken geholpen. Dàt is moeilijk, je eigen hoofd in
de spiegel knippen! Links wordt namelijk rechts en rechts wordt wéér heel wat anders.
Zaterdag.
Vanmorgen meteen gezien dat het niks was, wat ik gister geknipt heb. Happen en
hele plukken die niet willen blijven platliggen. Maar goed - d'r is tenminste weer
eens wat haar op de grond gevallen. Wil ik niet de rizee van het feest zijn
morgenavond, zal ik het haar toch even door een collega-vakman moeten laten
bijknippen. Maar wie? En waar? En wat kost dat niet?
Zondag.
Cor heeft gisteren om vijf voor zes ergens zo'n K-Tel Huiskapper gekocht en
vanmorgen onder Duys en onder een laken op mijn aanwijzingen mijn haar nogmaals
geknipt. Cor blijkt een heel leuke hand van knippen te hebben. Zij is namelijk niet
bàng, wat heel belangrijk is voor een kapper. Als ik dertig jaar jonger zou zijn en ik
was vijftien jaar terug met Cor een topless Herenkapsalon begonnen, dan had ik nu
de zaak kunnen sluiten.

Laatst
Toen Bie nog Officier ter Koopvaardij was, voer hij eens een haven binnen. In het
eerste het beste kleine cafeetje pochte hij tegen de waardin dat hij een volmaakt
tevreden bemanning op zijn schip achterliet. ‘Hoezo?’ vroeg het mens in haar
landstaal. ‘Omdat ik zojuist zeventien manschappen op stokslagen heb getrakteerd’,
zei Bie. ‘En die zijn alle zeventien bijzonder tevreden dat deze lijfstraf tenminste
achter de rug is.’ ‘En de rest?’ wilde de waardin langs haar bungelende sigaret weg
weten. ‘Die’, zei Bie terwijl de bekende pretlichtjes in zijn ogen verschenen, ‘die
zijn zeer tevreden omdat zij géén stokslagen hebben gekregen!’ Zo heeft Bie altijd
wat en nooit ten koste van anderen.
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Cadeautje
‘We zagen het jarenlang aankomen en eindelijk is het nu dan dus gebeurd: al onze
vrienden en kennissen hebben alles al. De laatste die nog wat miste was Piet want
die had gek genoeg nog geen wekradio maar laat hij nu van Medea voor zijn laatste
verjaardag een wekradio krijgen! Medea zelf heeft trouwens nog een tijdjelang geen
stoomkrultang gehad tot ze die dus met haar vorige moederdag van Jason bekwam.
Toen zei ze het nog: nu heb ik geloof ik wel zo ongeveer alles wat ik hebben wou!
Dat maakt het er voor ons als een van hun beste vrienden niet eenvoudiger op, want
we kunnen toch lastig met lege handen aanbellen, als we komen. En helemaal niet
als je ziet wat Koos en Medea altijd voor een werk van hun avondjes maken.
Soms hebben ze zalm zelfs. En het hele kleed nemen ze op, dat er gedanst kan
worden, eventueel!
Nu hebben wij de laatste vier, vijf verjaardagen van allerhande Leuke Oude Dingen
gegeven want daar waren ze nogal op zo'n beetje. Maar op een gegeven moment
begonnen ze Leuke Oude Dingen dúbbel te krijgen en dan gaat het hard. Zo kregen
ze de vorige keer maar liefst zeven oude koekblikken waarvan ze er al vier hadden
staan. En de porseleinen diertjes die Medea opgaf als je vroeg wat ze wou hebben
(Oh niks. Alleen maar een porseleinen beesje. Ik verzamel namelijk zo'n beetje
porseleinen beesjes) waren uitgegroeid tot een kudde van over de honderd honden,
poezen, hertjes, varkens en aapjes met een enkel mannetje of herderinnetje ertussen
van vrienden die in de gauwigheid zo vlug geen beesje hadden kunnen vinden. En
dat zijn dan alleen Koos en Medea nog maar! Jan en Popje, Henk en Lise-Lore, Bob
en Daphne en noem de hele keng maar op: stuk voor stel zitten ze vol. Alles hebben
ze al, alles. En nog wat.
Affijn: 11 maart bij Nees en Carla kwamen we met ons allen hardop tot de conclusie
dat iedereen alles al had. Bij die gelegenheid kreeg Carla zesmaal Elite Hotel van
Emmylou Harris en drie keer De Uitvaart van Mama Grande van Gabriel Garcia
Marquez. Toen hebben we dus min of meer afgesproken dat het geen zin meer had
en dat we een punt achter de Cadeaux gingen zetten. “Voortaan dus geen cadeaux
meer maar hooguit een aardigheidje jongens”, stelde Elly voor (El is een
gezelligheidsdiertje), zodat er jongstleden dinsdag bij Theo en Tootje toch weer voor
een paar honderd gulden aan prullaria op de proppen kwam, afgezien dan De Uitvaart
van Mama Grande want die had Carla(!) voor Theo meegenomen en Barbara en ik
hadden een volkomen te gekke Fruitmand samengetast met overdreven veel blikken
sardientjes, een hele ananas, een hele rammenas, een kokosnoot, een fles rosé en
voor de gein een paar pakjes condoom ertussendoor wat de giller van de avond was.
Nu ben ik er ons pijnlijk van bewust dat er mensen zijn die nog niet alles hebben,
ook in Nederland. Je gaat daar liever niet heen op bezoek maar soms moet je wel.
Bijvoorbeeld ouders van kinderen die bij je kinderen in de klas zitten. Het pijnlijkste
aan een Present doet dan in zulke gevallen het Uitpakken. Het Uitpakken van een
Cadeautje is een Feest zolang men nog geen zes is maar reeds in de jongensjaren
begint de gêne zich geen plaats te weten en sta je met de gever op je lip verdraaid
aan zijn sellotape te pulken (want uitpakken hoor je netjes te doen omdat het pakpapier
zelf net zo goed “cadeautje” is) en dit geen weg weten en eigenlijk weg willen is, bij
mij tenminste, dus dat zegt niks, alleen maar geklommen met de jaren.
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Daar staan twee volwassen kerels tegenover elkaar; jij hebt je “kleinigheidje”
gemompeld en hij z'n “niet moeten doen” en nu gaat De Moeilijke Minuut in. Mee
blijven kijken naar zijn gepulk overdrijft de inhoud van je pakje dus je loert intussen
lachend de kamer rond naar wat er aan de wanden hangt en wie er allemaal zijn. Oh
Dag is er en Hee Hallo ook. Aan het papier hoor je nu dat hij halverwege is en nu
kijk je weer even met hem mee naar wat er toch wel in zou zitten, dan buig je even
het beeld uit om een nootje te pakken want met iets in je mond wuift het makkelijker
weg straks en vlak voor de definitieve onthulling zorg je weer bij het feestvarken en
jouw cadeautje terug te zijn. Die jarige heeft het intussen óók niet makkelijk want
achter jou is net zijn moeder binnengekomen met een enorm pak pakpapier waarin
waarschijnlijk een eigengebreid vest zit en achter zijn moeder staat alwéér een stel
kaar: zij met een krakend omhulde azalea en hij met een fles whisky, zo te zien
tenminste, want hoewel de fles van zichzelf al in een hardkartonnen doos zit is die
doos óók nog een keertje ingepakt. Nu is de gelukkige zover. Hee, een Boek! Goed
zeg! Had je het al? Nee Joh! Ik had het nèt zelf willen kopen van de week! Kijk's
Thea wat ik hier van Kees krijg? De Uitvaart van Mama Grande van Gabriel Garcia
Marquez. Erg fijn Kees. Je helpt jezelf wel verder hè?
Aan het dressoir schenk je je glas cola in en ziet, op zoek naar de jeneverfles,
tussen de andere cadeauxtjes, half onder een cellofanen weekendshirt De Uitvaart
van Mama Grande van Gabriel Garcia Marquez liggen. De gebonden editie bovendien.
Als u ook het gevoel heeft dat dit jaar nog maar net is begonnen: mag het Simplisties
Verbond dan met u afspreken dat wij elkaar met ingang van dit nieuwe jaar alleen
nog maar onverbloemde cadeaux geven? Dus als jullie zin hebben en kunnen de
eenendertigste volgende week, je hoeft echt niks mee te nemen want we hebben alles
al, hooguit een kleinigheidje of zo, maar laten we mekaar de Moeilijke Minuut
besparen dus hoe de winkeljuffrouw ook aandringt - niks laten inpakken. Nee
juffrouw. Dit is géén cadeautje. En wat ik zelf nog niet heb maar namelijk erg graag
zou willen hebben, dus je kijkt maar, het hoeft echt niet, je bent nèt zo welkom, maar
dat is dus De Uitvaart van Mama Grande van Gabriel Garcia Marquez.’
Koot

Laatst
Laatst stapte Bie op de bus. Nu heeft Bie een roodgevoerde portemonnaie. Toen hij
nu deze opende om de conducteur zijn kaartje te betalen, zei een grove man, die
kennelijk iets te diep in het glaasje had gekeken: ‘Dat is een rode portemonnaie die
u daar hebt, meneertje!’ ‘Inderdaad’, antwoordde Bie rustigjes, ‘maar toch bij lange
na nog niet zo rood als uw neus.’ De passagiers van de bus hadden moeite hun lachen
te houden.
En zo heeft Bie altijd een snedig antwoord klaar, zonder ooit sarcasties of
beledigend te worden.
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Om de kwaliteit van het bestaan
(een plannetje van Prof. Dr. J.H. het Mannetje)
‘Als het aan mij ligt en dat ligt het op allerlei gebied helaas nog veel en veel te weinig,
dan houden wij het vaderlands jagersbestand langs hele andere dan de nu gangbare
papieren, tamelijk willekeurige wegen op peil en wel door een mijns inziens ethies
heel best pruimbare methode van natuurlijke selectie.
En teveel aan mannen met groene hoedjes en knickerbockers kan effektief worden
bestreden door de permanente inzet van meermalen wegens verboden wapengebruik
veroordeelde, thans nutteloos gevangen zittende, gezonde criminelen.
Ik denk hier aan jonge, sterke kerels (meisjes!) van tussen de 18 en 35 jaar, die
aldus uit hun criminogene milieu worden gelicht en ondergebracht in gezonde
schaapskooien, met twee tot drie kribben boven elkaar, paardedekens, mokken, in
die jachtcentra van Nederland waar het teveel aan jagers het nijpendst is.
's Ochtends wassen zij zich en nuttigen een eenvoudig rijstontbijt, kaak, karnemelk.
Ook mogen zij vrolijke posters aan de wanden en boven de kribben, waarvan ik er
omwille van de hygiëne, de gezelligheid en de groepsgedachte beslist niet meer dan
drie boven elkaar geplaatst zou willen zien. Maar ik zou zovéel willen zien. Waarom
zie alleen ik maar wat ik allemaal wou willen zien?
Onmiddellijk na het ontbijt trekken zij er in ploegjes van telkens 1 man op uit om
de hele dag te gaan schieten op alles wat jaagt.
Van beide zijden bekeken lijken de voordelen van dit beheer evident: de jagersman
krijgt er een stuk al te lang gemiste spanning bij (“Jagen wordt weer Gevaarlijk!”)
en de crimineel kan zijn natuurlijke agressie gedurende zijn straftijd doelgericht
kanaliseren.
Wel dient duidelijk te worden afgesproken dat deze nieuwe jagersstandbeheerders
ter sterking van de soort uitsluitend op oudere, zieke jagers en de jonge aanwas mogen
schieten.
Ook mag de neergelegde jagersman niet worden opgegeten of bestolen, maar moet
blijven liggen voor de natuurlijke afvaleters als raaf, vos, buizerd en dagjesmens.
Wat deze laatste soort betreft denk ik met genoegen aan de recreatieve functie van
dit nieuwe jagersstandbeheer: wanneer het teveel aan jagers verdwijnt, zal het hert
op den duur zijn aangeleerde schuwheid voor de zich op Veluwe of elders vertredende,
koekeloerende mens afleggen.
Zo kunnen wij de weinige, al te gereguleerde natuur die wij in Nederland nog
hebben prachtig “ver-woesten”.
Zeker, dit alles vraagt moed en durf in denken. Maar ben ik dan de enige die durft,
in Nederland?’
NB. Misschien zijn drie kribben boven elkaar toch te gezellig. Laten we de nieuwe
jagersstandbeheerders toch vooral niet ‘ver-flauwen’. Twee kribben boven elkaar
lijkt mij het beste. Stromatrassen.
Prof. Dr. J.H. het Mannetje.
Oudt Hoeren, augustus 1977
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Laatst
Met zijn strohoed joyeus op beide oren en zijn zwiepend rottinkje losjes in een
belakhandschoende hand stapte Bie eens parmantig door Venetië toen hij werd
staande gehouden door een uiteraard Italiaans straatschoffie. ‘Kunt u mij zeggen hoe
laat het is, meneer?’, klonk het in plat maar zangerig venetiaans dialect. ‘Jazeker
knul’, antwoordde de zonnig gestemde Bie die veertien Italiaanse dialecten volmondig
beheerst, ‘het is kwart voor drie.’ ‘Goed zo’, zei het knaapje, ‘dan mag u om drie
uur mijn reet likken!’ En weg was hij. Bie bloosde tot boven zijn strohoed want met
zijn unieke kennis van het Italiaans had hij de verwensing in zijn volle platheid
feilloos verstaan. En Bie erachteraan. Kent u Venetië? Affijn, laat Koot nou óók net
in Venetië zijn en vanachter zijn Martini een tierende, zwetende Bie voorlangs zijn
terrasje zien looppassen! ‘Bie!’ riep Koot in het nederlands, ‘wat hèb je?!’ Bie hield
even de pas in en schalde hijgend over het volle terras: ‘ik zit een jongetje achterna
dat vroeg hoe laat het was en toen zei ik kwart voor drie en toen zei die knul dat ik
om drie uur zijn reet mocht likken!’ ‘Waarom heb je dan zo'n haast?’ geeuwde Koot
in vakantiestemming, ‘kom nog even zitten man, het is pas tien voor drie.’

Laatst
Bie had Koot een tijdje niet gezien door omstandigheden die te ver zouden voeren.
Bie wist dus niet af van de vreselijke haarziekte die Koot gedurende enkele maanden
had geteisterd.
‘Maar Koot!’, sprak Bie verschrikt, ‘wat heb je in hemelsnaam met je haar gedaan
man! Het lijkt wel een pruik!’
‘Nou Bie, om je de waarheid te zeggen,’ bloosde Koot, ‘het is een pruik. Tijdelijk
hoop ik weliswaar, maar: een pruik, inderdaad.’
‘Een pruik?’ vroeg Bie verbaasd, ‘nou het is dat je het zegt Koot, maar dat is
àbsoluut niet te zien hoor kerel!’
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Mannen
‘Ik heb het nog nooit met een man gedaan, of ik zou verschrikkelijk dronken moeten
wezen. Maar dan nog denk ik dat ik alleen bij vreselijk lachen zou blijven.
Dus dat er van Het als zodanig niks terecht zou komen.
- Nou Bep, hier heb je Karel weer terug hoor.
- Goh, nu al? Dat hebben jullie vlug gedaan.
- Nee joh, we hebben helemaal niks gedaan, dat is het nou juist. We moesten alleen
maar ontzettend lachen, hè Karel?
- Nounounou. Ik heb geloof ik in geen tijden nog nooit zo gelachen. Dat moet ook
géén gezicht geweest zijn, wij daar samen in dat kinderbedje boven.
- Nou jullie zijn een raar stel hoor.
- Wáren we dat maar! Haha, hè Kaar? Wáren we dat maar, een raar stel!
- Ja verrek, als wij echt een raar stel waren dan waren we nog lang niet naar beneden
gekomen natuurlijk! Is er nog café du lait?
Karel vormt een hele goeie vrindje van mij en zo heb ik er nog vier en daarmee
is mijn kous vol. Want mannen, en nu dus even jongens onder elkaar, maar mannen
zie ik dus per dag minder zitten. Dat zou er niks om geven als je ze maar niet overal
tegenkwam zonder om ze heen te kunnen, want ze hebben zich de laatste
twintigduizend jaar overal ingewerkt en overal voor het zeggen genomen.
“Dan kunt u het beste even kontakt opnemen met meneer Van Dittem.”
“Daar kan ik u niet meehelpen want daar gaat meneer Van Dattem namelijk over.”
“Weet u wat u doet? Belt u dan even meneer Van Zussenstein en vraagt u hem
dan even naar meneer Van Zoënburg.”
Dan sta je eindelijk voor de man die je moest en dan zit hij daar negen van de tien
van kijk ik eens met mijn mooie das. Ja dat komt namelijk ik werd jongstleden
november gepromoted beyond my level of competence dus ik dacht weet je wat: ik
neem gelijk een heel stel nieuwe en ik flikker al die ouwe saaie stropdassen met de
vuilnisboer mee. Hoe oud schat u mij trouwens, als u nou even zonder gekheid moet
schatten?
Trouwens geen best weertje: heeft ú dat soms besteld? Maar terzake. En dan komt
hij ter zake en krijg je zijn geval met steeds drie voorbeelden in plaats van eentje
uitgelegd; eerst een voldoende voorbeeld en dan nog twee precies dezelfde
voorbeelden er dunnetjes overnieuw achteraan, omdat hij namelijk niet op zijn mondje
is en namelijk verdomde goed kan formuleren. Maar om niet gek en weggedragen
te hoeven worden maak je zo hard en smerig mogelijke binnenwaartse kreunen en
je trekt, gemaskeerd door hand voor je kuchje, telkens eventjes opzij zo'n eng mogelijk
hoofd; je geeveedeet je kortom binnenshoofds zo goed mogelijk door hem heen tot
het moment van getweeën opstaan is gekomen. Dan krijg je De Hand en je had al de
hele tijd zitten schatten hoe hard en mannelijk zijn afscheidshand zou zijn maar elke
keer overtreffen ze weer je pijnlijkste verwachtingen. Hij vraagt of je met de Wagen
bent en wat dat voor een Wagen is en dat hijzelf een hele andere Wagen heeft want
mannen hebben nooit dezelfde Wagen of als ze wel dezelfde Wagens hebben dan
hebben ze er iets aan laten doen waardoor het eigenlijk een hele andere Wagen is.
En ik word tot aan zijn hoofdingang gebracht en dat ik er daar verder wel uitkom.
Daarna gaat Van Zoënburg nog even terug naar boven en dan weer terug naar
beneden met de meneer Van Dittem, Van Dattem en Van Zussenstein, om te gaan
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lunchen doen. Daar hebben ze namelijk een verdomd geinig vast adresje voor want
ten tweede eet je daar verrekte lekker en ten eerste word je daar bediend door een
mèid, nou zij willen niet veel zeggen maar als die namelijk de soep opschept dan
vallen ze d'r namelijk bijna helemaal uit, uit de bloes van die meid. En Van Dattem
heeft het wel een beetje gemaakt bij die meid want Van Dattem krijgt veel meer Saus
over zijn Steak au Poivre van d'r dan de rest. De eerste tien minuten zitten ze losjes
te lepelen en stiekem stuk voor stuk te dromen van pijpen, mij pijpen door die meid,
maar ze is druk met de andere tafeltjes dus beginnen ze over PSV en daarna over de
Duitse Lotto, hun kilometervergoeding en dat die eigenlijk niet klopt, Anton Heyboer
(Drie Meiden), dit kabinet en dat Van Zussenstein iets leuks heeft teruggekregen van
de Belasting, Henk Jurriaans (Tien Meiden), dat Van Dittem The French Connection
Twee heeft gezien en hem niet zo goed vond als Een, dat Van Zoënburg al de hele
dinsdag niet meer rookt maar nu een mentolletje meedoet voor de gezelligheid, terwijl
Van Dattem volgend jaar voor de verandering eens naar Griekenland dacht te gaan
en nu een electriese boormachine met Drie Snelheden heeft.
Dan beginnen ze te vechten om de rekening en Van Zussenstein wint, dus die kan
vanmiddag een declaratieformulier voor Diverse Lunch gaan zitten uittikken en bij
Van Poenhove doen innen (vóór kwart voor vier) en dan willen ze alle vier als laatste
de deur uit, om onbekeken door de andere drie nog één keer om te kunnen kijken
naar die meid en of ze omkijkt, maar ze is in de keuken en dat rijmt.
Ik heb het niet over Zakenmannen want het is kleiner. Het is in de baas zijn tijd,
het draagt blazer of tweed en die gaat in de Wagen aan het haakje, het heeft HBS en
het wordt nooit ontslagen, het kent geen werkloosheid, het heeft een broer of zwager
bij de KLM, het loopt gezond tegen de veertig, het heeft 's zomers een sproeier in
de tuin staan en het vormt de ruggegraat van het begrotingstekort.
Soms is er wel eens een Vrouw van die leeftijd op televisie, met een verhaal over
een afgezette borst of over een dochtertje van vijftien dat al drie weken niet thuis is
gekomen, of hoe ze jarenlang tussen drie instanties heen en weer is gestuurd en het
nóg niks heeft geholpen. Als zo'n vrouw dat dan gezegd heeft, lacht zij vaak een
glimlach van cameraschaamte. Er bestaat geen prachtiger, pijnlijker, menselijker
glimlach dan deze. Mannen lachen nooit zo. Mannen lachen nog steeds van Hahaha,
van Hohoho of van Hihihi. Ik kan nauwelijks geen mannen meer zien. Geef mij maar
Vrouwen. En ik bedoel Vrouwen, niet De Vrouwtjes. Want dan zou ik dus een Man
zijn.’
Koot
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Planten
‘Rijdt u óók zo auto? Zo helemaal op uw gemak, terwijl u geniet van alles wat u
“buiten” gebeurt en ziet? Ik anders wel. En vooral 's avonds kan men langs deze weg
goed koekeloeren hoe de huidige hoogbouwbewoner een vertrouwd hedendaags
vensterpatroon heeft beraamd uit de elementen Hanglamp, Televisiegloed, Stalamp,
Speakerboxen, Gietertje en Planten. Door uw lage aanblik lijken tafels en stoelen in
de meeste flats te ontbreken. Misschien lijkt het alleen maar of ze lijken te ontbreken
en ontbreken ze ècht, dus dat de mensen in zo'n blok hier en daar gewoon op de
grond zitten, omdat er bijna nooit iemand op bezoek komt en er toch geen galerij
langs hun voorzijde loopt dus niemand die iets anders ziet dan wat wij van beneden
zien. Terwijl ach: zo met alleen twee speakerboxen hoog in de hoeken, hanglamp,
stalamp, teeveegloed, gietertje en planten staat zo'n vreemd huis ons immers wel zo
vriendelijk tegen.
Nummer Een in de Botaniese Top Tien prijkt momenteel de Cyperus Alternifolius
die wij thuis voor de gezelligheid ten onrechte “onze Papyrusplant” noemen omdat
we het wel een grappig idee vinden dat de oude Egyptenaren Papier van hem zouden
kunnen maken, wat dus onmogelijk is, zelfs voor de allermodernste Egyptenaren,
omdat hij geen Papyrus is maar “Parapluutje” heet. Verzorging: de ondanks al uw
maatregelen langzaam bruin wordende plant elk kwartaal vervangen door een gezond
nieuw exemplaar. Vergeet bij Verpotting vooral niet de glazen accubak te breken.
Een hele dankbare plant heeft iedereen tegenwoordig ook aan de Chamaedorea
Elegans, dat kleine slappe palmpje waarvan de blaadjes altijd zo geestig gekreukeld
zitten en als krantepapier zo droog en dun zijn.
Niet voor niks heel populair is ook de “Ti-plant” van het geslacht Dracaena. Zoals
hij daar staat, met die vreemde lange puntige uitlopers aan zo'n verhout stuk stam,
slaat hij eigenlijk nergens op en vormt meneer eerder een Voorwerp dan een Plant.
Toch maar eens per week zijn bladen afnemen met het vaatdoekje en af en toe wat
met hem praten. Ze hebben het graag over Zaalsport en Aardrijkskunde.
Dan hebben we natuurlijk nog de razendbekende Kentiapalm van de familie Howeia
in een anders maar wàt dode hoek staan. Die kent u uit elk Nederlands televisiestuk
waarin een luukse, een artistieke, een ouderwetse, een hypermoderne, een
couperiaanse of een futuristiese woonkamer optreedt. Dat is steeds dezelfde
Kentia-palm want de NOS heeft er maar eentje en die is van plastic. Is de Kentia-palm
echt van “plant” dan verslijt u er met gemak 1 per maand want waar en hoe u hem
ook plaatst: zijn bladpunten worden bruin.
In het begin keek ik opzettelijk slecht, om dit niet te hoeven merken bij het
lauwwarm water geven, maar ik had het natuurlijk allang gezien: dooie droge punten
en tegen hem praten helpt niet. Als u niet te gehorig woont dan kùnt u elke avond
een kwartiertje schreeuwen proberen.
Tegen die eerst onzichtbare witte ettertjes waarvan er na even turen geen twee
maar honderd in zijn pot blijken rond te ravotten gebruik ik wekelijks een flinke
scheut superbenzine. Sinds kort doe IK namelijk voortaan de planten, hopen ik en
de planten tenminste. Dus dat het niet langer zo gaat zoals het tot nu toe ging. Want
wat krijg je als iedereen maar zo'n beetje de planten doet? Dan krijg je dat de planten
dùbbel krijgen of helemáál niet krijgen, wat allebei even funest is.
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Woont men alleen, dan bestaat dit probleem natuurlijk niet. Daarom staan de
planten van vrijgezellen er altijd zo blakend bij, moet u maar eens opletten. Die zien
er vaak stukken gezonder uit dan de hoofdbewoner zelf; net andersom dan bij ons
dus. Want wij lopen er thuis allemaal veel fantastieser en gezonder bij dan die hele
planten van ons. Omdat ze, àls ze water kregen, dan kregen ze ongeregelde scheuten
uit de kraan, middels een lege melkfles en met een jas aan, van iemand die vlak voor
zijn vertrek of even na haar thuiskomst toevallig een verdomd momentje aan de
planten dacht. Zulke dingen zíen ze, onze gebladerde vrienden.
Ik heb een rood gietertje gekocht (nergens geen groen gietertje te krijgen!) en een
duitse verstuiver met een bereik van zesenhalve meter als je hem op zijn straalst
draait, zodat ik erbij kan blijven zitten.
“AFBLIJVEN. DOET KOOT!” heb ik op beide apparaten geviltstift. Dat helpt,
want ze zijn er met hun poten nog niet aangeweest. Als ze dan tienmaal daags pesterig
vragen of je de planten al gedaan hebt zegt u: “Ja natuurlijk. Maar die Cissus heeft
maar héél weinig nodig. Ik heb alle planten trouwens vanmorgen vroeg al gedaan,
toen jullie nog in bed lagen.”
Wacht vervolgens tot ze allemaal de kamer uit zijn en doe dan razendsnel de
planten.’
Koot

Pootje
‘In Nederland heeft Luxe Binnenshuis vaak te maken met een Poot of Pootje. Dingen
op een pootje, min of meer. Wie hier een beetje van de grond is gekomen of een
rendabel bedrijf op poten heeft gezet, begint zich als regel bepaalde weeldeartikelen
op een poot of pootje te veroorloven.
Zo was de Rookpoot jarenlang het eerste luxe-artikel dat de arbeider zich in de
zitkamer kon permitteren. Twee zomers geleden verscheen er plotseling een
“buitenpoot”: een drankmeubel gevormd door een blad met uithollingen voor flessen
en glazen dat bevestigd was op een metalen stok die zich ergens in de tuin liet prikken.
Vergelijk in dit verband tevens de als feeërieke tuinverlichting bedoelde iele sprietjes
die bovenaan voorzien zijn van een vrolijk plastic kraaiennestje voor waxinelichtjes.
Helaas willen meer voorbeelden mij nu niet te binnen schieten, maar dat Luxe iets
met Poten te maken heeft, lijkt mij hier afdoende aangetoond.’
(uit: ‘De Welvaart komt op Hoge Poten’ van Prof. Dr. J.H. 't Mannetje, in de
Globaal-Reeks van het Simplisties Verbond.)
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Verbondspost
1.
aan de firma Euro-Sky BV.
Plesmanplein 14
Tilburg
Purmerend, 19 mei 1976
Mijne Heren,
Aangezien op ons reclamebudget voor de komende Zomer (bent u er óók zo hard
aan toe?) onvoorzien een post Diversen is vrijgekomen, overwegen wij enige
Luchtreclame in ons propagandapakket op te nemen.
Onze gedachten gaan uit naar een korte, kernachtige kreet die op een nader overeen
te komen mooie zondag in het luchtruim boven Zandvoort de aandacht van de
badgasten enige tijd aangenaam maar niet opdringerig gevangen zal weten te houden.
Mogen wij u ter oriëntering en per omgaande om iets van een offerte verzoeken?
Met simplistiese groeten,
Koot en Bie
Hoofden Afdeling Publiciteit
Simplisties Verbond

2.
aan de Afdeling Publiciteit
van het Simplisties Verbond
Postbus 275
Purmerend
Tilburg, 20 mei 1976
Mijne Heren,
Met graagte ontvingen wij uw schrijven dezers. Nu is onze door en door betrouwbare
Firma en zijn bekwame piloten (allemaal afgekeurd door de KLM, wat toch zeker
niet de eerstebeste luchtvaartmaatschappijtje is!) zonder meer DE aangewezen adres
voor Luchtreclame in alle opzichten.
Besluit men tot Luchtreclame, wat naar onze mening één der modernste besluiten
is die een adverteerder kan treffen, dan rijst allereerst de vraag Hoe Hoog.
En wel Hoe Hoog is het bedrag dat u in uw geachte Hoofd heeft, dan Hoe Hoog
dienen onze kisten te opereren en tenslotte: Hoe Hoog had u de letterhoogte van uw
Reclameboodschap gedacht. Wilt u ons eerst van dit een en ander op de hoogte
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stellen? Dan zullen wij ons aan de hand hiervan zo snel mogelijk verder uitwerken
en u doen toekomen. Namens de Directie van Euro-Sky BV, Hoogachtend,
L.P., (‘Wild Jim’) Hoenderdos,
Squadron-leider Stuntvliegers.

3.
aan de firma Euro-Sky BV,
Plesmanplein 14
Tilburg
Purmerend, 21 mei 1976
Geachte Heer Hoenderdos (Wild Jim),
Bij hercalculatie kwam onze accountant voor halve dagen op het voor Luchtreclame
spendabele totaal-budget ter somma van een all-in bedrag ad. ƒ 2.300,-.
Wij hadden zo gedacht aan een enorm Dundoek met de tekst ‘Nederland gezond?
Het Simplisties Verbond! Leef met vlag en wimpel maar hou het simpel.’, dat door
één of meer uwer toestellen gedurende 3 á 4 uur (langer, dachten wij, hoeft echt niet)
boven het Zandvoortse Strand duidelijk leesbaar heen en weer wordt gevlogen. Het
lijkt ons het verstandigste dit tijdens de Eb te doen, daar het strandpubliek dan op
haar meest is. Wij hopen op een prettige samenwerking en verzoeken u, Wild Jim,
voor één onzer een gratis zitplaats in uw kist te willen reserveren, dan kan de ander,
waar wij intern nog om zullen loten, op het strand op zijn rug gaan liggen om te
ervaren hoe de boodschap overkomt.
Uw vliegplan reikhalzend tegemoet ziend tekenen wij.
Koot (Brave Dave) en uw ‘Big Bill’ Bie.

4.
aan Het Simplisties Verbond
Afdeling Luchtreclame
Postbus 275
Purmerend
Tilburg, 22 mei 1976
Geachte Directie,
Wild Jim zal het goed met u maken:
voor die 2300 pietermannen zal hij persoonlijk vanaf de hoogste zandvoortse
duintop een mooie grote rooie vuurpijl afschieten en daarna drinken wij nog een
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gezellig borreltje op mijn portemonneetje en gaan als volwassen mensen uit elkaar
huiswaarts.
In ernst heren: u denkt toch niet dat u bij een miljoenenbusiness als Euro-Sky voor
een krappe tweeënhalve prent ook maar één voet van de grond komt met uw
boodschap? Wij schrijven 1976 heren èn wij schrijven Luchtreclame en géén
raambiljetjes met viltstift op de etalageruit van een knopenwinkeltje!
Ik zal u hier niet gaan voorrekenen wat bijvoorbeeld alleen onze uranium
sleepkabels al dagelijks aan afschrijving kosten; hoe onze piloten elke twintig jaar
opnieuw in Las Vegas gekeurd moeten worden; hoeveel manuren onze meisjes in
ons Euro-Sky letteratelier aan een simpel S-je moeten naaien. En dan zwijg ik nog
maar van mijn overheadkosten. Nee mannen: dan moesten we de kist maar liever in
de doos laten en de knuppel in zijn neutraaltje.
Hoogachtend, L.P. Hoenderdos
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5.
aan de firma Euro-Sky BV.
Plesmanplein 14,
Tilburg
Purmerend, 23 mei 1976
Zeer geachte Heer Jim,
Ongetwijfeld heeft u alles bij uw rechte eind en wat zijn wij toch een leken op het
prachtige terrein van de Luchtreclame! Zo dachten wij bijvoorbeeld altijd dat
‘Overhead-kosten’ betekende het totaal benodigde bedrag om de luchtboodschap
boven de hoofden der mensen te krijgen...
Kortom wij schamen ons een beetje. Wij blijven echter zó bezeten van de Idee
Luchtreclame dat wij met onze accountant voor halve dagen een gehele dag hebben
zitten schuiven en plussen en minnen om tot de volgende, voor alle partijen
verheugende slotsom te komen: als wij de Verbonds T-shirts inkrimpen, geen
Wielerploeg in de Ronde van Woerden sponsoren en het damestoilet op ons
Verbondshoofdkantoor nog een jaartje als tevens herentoilet toegankelijk blijft, dan
kunnen wij voor Luchtreclame een post van ƒ 100.000,- all-in fourneren.
Kunt u hiermee uit de voeten?
Met nerveuze groeten,
Koot en Bie, Hoofden van Dienst Het Simplisties Verbond

6.
aan Het Simplisties Verbond
Afdeling Hoofd van Dienst
Postbus 275
Purmerend
Tilburg, 24 mei 1976
Mannen!
Hèhè, zo kennen we mekaar tenminste weer! Goed, het zal nòg een hoop kiele kiele
geven maar voor een tonnetje weet Wild Jim waarschijnlijk wel een oud kissie de
lucht in te lullen. Nou heb ik verder de rare gewoonte altijd sterk met de cliënt mee
te denken. Dus ik dacht wat zullen wij voor dat modern geleide Simplisties Verbond
de lijdensweg van zo'n armoedig flapperend dundoekie met een tuttig kreetje achter
zo'n gammel pijper kuppie inslaan? Think Big Fellows! The Sky is now the limit!
Zó gek is dat, maar het is godvergeme net of ik jullie gasten al jaren ken! Daarom
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wil ik jullie ook in een droom van mij betrekken. Namelijk dat ik, zolang de rikketik
dit mij nog toestaat, 's een keer zo bloedgraag in een straaljager zou willen flaaien!
Wat veel en veel reclametechnieser is dan de zogenaamde ‘getrokken advertentie’
- de direct op het firmament gespoten Rook-Boodschap, het systeem van de
supersoniese smokewriting. Hee - jullie kreetje op achtduizend meter hemelhoogte;
dat zie ik namelijk wèl helemaal voor me! Als jullie de mededeling dan tot zijn kern
van een lettertje of zeven, acht kunnen terugschroeven, dan zal déze jongen vanaf
morgen de dop op de fles laten. Ready for take-off?
Jullie Wild Jim Hoenderdos.

7.
Aan Euro-Sky BV
Plesmanplein 14
Tilburg
Purmerend, 25 mei 1976
Ouwe Luchtreus!
Wat hebben wij toch gemazzeld toen we een maand geleden in the blind jouw bedrijf
uit de Gouden Gids van Tilburg prikten! Je entoesiasme is hartverwarmend Jim. Als
meer mensen zó mee zouden leven met het Simplisties Verbond dan zouden we
helemaal geen Luchtreclame nódig hebben!
Eerst even een huishoudelijke mededeling: die extra zitplaats voor een van ons
mag vervallen, want je zult het wel heel burgerlijk vinden, maar wij durven nu
eenmaal niet sneller dan het geluid.
Nu de boodschap. Wanneer wij de oorspronkelijke Missive tot zijn kern
ontmantelen dan houden wij over: ‘Nederland? Simpel!’ Zie jij kans dit eruit te
ploppen Jim of gaat deze job dan meer peut kosten dan jouw kist aan bek kan hebben?
Jouw Droom is Onze Droom, Jim, en daarom zouden wij voordat je opstijgt jou zo
graag nog 1 keer persoonlijk de hand drukken. Horen we gauw weer wat van jou
Jim? En het is ontzettend lullig maar kunnen we voor de Belasting en zo een of ander
iets van een krabbeltje op een soortement kontraktje krijgen? Niet dat het haast heeft
maar onze accountant zeurt daar om de andere halve dag om.
Semper altius!
je Koot en Bie.

8.
aan Het Simplisties Verbond
Postbus 275
Purmerend
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Tilburg, 26 mei 1976
Mensen!
Laten we nou 1 ding duidelijk afspreken: de papieren kant van de zaak regelen we
ná het operationele gedeelte. Een half uur na de landing krijgen jullie in de Uiver-bar
je kwitantietje maar kom me nou voor die tijd alsjeblieft niet met droogstoppelige
opmerkingen aan boord, want ik heb godverjume wel wat anders aan mijn hoofd! Ik
doe namelijk de hele dag al niks anders dan allerhande dingetjes voor jullie regelen.
Zo heb ik vlak over de duitse grens een vrijwel complete, slechts eenmaal gecrashte
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maar tadelloos opgekalefaterde Starfighter weten te huren! Onze meteoraniese dienst
adviseert zondag de zesde als een uitgekookte vluchtdatum. Daarom heb ik de kisthuur
vast laten ingaan, dan heb ik nog een kleine week om deze jongen in te vliegen en
naar mijn hand te zetten. (Mijn linkerhand, want die rechterpoot heb ik er destijds
boven Korea afgevlogen).
En om nu de overgang voor Mens en Machine niet te abrupt te maken, stel ik voor
dat ik de Joke II (ik heb hem naar mijn tweede vrouw genoemd) nog een weekje na
de vluchtdatum onder m'n kont hou, dat wij de samenwerking lekker rustig kunnen
afbouwen.
Nou jongens ik ga nou als de sodemieter achter een Bulkie Rook aan bij een
Wuppertaalse firma en dan moet ik nog even door naar Hamburg dus de komende
dagen ben ik niet te bereiken.
See you, Jim.

9.
Aan Euro-Sky BV
Plesmanplein 14
Tilburg
Purmerend, 29 mei 1976
Dear Jim,
De zesde juni is wat ons betreft accoord! Weliswaar is dit Koot zijn Trouwdag, maar
die viert hij dan maar op het zandvoortse strand. Hoe was Hamburg? Oh ja. Even
voor de goede orde Jim: we kregen hier een nota van House Of England voor twee
donkerblauwe zuiver scheerwollen blazers en wij kunnen ons geen van beiden
herinneren die ooit besteld te hebben. Omdat er bij de rekening een postje van ƒ 200,voor ‘borduurwerk zilverdraad Wings Pochetzak’ stond, dacht Bie dat jij deze faktuur
misschien zou kunnen thuisbrengen. Mogen wij dit even van je horen?
Twee stevige linkerhanden van
Koot en Bie.

10.
Aan het Simplisties Verbond
Postbus 275, Purmerend
Tilburg, 30 mei 1976
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Goede vrinden!
Natuurlijk is dat bonnetje voor die twee blazertjes van mijn persoontje afkomstig!
Je krijgt er trouwens nog een paar voor een stuk of drie grey flanel pantalons en twee
paar orthopediese schildpadleren molières, want ik vlieg nou eenmaal niet voor de
Hema maar voor HET SIMPLISTIES VERBOND en als ik de zesde na de landing
in de officiersmess op Eelde ten overstaan van een internationaal gezelschap piloten
het glas hef op een Bruin Leven, dan kan deze captain d'r niet als een negatief
simpliestiese voddebaal bijstaan. Of niet soms? Of wel soms? En ik kan ook niet in
m'n zwembroek achter de knuppel kruipen dus je kunt geloof ik van Society Shop
nog een faktuurtje voor zo'n lekker leren jek met zo'n chinchilla bontkraag verwachten.
Hoofd koel, voeten warm mannen!
Je Jim

11.
aan het Simplisties Verbond
Postbus 275
Purmerend
Tilburg, 31 mei 1976
Jongens!
Even meteen een briefje d'r overheen met fan-tas-ties nieuws boys: via via een vrindje
van een vrindje van een vrindje van een héél goed vrindje van me heb ik een partijtje
voor de burgerluchtvaart afgekeurde cubaanse brandstof op de kop getikt met een
octaangehaltetje dat voor ons soort smoke-flying ruim voldoende is.
Alleen heb ik berekend, want ik ben echt achter mekaar voor jullie bezig, dat ik
per geschreven Rookletter zo'n achthonderd liter peut zal gaan wegklokken. Dit
betekent dat wij de boodschap tot op zijn hoogst zes letters moeten verkleinen omdat
ik op zijn hoogst vijfduizend liter peut achter m'n oren kwijtkan. Dus hoor ik nou
snel wat er precies in de lucht moet komen te hangen? Want dat schrijven dat doe je
niet alleen bij 1300 kilometertjes per uurtje op je kop, maar óók nog 's een keertje
achterstevoren, dus dat moet ik echt nog wel even oefenen met een blinddoek op een
hoge keukenstoel of beter nog een barkruk. Waarvoor ik als trainingsmethode óók
weer iets speciaals voor jullie heb uitgedokterd namelijk dat ik globaal gezegd vanaf
mijn balkon tegen een groot vel zwart papier rook door een tuinslang maar goed, dat
is te technies en wat zal ik jullie daarmee lastig vallen, ik doe het graag en ik leg er
op toe maar ik vind jullie geschikte gasten dus mij hoor je daar niet over.
een jeukende poot van
Jim Hoenderdos.

12.
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aan Euro-Sky BV
Plesmanplein 14-18
Tilburg
Purmerend, 5 juni 1976
Big, big Jim!
We kunnen je verklappen dat binnen de Verbonds-Laureatencommissie (bestaande
uit Bie) ernstig wordt overwogen jou de Gouden Matteklopper van verdienste op de
revers van je blazer te spelden, want zoals jij tot nu toe, ook buiten het vlak van de
werkzaamheden waarvoor je bent aangetrokken, de ‘image’ van ons Verbond hebt
uitgedragen en gestalte gegeven, met een stijl, een allure en een savoir-vivre
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waar wij jaloers op zijn, dat vráágt gewoon om een hoge Verbondsonderscheiding.
Jim, jongen, weet je wat je doet? Jij kruipt lekker in je kist, je maakt een aardig
hoogtetje en je rookt alleen maar het woord SIMPEL.
Hou je nog peut voor een uitroeptekentje over dan is dat meegenomen, maar we
wéten hoe je bent dus doe in godsnaam geen gevaarlijke dingen door d'r met nog
maar een bodempje benzine bijvoorbeeld nog een streep onder te gaan zetten of zo,
want dat is zelfs het Simplisties Verbond niet waard!
Happy Landing!
Koot en Bie.

13.
aan die Koot en Bie van
Simplisties Verbond
Postbus 257
Pruimerend
Eelde, sluitingstijd
Huppekee heren deze gaat op jullie gezondheid knullen sorry voor de viltje maar
hier niks anders om op te schrijven dat met het vielgtuig alles prima, hoewel wel wel
erg groot van dichtbij. Hola, niet morsen obiboo ik hou jou in de gaten, maar reken
dat ik zal slapen straks. Dus tot morgenavond weer hier in de Uiverbar dan maar
weer wat een hele goeie bar is. Zorgen jullie voor cash alle geld mee te brengen!!!!
Dan was er nog wat maar dat ben ik even kwijt. Nou ja zal wel niks geweest zijn.
Cheerio!
Jimmerdepim.

14.
aan de firma Euro-Sky BV
ter attentie van
L.P. Hoenderdos
Plesmanplein 14-18
Tilburg
Purmerend, 7 juni 1976
Mijnheer Hoenderdos,
Na ons bijzonder onaangename onderhoud in de Eeldese Uiverbar voelen wij ons
gedwongen ook schriftelijk nogmaals onze diepe teleurstelling en afschuw uit te
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spreken over het feit dat er zondag jongstleden boven een overvol Zandvoorts strand
gedurende zes minuten het hier en daar honderden meters hoge woord(?) MIPSEL
heeft gehangen in plaats van het door ons gewenste en met u toch zo duidelijk
doorgesproken SIMPEL! Uw verontschuldiging als zou de plotseling opgestoken
westenwind de lettervolgorde doorheen hebben gehusseld en vervolgens uw
verdediging die erop neerkwam dat u als een van twaalf kinderen al heel vroeg en
heel hard uit werken moest zonder de kans op een afdoende schoolopleiding te
krijgen, hebben ons niet kunnen verzoenen met de betreurenswaardige afloop van
deze gecombineerde Verbonds- en Euro-Sky-activiteit. Zelfs onze intiemste vrienden
slaagden er niet in enig verband te leggen tussen uw MIPSEL en het door ons zo
vurig begeerde SIMPEL.
Hoe het ook zei, wij laten het hier niet bij!
Omgaand zagen wij bovendien gaarne op onze kosten aangeschafte blazers,
pantalons, molières, anklets, petten en afspeelapparatuur uitgedaan en opgezonden.
Dit nooit meer!
Koot en Bie.

15.
Mr. L.B.J. den Tekkel
Mr. I.P.H. den Tekkel
Mr. George den Tekkel
Mej. Dra. F.G. Bouvier,
advocaten en procureurs,
Hondhorststraat 7
Wolfheeze
aan de heren Directeuren
van Het Simplisties Verbond
Postbus 275
Purmerend
Wolfheeze, 9 juni 1976
Woef!
Dit lijkt ons de enige mogelijke aanhef voor een schrijven waarmee wij u zullen
trachten af te blaffen aangezien u, Directie van het Simplisties Verbond, tegenover
onze Cliënt Euro-Sky BV, i.c. de weledelgeboren, zeer integere en buitengewoon
sympathieke heer Louis Hoenderdos, geen poot heeft om op te staan!
Uit de omvangrijke, zeer amicale, ja hier en daar van uw kant zelfs overdréven
vriendelijke correspondentie tussen u beiden bleek ons dat het nota bene door U
voorgestelde honorarium van ƒ 100.000,-, meerdere malen werd vastgelegd en
toegezegd.
Wij verzoeken u dan ook blaffend de ƒ 40.000,- (veertigduizend gulden) die u aan
een begrijperlijkerwijzer door alle spanning enigszins beschonken geraakte heer
Hoenderdos in de schaarsverlichte, rokerige Uiver-bar te Eelde hebt weten te
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ontfutselen, alsmede de schriftelijk door uw Laureaten-Commissie in het vooruitzicht
gestelde massief Gouden Matteklopper aangetekend en per expresse aan bovenstaand
adres te doen bezorgen. Mocht u van dit vervaarlijk gegrom onzerzijds niet schrikken,
dan zien wij ons genoodzaakt op korte termijn te gaan bijten.
Hoogachtend,
Was Getekend.
(secretaris)
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16.
Aan de weledelgeboren Firma
Recla-Zep
Martin Luther Kingweg 46 Arnhem
Purmerend, 10 juni 1976
Mijne Heren,
Reeds enige tijd spelen wij binnen het Simplisties Verbond met de gedachte aan
Luchtreclame, teneinde ons Verbondswerk van grote hoogte bij een brede laag der
bevolking bekendheid te geven.
Nu het Badseizoen nog in volle gang is, zijn wij begeestigd geraakt van de Idee
om op een zeer tot de verbeelding sprekende wijze het woord ‘SIMPEL!’ aan de
hemel te manifesteren en zodoende de opblikkende mensheid enkele momenten
boven haarzelf te doen uitstijgen en te confronteren met de Kern van ons Denken en
Handelen.
Uit uw advertentie in de Gouden Gids van Arnhem begrepen wij dat u middels
uw Zeppelin deze publicitaire droom tegen een schappelijke prijs zoudt kunnen
verwezenlijken.
Door een budgettaire buitenkans beschikken wij over een bedrag aan gelds van ƒ
40.000,-. Kunt u ons, uitgaande van dit bedrag, uw offerte doen toekomen?
In gespannen afwachting opblikkend,
Koot en Bie,
Directeuren van het Simplisties Verbond,
Afdeling Luchtreclame

17.
aan de afdeling Luchtreclame van het Simplisties Verbond, ter attentie van de
weledelgeboren heer Koot of de idem heer Bie,
Postbus 275
Purmerend
Arnhem, 11 juni 1976
Gefeliciteerd Heren!
Door een buitengewoon scherpe calculatie onzerzijds kunt u tegen een vergoeding
van ƒ 41.500,- desgewenst 1 halve dag over ons te Mainz gemeerde Luchtschip
‘Zeppelin’ beschikken. Wanneer wij uitgaan van een vliegtuig ter kracht van een
type Starfighter dat de Zeppelin van Mainz naar Zandvoort en terug wil trekken
(vanzelfsprekend zorgt ú voor het vervoer) dan resteert u van deze vliegtijd een tiental
minuten gedurende dewelke het Simplisties Verbond de boodschap SIMPEL! boven
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Hollands mooie kust kan doen drijven. Voor de goede orde tekenen wij hierbij aan
dat Cliënt zorgdraagt voor het opblazen der Zeppelin, (zie artikel 17 Reglement
Genève 1919 m.b.t. Publicitaire Zeppelin-Exploitatie), en dat de Gondel na gebruik,
eveneens door Cliënt, met water en zeep dient gereinigd.
Uw bevestiging en opdracht handenwrijvend tegemoet ziend teken ik,
Arie van der Zwam
(The Mad Baron)

Om de kwaliteit van het Kunstenaarsbestaan
‘Dus u mocht van de gemeente de voormalige lagere school betrekken?’
‘Nou mocht, mocht. Wij wilden het dorp een beetje wakker schudden, we hadden
ontstellend veel geweldige plannen, we waren bijvoorbeeld van plan de plaatselijke
bevolking bij ons werk te betrekken en daar dingen mee te doen en zo, om er daar
iets leuks van te maken, dus vandaar dat wij dat toen hebben aangeboden, dat wij
erin zouden trekken, in dat gebouw.’
‘En u was met uw zessen meen ik? Een zestal beeldende kunstenaars?’
‘Ja. In het begin waren we er ook wel blij mee.’
‘U heeft de ateliers in de oude klaslokalen ondergebracht?’
‘Nou nee, we hebben met ontzettend veel werk en moeite een zestal oude
klaslokalen tot ateliers moeten ombouwen.’
‘De ligging is wel uniek hè, daar aan de Amstel. Heel rustig en Idyllies lijkt me.
Ideaal voor kunstenaars.’
‘Ja. Maar toen we erin trokken dachten we dat er licht en water zou zijn.’
‘Dat was er niet?’
‘Alleen op sommige plaatsen. Maar we kregen wel meteen een huurkontrakt onder
onze neus gedouwd’
‘En hoeveel moest u betalen?’
‘Duizend gulden de man per jaar.’
‘Maar toen heeft de gemeente de leidingen hersteld en geisers geplaatst en eigenlijk
de heleboel vernieuwd. Nu is alles toch in orde?’
‘Ja maar na eindeloos veel gepraat dus pas. Dus de eerste zes maanden hebben we
nauwelijks kunnen werken.’
‘Dan was er geloof ik nog iets met de Verwarming?’
‘Ja, op een gegeven moment barst de hele verwarmingsketel uit elkaar.’
‘Toen bood de gemeente aan om de verwarming geheel te herstellen, meen ik?’
‘Jawel, maar wij willen geen centrale verwarming. Wij willen allemaal een eigen
gaskachel, zodat iedereen zelf kan bepalen hoeveel hij stookt.
Die oude installatie stookt nog op olie. Hartstikke duur en ik zie ontzettende
moeilijkheden want wie moet alles voorschieten en het meeste betalen straks? Ik
vind het volkomen idioot om een aantal kunstenaars lokalen te geven en dan zo gaan
zitten zeuren. We hebben door alles nou al bijna een jaar niks gedaan. Terwijl we
allerlei dingen van plan waren. De plaatselijke bevolking erbij betrekken en zo, van
die dingen.’
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Mister Stophoest
‘Volgens zijn dochter was het zijn hart geweest volgens de dokter, maar volgens mij
was het volgens de dokter zijn dochter, die koppig de marmotten wegdoen weigerde
hoewel ze Oom Stophoest steeds dikker op zijn keel begonnen te slaan.
Hij was in 1919 bij Stophoest kunnen komen voor drie dropjes per week en dan
moest hij nog netjes “dank u needreg Mijnheer Stophoest” zeggen anders was daar
zijn gat van de deur, als ketelschoonlikker.
Maar in die eerste uitgelaten naoorlogse jaren (drop kon weer!) begon Nederland
massaal te sabbelen en mijn Oom Theo werd meegezogen. In 1948 kwam daar dan
zijn verklaring tot Mister Stophoest dus daarna was het Oom Stophoest voor en Oom
Stophoest na. Gek eigenlijk dat wij neven en nichtjes Tante Thea nooit Tànte
Stophoest...maar dat is gedane keer. Oom Stophoest deelde op straat Riksdaalders
uit. Dat stond dan de vorige dag plaatselijk tegen de bevolking in de Krant: Opgelet!
Mister Stophoest komt en deelt Riksdaalders à ƒ 2,50 uit! Morgenmiddag kunt u in
uw Binnenstad Mister Stophoest tegenkomen! Duidelijk herkenbaar en hij ZAL
HOESTEN! Degene die hem onder u als eerste een Stophoest presenteert en duidelijk
luidt: Stop die Hoest, neem een Stophoest! Die wordt onmiddellijk uitgekeerd door
de Geheimzinnige Mister Stophoest Man en wel in de vorm van een Riksdaalder!
Zorgt dus dat u morgen zo'n lekkere Rol Stophoest op zak draagt!
De papieren Riksdaalders zagen toen blauwgrijs, ongeveer van de kleur zoals nu
niets meer is en Oom Stophoest droeg een overdreven cylinder om, geelbruin met
letters, dat hij zo echt mogelijk de echte Rol Stophoest leek, maar wel kon lopen. 's
Maandagsmorgens fietste hij met zijn Rol Drop achterop de deur uit en dan gingen
zij verder met de trein door Nederland samen. Per Derde Klasse!
Pas tijdens de jonge meneer stophoest mocht Oom Theo de reiskosten van de Rol
vergoed zien te krijgen want dat was elke maand idem maar zoveel kinderkaartjes.
“Dan neem je hem maar op schoot”, had de oude Stophoest altijd geblaft. Maar ach,
de Rol mocht van boven open blijven en Oom Stophoest kwam graag in de buitenlucht
met mensen in aanraking en omdat er ogen in zaten zag hij hele stukken Nederland
voor niks dus daarom dat hij altijd Mister Stophoest is gebleven.
Dan kwam hij vrijdagsavonds na een week Overal Hoesten weer de trap op, dan
was het 's zondags Rol uitdeuken, bijwerken en naar de Kerk, dan was het stavast 's
maandagsmorgens Nou Thea, tot Deo Volente Vrijdag en dan werd hij dezelfde
middag alweer helemaal in Groningen door honderden mensen met Stophoest onder
de voet bedolven. Eerst was dat minder maar later zijn zij hem wel gaan omgooien
en beklimmen. Tot 1952, 53 werd er nog wel eens vrolijk om hem heen gedanst en
wisten kinderen nog netjes van beurt afwachten. Of een Vader maakte wel eens een
praatje aan zijn luikje. Terwijl de zomers twee keer zo warm waren dus Oom
Stophoest onder zijn Rol maar weinig aanhoefde, 's zomers. En dat een enkel hondje
hem wel eens voor Boom uitmaakte, och, waar gewerkt wordt vallen fouten, zei hij
altijd.
Maar in 1957 verwisselde Tante Thea haar Tijdelijk en na haar dood leken de
mensen hem hebberiger en de straten vlugger. Ze begonnen expres tegen zijn Rol
aan te botsen en op te stompen en in de vroege zestiger jaren overkwamen hem de
eerste klappen met af en toe een fietsketting. Speels nog, maar toch. De mensen
namen allang niet meer de moeite een Stophoest te presenteren en Het Zinnetje te
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spugen: ze gooiden een wildvreemd dropje bij hem naar binnen en eisten hun knaak.
De laatste jaren zestig ging het weer even wat beter, kreeg hij van Hipjes die Mister
Stophoest te gek vonden wel eens een oud bloemetje kado, maar rond Sinterklaas
'73 werd hij van op de klaarlichte stoep van de Haagse Bijenkorf vandaan in een
alweer wegrijdende grote amerikaanse wagen gesleurd naar de volgende morgen,
waar hij rillend in zijn Rol ergens onder Rijswijk lag, bestolen van 23 Riksdaalders
en een aangebroken rol Stophoest, die nog niet over de helft was. De helft van zijn
Hoesten was echt, sinds toen.
Als Oom Stophoest niet Gereformeerd Geloofd had, dan hadden zij hem al veel
eerder weg kunnen dragen maar goed, hij mocht dan halve dagen. En alleen de
middelgrote provincieplaatsen. En och. Derde Klasse had je allang niet meer en van
de tweede klas NS zei Oom Stophoest altijd: Net de Eerste Klasse. Wel begon hij
steeds lelijker te hoesten.
Beroepsdeformatie, zei de dokter, maar wij vreesden wel beter. Grappig achteraf
te bedenken dat Oom vroeger maar een piepklein kuchje hoefde te doen om links en
rechts een Stophoest te krijgen en dat hij nu scheurend liep te hoesten en
ternauwerniemand hem de reddende rol voorhield, een enkel jong agentje van politie
ingerekend.
De mensen hebben geen tijd meer voor een Riksdaalder, zei Oom Stophoest mij
vorige week nog. Hij was een flinke kou wezen vatten in Heerenveen en duizelig
geworden. Toen had hij even een cafee ingemoeten om even bij zijn positieven te
zitten en daar namen ze hem op hun schouders en jonassen met de Rol, omdat het
waarschijnlijk jongeren waren. Thuis stond zijn kamer al drie dagen om de
Ontslagbrief heen. Dat Stophoest was doorgelicht door een Amerikaans
Efficiency-buro en dat Mister Stophoest niet langer in hun nieuwe beleid paste. Oom
Stophoest heeft niets gezegd, is naar bed gegaan en zondag niet naar de Kerk.
Toen zijn dochter maandagmorgen de marmotten kwam doen waren Mister
Stophoest en zijn Rol verdwenen. Hij moet in een automatiese droom op de trein
zijn gestapt want om vijf voor vijf, dat weet ik namelijk omdat ik altijd precies om
vijf voor vijf op de klok kijk, kwam er een telefoontje van de Oldenzaalse Politie;
op het drukke Burgemeester Kasteleinplein had Oom Stophoest zijn laatste Hoestbui
gegeven, was omgerold en blijven liggen. Geen hond bood hem een Stophoest aan.
De mensen waren met een veel te klein boogje om hem heen gelopen en verder
gewoon verder.
En niemand. Niemand is uit de Top van Stophoest op zijn begafenis afgekomen.
Ja een bloemetje.’
Koot
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Te licht
‘Mijn vader, van wie ik mijn goede smaak heb, wrong toen ze nog alleen maar zwart
waren een in de Vroom en Dreesmann Vrijdagprijzen aangesmeerde witte hardplastic
Hoes over ons zwarte toestel dat in de gang hing, wat vooral 's winters de gesprekken
lekker aan de korte kant hield, want een Witte Telefoon dat was het helemaal,
Hollywood, maar voor de Hoorn had V & D niks weten te bedenken en ook de
kiesschijf bleef zwart, wat een eng gespleten geheel opleverde. Maar hij hing
tenminste en gaf dus geen last bij het draaien.
Hier kom ik op dat tweede Te Licht (dit is Hieronder).
Men onderscheidt immers telefoniese Neuroten, zielsblij met elke tot stand
gekomen verbinding, en een groep Rielekste Bellers die tòch wel opgenomen worden
omdat er aan de andere kant van de lijn altijd iemand op hun Ja of Nee zit te wàchten.
Deze tweede groep draaien hun nummers terwijl zij ijskoud hun Hoorn naast het
toestel laten liggen: zij kiezen laten wij zeggen met de linkerhand een gewenst
abonneenummer, laten de opgeroepene rustig enige malen overgaan, steken een
sigaret op en bewegen pas na opname de Horen naar hun luisteroor. Tijdens hun
draaien heeft de rechterhand het toestel op zijn plaats gehouden omdat dit moet, want
anders schuift het apparaat niets dan rond en rond en heen en weer; vooral bij het
cirkelen van een 7 tot en met 9 wel honderdtachtig graden vaak en de rubberen Napjes
weten zich nauwelijks vast te zuigen maar zullen eerder bedoeld zijn om Politoer,
Mahonie en zo niet te beschadigen. Qua gewicht zijn de huidige telefoontoestellen
dus TE LICHT. En omdat de meesten onzer andersbellenden dan hiervoornoemd
zijn, zijn het juist weer wij die de klappen krijgen.
Wij nemen eerst de Horen af en brengen deze rechtstreeks naar ons vaste Luisteroor,
bang voor uitschakeling en om maar niets van het Proces te missen: ja hij zoemt, nu
mag ik en wij zetten het nú pas op een draaien. Dit nu kan niet meer, want wij schieten
een hand tekort. Moeten wij bij voorbeeld eens in een modern buitenlands hotel
helemaal naar huis moeten bellen! Direkt. Eerst de 9 voor de Buitenlijn. Daar klinkt
gerochel door. Mogen wij? Moet dit een Zoemtoon verbeelden? Wij wagen het erop.
Draaien eerst 01031, dan kengetal, dan abonneenummer. Achter elkaar. Wat al gauw
vijftien cijfers zijn. En al die tijd de Horen aan het oor houden klemmen, want wat
kan er niet allemaal misgaan onderweg. Geen plopje, geen zoempje, geen elektroniese
klik mogen wij missen. Welnu: als wij begonnen zijn op ons nachtkastje en wij Het
Toestel draaienderwijs niet in bedwang hebben weten te houden dank zij onze
ontbrekende derde hand dan eindigen wij onder de schrijftafel of in de toiletruimte
van onze hotelkamer. Nu nog maar zwijgen gedaan van die allernieuwste
telefoonstoestellen der zweedse firma Ericsson waarvan de Horen geeneens een
Hoorn meer is maar meer een, tja, greep van een strijkijzer en het Toestel Zelf een
vederlicht, anderhalf zo breed schuins oplopend trapeziumpje. Wij leven, en daar
kan het Simplisties Verbond niet luid genoeg tegen protesteren, in een Moderne
Samenleving. Dit betekent niet dat alles wat Modern is maar klakverloren wordt
Afgekeurd door het Simplisties Verbond. Het betekent echter wel dat wij alle
Eigentijdse Verworvens helder ogend tegen het nuchtere morgenlicht willen houden.
Daarom vragen wij de PTT in onze diepste nadruk: Heren. Wij begrijpen dat u de
telefoontoestellen niet allemaal eentweedrie kunt verzwaren. Maar zouden de piepen,
zoems, trillers en stippels niet wat HARDER kunnen? Dus dat men uw hele
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ongelofelijk knappe proces van telefoniese overbrenging kan volgen ZONDER
HOREN AAN ONS OOR? Dit is waarschijnlijk een kwestie van het VSA-knopje
(Volume Signalen Abonnees), dat al jaren op stand 3,6 staat vastgekoekt, naar laten
we zeggen 8,2 opdraaien. En kost hooguit 1 doosje goeie sigaren voor dat ene
PTT-Dag en Nacht Mannetje aan uw Hoofdpaneel.’
Koot

Laatst
Koot wilde Bie een telegram sturen, een gelukstelegram ter gelegenheid van zijn
bestaan. ‘Wilt u een afschrift meneer?’ vroeg de telefoniste. ‘Heel graag juffrouw’,
zei Koot. ‘En u betaalt per giro?’ ‘Ja Juffrouw.’ En Koot gaf zijn gironummer op.
‘Voor wie is het telegram bestemd meneer?’ Dat was de telefoniste weer. ‘Voor Bie
juffrouw, voor Bie’, zei Koot. ‘Hoe spelt u dat meneer?’ En Koot zei: ‘B als in
Bernhard, I als in Isaac, E als in Eduard...’. De telefoniste onderbrak hem.
‘Pardon meneer Koot’, kwam zij ertussen, ‘maar dat laatste heb ik niet helemaal
verstaan. E als in Wàt zei u?’

Dat grijpt namelijk allemaal in elkaar
Dat meisjes tegenwoordig hun voeten ergens hoog op het frame van hun brommertje
zetten in plaats van gewoon op de pedalen komt doordat de jongens hun groene
legerpukkels met schoolboeken vroeger schuin op de heup droegen en de fietskoplamp
intussen van de stuurpen naar het voorspatbord is verhuisd zodat je je handdoekrolletje
hier niet meer tussen kunt klemmen op weg naar een zwembad waar geen vulkoek
of kano meer te krijgen is.
‘En wat is ie van zijn vak?’
‘Doctorandus Mama.’
‘En heeft ie een auto?’
‘Jawel Mama, een Besteleend.’
‘Kindje kindje - je hebt je maar weer wat wijs laten maken. Een echte doctorandus
rijdt heus niet in een Besteleend hoor!’

Stukje
Eigenaardig (of misschien ook niet) dat het woord ‘stukje’ altijd iets denigrerends
inhoudt.
Een haarstukje.
Een stukjesschrijver.
Een stukje eten.
Een stukje muziek.

Verzin je eigen stukje.
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Spaans leuk
‘Deze week dan een bekende vorm van Leuk bekeken en wel het Spaansleuk zoals
dit rond juli/augustus in Benidorm, Marbella en Torremolinos wordt gevonden. Olé
breng die vino dus maar hier torero! Het Simplisties Verbond vermoedt dat
nederlanders die telkens hoopgedwongen naar de Costa del Sol terugvliegen dit doen
omdat zij zich geen Leukere vakantie kunnen voorstellen. Natuurlijk wel mooiere,
duurdere of verdere vakanties, maar Leukeren? Die heb je nergens bij hun weten.
Spaansleuk nu (het vroegere Autobusleuk) is Het Leuk dat men daarheenmeenaartoe
neemt. Een lawaaiig, repeterend Leuk dat zijn hoogtepunt belalt als er eentje met al
zijn kleren aan in het water valt. Ekspres helemaal aangekleed in een-vorm van water
vallen en mekaar ergens druipnat mee onderspuiten of op de gangen met
champoepelkurken knallen: leukere gebeurens kan een gemiddeld nederkliekje niet
bedenken wanneer het met meer dan zijn zessen op vakantie en het een rare avond
of al bijna nacht is.
Spaansleuk moet het in hoofdzaak hebben van het bestaan van buitenlanders die
vreemde talen spreken zodat je iets heel anders hoort waar nog bijkomt dat zij jou
niet verstaan. Leen kon dus niks anders doen dan dat hij met zijn rare harses begon
te kakelen en op zijn stoel te wippen want die ober die begreep dat niet, een Ei. En
Joop elke morgen maar Boehoe roepen met die dikke kop van 'm, om een glas melk.
Dan kwamen wij beneden en dan hoorde je Joop op de trap al zitten roepen in de
eetzaal: boehoe, boehoehoe en met die grote rooie handen aan die uier zitten te
trekken zogenaamd dan. En dan had je Aad moeten zien bij de flamenkoos. Dat
waren The Flamenco's, dat was een gitaarkwartet met een spaans mokkel voorop die
daarbij dansde met van die kleppers vlak boven d'r blote handel en dan mocht er op
het laatst van het terras altijd eentje meedansen. Ik zie Aad nóg bezig met die grote
zweetplekken. Toen trekt hij z'n hemd uit en gaat zo vlak tegen die meid staan aandoen
en maar met dat enorme reet van hem wiebelen en manjana tam tam arabieretam
schreeuwen. Ik denk dat ze daar nou nóg lachen.
Zitten we op een middag in een bar met een koepaliebre, komt ineens Toon naar
binnen rijden op een Ezel! Op een levende Ezel, zo die zaak in. En dan Tóón, met
z'n vette achterwerk. En dat beest dat begint te poepen want die had Toon alleen
maar even gehuurd. Recht op Ankie d'r espadrieën! Fijn, dezelfde avond, in La
Bamba, pakt Koos ineens de mikrofoon van het standaard en die doet of hij zijn eigen
daarmee staat te scheren! Met het geluid van elektries scheren wat hij daar dan bij
maakte en hij maar steeds zo langs dat enge dunne halsje heen en weer met dat ding.
Nou de hele Bamba lag blauw. De gekste moppen had die gast ook, Koos, vooral
van die idiote. Over fakiers en het verschil tussen twee verschillende dingen, veel.
Gaan we op een morgen naar de plaja, komen we twee nonnen tegen die ook
helemaal zo waren aangekleed. Gooit Fred zijn handdoek over zijn hoofd en begint
hij zo te lopen prevelen van Oh Maria, Maria vol van Jenever. Mèt die rooie
glimmende kop van 'm, waar de vellen aanhingen. Fred. Dat is een nummer: die is
al van alles geweest.
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Nou en verder hebben we dus vrij veel geflipperd in verband met het weer. Maar
het allerleukste was dat wij Rudi Carrell* daar zijn tegengekomen! Die zagen we
ineens in het echt lopen, gewoon op een middag, Rudi Carrell. En niks geen kapsones.
Gewoon hard tegen iedereen lachen en allemaal handen geven. En ook geen dag
ouder geworden. Niks veranderd. Gewoon dezelfde gebleven, al die jaren. Hee, Deer
Roedie! heb ik nog geroepen. Maar hij was alweer weg.’
Koot

Oplossing van het spel der zeven vergissingen
1.
2.
3.
4.
5.

Op het rechterplaatje heeft de stoel bij het raam vijf poten.
kartelrandje op opiumpijp.
op het rechterplaatje heeft hij wel de bril omhooggedaan.
op het rechterplaatje zijn de gordijnen helemaal dicht.
op het rechterplaatje heeft het meisje alleen maar laarzen aan. Ook het zweepje
is korter.
6. op het rechterplaatje liggen er twéé mannen onder het bed.
7. op het rechterplaatje zijn de politieagenten nog niet binnen.

mevrouw Bakker:

Ooh die arme meneer de Boer...Heeft u
gehoord wat er gisteren met die arme
meneer de Boer is gebeurd?

mevrouw Sekrève:

Nee? Vertel eens? Dan zet ik nieuwe
koffie.

mevrouw Bakker:

Nou hij is bovenaan de portiektrap over
een rolschaats gestruikeld en helemaal
naar beneden gesodemieterd. En toen ie
beneden aankwam, was ie dood!

mevrouw Sekrève:

Doód? Wat zielig. Was ze niet te sterk
zo?

mevrouw Bakker:

Nee, heerlijk juist. Hartstikke dood,
meneer de Boer. En z'n hele bril
gebroken.

‘Goedenavond meneer. Wij staan hier klaar om weg te gaan, ik in mijn
donkerblauwe pak en mijn vrouw in haar lange zwartfluwelen rok met die witte
bloes, want wij hadden vanavond in uw Restaurant een tafel voor twee personen
besproken maar daarom bel ik nog maar even voor de zekerheid wat dan bedenk ik
mij ineens met schrik: daar zijn toch wel twee stoelen bij, bij die Tafel?’

*

Dat klopt! Rudi Carell heeft of had een huis bij Marbella. Het dochtertje van Ruud Krol heet
óók Marbella. Ruud Krol's Kroketten Treffen Doel, hangt er groot in diens snacktieken aan
de wand. Wat iets anders dan spaansleuk is.
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Mooiste Foto
De vakantiefotoos van de vakantie zijn klaar! Er zaten er namelijk nog vijf op ons
toestel die er alsmaar niet van kwamen. Immers eenmaal uitgepakt van vakantie
geven uw fotoönderwerpen pas na dat verplichte tijdje thuis weer ‘thuis’. Want nog
bruin, ‘ziet’ men er veel niets in. De fotoos laten zich niet ‘nemen’. In uw uiterste
geval blijven zij tot de volgende vakantie op het toestel zitten wachten.
Tja die laatste drie, acht overe fotoos. Dat gaat schuilgroeien achter iets van een
‘drukdrempel’. En àls men het al pakt, dan nóg laat u je toestel zonder afdrukken
zuchtend zakken, vaak. Nee, ‘das’ niks. Das te vertrouwd. Terwijl op vakantie, daar
schoot u maar raak. Zo heb ik ons filmpje opgerold aan eerst mijzelf in een tot
glimmens gewreven wieldop fotograferend fotograferend genomen, toen een stuk
boeiend bemoste blinde muur waar een Gezicht in zat dat de Afdruk zich niet
herinnerde, tweemaal de hond waarvan eentje enkel staart en de tweede bewogen
maar krabbend zit de hond zichzelf om zijn oren te geven dus hier was Natura weer
eens Artis Magistra en daarna heb ik de buurvrouw genomen toen zij net met de bak
naar buiten kwam. Ook bewogen, maar dit maakt haar zeker vijf jaar jonger.
Van de veertig waren verder dertig gelukt waarvan wij van zeker tien fotoos à
honderd procent wisten dat zij absòluut erbij moesten zitten maar ja, slordigheid van
de fotowinkel, want die doet het nog wel zelf, maar hij besteedt alles uit. Terwijl wij
elke vakantie daar laten afdrukken, tenminste tot nu toe. Want echt hoor. Ja kom.
Nee echt. Echt hoor: dáár laat ik ons niet meer afdrukken, bij die. Wij raken mij te
vaak zoek. En altijd fotoos in badpak, gek hè? Nee echt hoor. Maar dit terzake.
Op twaalf sta ik duidelijk op. Bij acht doe ik iets speciaals voor de foto maar je
hebt daar die zon en die schijnt thuis toch te vertekenen tot minder om te lachen.
Dan zijn er drie waar ik normaal op doe, onbeslommerd, maar er is ééntje waar ik,
ja god dat klinkt zo ijdel, ik wéét het, dit is vréselijk, kàn gewoon niet maar ik stá er
op eentje echt het ein-de op, zie ik eruit. Zo ontspannen en toch zo mannelijk, zo,
nou ik kan niet anders zeggen maar ik ben gewoon móói op die foto! Eng mooi en
beschaafd wreed.
Dat kwam 1 stood there talking met zo'n oud appelflappenvrouwtje wat daar op
elke straathoek zit, je kent ze wel, van die slappe platte appelflappen die ze op
Feestdagen besuikeren waar je bijstaat. Dus je ziet mij helemaal opgaan in dat
appelflappenvrouwtje wat ik er heb afgeknipt want dat zag als kontrast een beetje tè
schrijnend: jeugd, kracht en schoonheid versa ouderdom, slapte en appelflappen.
Nu doet de westermens graag een Mooie Foto van zichzelf in zijn
autopapierenportefeuille, waar hij opstaat hoe het ook anders kon, of uit de tijd dat
zijn gezicht nog goedkwam na het opstaan.
- Dat ben jij toch niet wel?
- Wie? Oh die. Ja dat ben ik.
- Je lijkt hier heel iemand anders op.
- Nee dat lijkt maar zo.
- Hier haal ik jou helemaal niet uit.
- Ik ben het toch echt hoor.
- Je bent hier eigenlijk best knap.
- Knap? Laat eens zien. Jaja, ik zie wat je bedoelt.
- Echt een boeiende kop, heb je hier.
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- Ja op die manier. En jij valt wel op dit type? Ik bedoel bij wijze van hoofd?
En dan lost zij plotseling op, of jezelf, want men is hem niet dagelijks, die daar
op de foto. Heeft u zelf een Mooiste Foto van uzelf?
Dan zult u moeten toegeven dat dit evenmatig de minst op uw spiegel lijkende
foto is! Mijn gemiddelde ligt op per tien jaar één Mooiste Foto van mijzelf. De eerste
dateert uit de schoolbank en wel de bekende Lachende Schrijfhouding met
Penhouder-foto. Mijn Mooiste Foto tot dan toe Twee stamt uit De Militaire Dienst
want daar heb ik een voorhoofd na een speedmars met nat zwart zweethaar, de
binnenhelm achterover en een sigaret met dichtgeknepen ogen, waarvan je zou zweren
dat ik een filmfoto van een oorlogssoldaat was. Die heeft nu tien jaar gecirculeerd
als op feestjes de fotoos werden rondgedeeld. Hier, dat is wel gek, daar zat ik nog
in Dienst. Mijn laatste Mooiste Foto is echter mooier dan alles ooit van mijzelf
genomen. Toevalsmooi? Zon, licht, houding en sluitertijd legden mij in onnaspeelbaar
samenspel toch maar mooi op de gevoelige plaat! Loog de Lens? Misschien een
voorbeeld dan: stel nu een twee meter veertig lange blonde vrouw eens op de
camerahoogte op, met in allebei haar oog de goede focus, die mij in dezelfde
sluiterflits waarnam van driemetervijfenveertig afstand. Aha: wat te bewijzen was.
Zij zou mij geen haar minder hebben gezien dan even de camera deed, in casa mijn
vrouw de fotogravin! Dus de geen homofiele beroepsfotograaf slaagt van mij
waarschijnlijk elke maand een nieuwe Mooiste Foto te kieken!
Maar wij weten niet beter dan van al mijn fotoos vakantiefotoos te maken, ook
daarbuiten. De ‘een foto maken’ is al ‘vakantie’ voor mij en dat kost gaten in de
kwaliteit.
Koot

Loet:

‘Onze benedenburen hebben zelfs een
pickup met afstandsbediening.’

Friekje:

‘Ga weg. Ik wist geeneens dat die
bestonden!’

Loet:

‘Jawel. Hij gaat automaties zachter als ik
met deze bezemsteel op de vloer stamp.’
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Ons Plutonium
‘Men doet het beste erg voorzichtig te zijn met plutonium. Vooral wanneer men het
inademt of inslikt, zou u wel gek zijn! Ze zeggen dat ze plutonium makkelijk kunnen
stelen voor zelf atoombommen te maken...terwijl het plutonium in de
splijtstofelementen in de reactorkern van de kernreactor uithangt in mengsel met
uranium 238 en dat gaat helemaal niet, daar een atoomwapen van! Bovendien zijn
onze splijtstofelementen zó te gek radioactief dat u ze alleen met
afstandsbedieningsapparatuur kan verplaatsen, dus plutonium uit de Centrale
vervreemden kunnen ze wel op hun buik kalken! En ze blijven nog geeneens in de
Centrale als ze gebruikt zijn, de splijtstofelementen! Omdat er plutonium en uranium
inzit dat wij weer nodig hebben in de kernreactor. En voor het vervoer gebruiken ze
containers!
Geen zomaar, maar speciaal voor dit doel gemaakt! Dat weegt 40.000 kilo's het
stuk èn stel u dat even voor in gewicht, die omtrek van de aarde. Daar komt nog bij
dat die containers aan strenge fabricage-eisen moeten voldoen, als het goed is. PLUS
dat zij ter strenge keuring worden gehouden. NADAT zij gemaakt zijn! Dus doordat
wat de containers wegen alleen, is diefstal al ondoenbaar voor honderd Antons
Geesinks! Maar goed, stel dat. Dan nog. Ze hebben alleen maar wat aan de gebruikte
splijtstofelementen voor atoombommen te maken, als ze een opwerkingsfabriek
hebben! Om ons plutonium te zuiveren in zijn vorm. Zodat het radioactief én giftig
wordt dus dat ze wéér afstandsbedieningsapparatuur nodig hebben! En niet het
eerstebeste scheikundelokaaltje, maar een heel chemies laboratorium met goede
outillering!
Dus dan winnen we ons plutonium en ons uranium terug met ons oog op nieuwe
splijtstofladingen voor onze snelle kweekreactor. Hoe gaat dat transport tussen onze
opwerkingsfabriek en de splijtstofelementenfabriek zijn gang?
Ten eerste nemen ze altijd de ACHTERuitgang. Bovendien wordt het transport
niet alleen BEPERKT maar ook nog eens een keer BEWAAKT! En wanneer ons
plutonium zich met uranium in nieuwe splijtstofelementen heeft opgeborgen ter
vervoering naar de centrale, dan zou een knapste kop daar zonder opwerkingsfabriek
nog geen halve atoombom van slagen te maken!
Dus willen ze plutonium voor chantage, dan zullen ze het toch echt ergens anders
zien trachten halen dan in onze kernenergiecentrale! Blijft het radioactief afval over.
Dan zijn ze bang voor plutonium daarin. Dat nota beide bene voor zijn grootste stuk
als splijtstof wordt gebruikt, dus dat het overgaat in splijtingsprodukten! En radioactief
afval is voor het meeste deze splijtingsprodukten! En dan ook nog kleine hoeveelheid,
zoals men voor Nederland verwacht (en niet “zomaar” verwacht maar ècht verwacht)
niet meer dan slechts zevenhonderdvijftig meter in het kubieke hoogradioactief afval
tot en met ons jaar 2000, wat een groot huis vol en meer niet is. De radioactiviteit
van de merendeelse splijtingsprodukten is best tamelijk snel verdwenen. Soms langer.
Plutonium is na 24.000 jaar nog maar half zo radioactief. Daarom zal het afval
niet zomaar worden opgeslagen, maar zodanig dàt. Bij voorkeur niet in contact met
het leefmilieu. Pas als het niet gevaarlijk meer is, dan eventuwèl. Maar eerst in dikke,
sterke tanks. Boven de grond, dat ze ze goed kunnen in de gaten houden en desnoods
controleren. En daarna de langere termijn? Geschikte zoutlagen komen hier voor
opberging in aanmerking. Eerst zorgen ze dat het radioactief afval in vaste vorm
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bestaat, dat het minder makkelijk huptweedrie verspreidt. Daarbij wordt ingesmolten
in Glas. Glas is iets wat zich lastig laat aantasten, getuige hier de vele glazen
voorwerpen die er nog steeds zijn sinds de jaartelling!
Daar hebben ze dus ontzettend hard op gestudeerd: als we ons radioactief afval
zó opbergen dan riskeert ons milieu na 300 jaar hetzelfde als jegens het natuurlijke
uraniumerts nu. Zodat als enige zwaartepunt overweegt dat onze zoutlaag de eerste
300 jaar een geologies stabiele bergruimte vormt. Nou en 300 jaar is NIKS, in de
geologie. Dus als ik u was, dan zou ik mij maar niet!’
Prof. Dr. J.H. het Mannetje

Laatst
Oud Roedesteyn, het door Bie grotendeels eigenhandig gebouwde Jongensinternaat
voor jongens van Simplistiese Ouders, deed enkele jaren geleden een rondschrijven
het licht zien waarin sympatisanten om een zo ruim mogelijke bijdrage werd verzocht,
teneinde een appelboomgaard aan het internaatsterrein te kunnen toevoegen. Dit plan
bracht enige deining en vragend opgetrokken wenkbrauwen teweeg in de gelederen
der aangeschrevenen. Een vergadering werd belegd en Bie met vragen bestookt.
Zouden de appels de jongens ten deel vallen om heerlijk op te peuzelen? ‘Nee’,
antwoordde Bie, ‘de appels zijn er niet om te eten,’ ‘Zou de vrouwelijke staf er dan
wellicht heerlijke jams van wekken?’ ‘Nee’, antwoordde Bie, ‘de appels zijn er niet
om jams van te maken.’ ‘Waar dienen al die door u geplande appelbomen dan toe?’
Dit riep een ongeduldige ouder achteruit de zaal. ‘De appels’ zei Bie en de mensen
die vooraan zaten zagen de bekende pretlichtjes in zijn ogen verschijnen, ‘de appels
zijn er om onze jongens te leren VERLEIDING te weerstaan.’ Velen in de zaal
hadden moeite hun lachen te houden. Een pikant detail bij dit alles is dat Bie geen
appels kan zien!

Laatst
Eens ging Koot met Bie per trein. Bij het passeren van een weiland merkte Koot op
dat de schapen dat jaar al zo vroeg waren geschoren. ‘Ja’, zei Bie, ‘hoewel’ (want
Bie is een Bietje Precies in die dingen), ‘we kunnen van hieruit natuurlijk niet zien
of de andere kant óók al is geschoren.’
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IJsblokjes
‘Zoals vorige week niet beloofd maar daarom misschien juist wel zo aardig als
welkome koele verrassing deze week.
IJsblokjes. IJsblokjes zijn niet alleen heerlijk fris maar hebben bovendien de
plezierige eigenschap dat zij zich erg eenvoudig laten klaarmaken en serveren.
IJsblokjes “gaan” immers overal bij en geven binnen dit warme weer vaak net dat
zo welkome beetje extra koelte Frisdrank, wijn, jenever, salades, soepen, mens en
thee veranderen als bij toverslag door één enkel ijsblokje erin gedaan! Alles smaakt
nog hetzelfde, maar harder en hoger, doordat dus kouder.
Ach in de Hollandse Keuken vinden we iets al gauw “gek” maar zo'n ijsblokje
hóórt er gewoon bij. En niet alleen in pap, melk, koffie en liqueur maar ook als koele
kroon op uw garnalencocktail, aardappelsalade, jachtschotel of nasi goreng. Zet bij
de ontbijtboterham altijd een schotel ijsblokjes op tafel en ongemerkt zal uw man ze
na een weekje overal op en tussen beginnen te nemen. Ik weet wel dat hij met zijn
dichtgekoekte ogen in zijn zakkige pijama 's ochtends vanachter de Volkskrant zonder
erg alles naar binnen propt wat er binnen de straal van zijn vrije arm op tafel voorkomt
(ze hebben onlangs ergens uitgerekend dat een gemiddelde man 's ochtends een half
pond, 's middags twee ons en 's avonds een kilo eten moet eten) maar u zal hem eens
verrast zien opkijken als u op de gebruikelijke boterham met komijnekaas die hij op
de tast van u aanpakt zo'n hartig en vrolijk ijsblokje hebt gedaan! Eigenlijk is hij
namelijk nog een groot kind. Dat heeft u de afgelopen weken wel weer gemerkt,
zoals hij overal in zijn korte broek mee naartoe zou en dat de kinderen thuis gewoon
geen kans kregen om óók even in hun opblaasbadje op het balkon te mogen. En hij
maar met dat stomme bootje bezig. En hoe hij nu dus weer dat ijsblokje gedachteloos
tussen zijn wangen heen en weer zit te spelen.
Nou ja, goed voor zijn stress, moet u maar denken. En...meneer mag er zo veel
van wegknabbelen als hij wil - hij zal er geen grammetje dikker van worden. Om het
geld hoeft u het ook al niet te laten. Elke supermart heeft tegenwoordig pakjes kant
en klare ijsblokjes liggen. “Icies”, “Happy Cubies” of “Coldies”, veel
kwaliteitsverschil is er niet.
“Blokkies” van Albert Heyn is trouwens ook heel goed en goedkoop. Als u maar
altijd zorgt snel weer thuis te zijn om ze gauw weer in uw vriesvak te doen. U hééft
een vriesvak? Waar praten we dan over? Dan maakt u ze toch zeker zelf?
Welnee, niks moeilijk. Hier het hele proces uitleggen zou te ver voeren, dus laten
we voor het gemak maar even aannemen dat het in het kort hierop neerkomt dat het
water dat u in uw ijsblokjes doet tijdens zijn verblijf in het vriesvak bevriest en dat
zich zo uw ijsblokjes vormen. In het echt is het veel en veel ingewikkelder en gebeurt
er chemisch héél iets anders maar het heeft geen zin u daarmee lastig te vallen want
voor het maken en genieten van ijsblokjes hoeft u dit allemaal niet te weten. U koopt
in de huishoudelijke artikelenwinkel een ijsblokjesbakje. Dit komt voor in een
twintigtal uitvoeringen die allemaal hun eigen specifieke nadelen hebben.
Voordelen kennen deze bakjes namelijk niet. Heeft u een model met een vastzittend
blokjesgeraamte, zet dan bij het vullen de warme kraan op haar zachtst. Gewoon de
koude kraan hard opendraaien en uw bakje eronder houden betekent dat het te
bevriezen water er net zo hard weer uit spettert en er een al te miniem laagje blijft
liggen. Ongeveer zoals wanneer u een borrelglaasje onder de harde kraan tracht te
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vullen. De warme kraan dus, omdat warm water minder spettert. Zijn de hokjes
allemaal tot aan de rand toe vol, wandel dan voorzichtig richting vriesvak. Onderweg
moet u twee keer morsen. De eerste keer om de poes te ontwijken en het tweede
golfje verliest u bij het openen van het vriesvak als u het bakje even boven uw macht
op de ijskast wilt zetten. Het overblijvende water heeft nu precies de juiste hoogte.
Deurtje dicht. Na een uurtje weer eens gaan kijken. De gasten op het balkon (uw
schoonvader zit al met zijn voeten in het opblaasbadje) zouden best een ijsblokje in
hun sherrytje willen maar er zit nog maar een vliesje op (ijsblokjes ontstaan van
bovenaf) en dat heeft u dus net met uw wijsvinger stukgeprobeerd.
Daarom gauw de deur maar weer dicht en over een uurtje nog eens teruggekomen.
Ja! En nu. Hoe krijgt u de ijsblokjes eruit? Warm water overheen gieten? Kan. Zij
laten onmiddellijk los. Maar echte IJsblokjes zijn het dan natuurlijk niet meer. Dan
maar onderaan het bakje wringen en het ijs een beetje opkruien tot je met je langste
nagel blokje voor blokje eruit kan wippen? Kan. Het blokje glijdt echter zes keer
terug als u het bijna heeft. Hele bakje ondersteboven en op zijn rug kloppen? Ze
kletteren van de tafel af en glijden tot in de gekste hoeken. De beste methode verschaft
u het allergoedkoopste ijsblokjesbakje en dat had u dus moeten nemen, daarstraks
in de huishoudelijke artikelenwinkel, maar ja: u koopt immers altijd van alles het op
één na duurste? Eigen schuld, dikke bult. Een gulden vijftien: een grijswit plestik
bakje met een los plestik ruitwerkje dat je met alle blokjes erin eruit kan tillen. Even
scheeftrekken en huppekee wie doet er mee. Een ijsblokje in de ossestaartsoep. Mmm.
Een eentje tussen je tenen. Heerlijk. Of twee blokjes achter beide oren, met een
selloteepje. Zalig. Maar daarover ijs en weder doende.’
Koot

Laatst
Zo herinnert Koot zich zijn eerste verloofde nog levendig. Zij was mooi, intelligent
en had veel verfijnde smaak. Tijdens hun eerste etentje in de Stad raakte Koot
langzaam maar zeker geheel in haar ban. Hij was nerveus als een rietje. Wat zou hij
bij de koffiená bestellen? Het was of zijn eerste verloofde Koots gedachten raadde.
Koot was haar zesde verloofde. Zij zei: ‘Oh, laten we cognac bestellen en geen likeur.
Als ik cognac drink dan is het of ik zachtjes wordt opgetild uit het alledaagse. De
smaak en het aroma laten mijn gedachten wegdwalen naar de toppen van glooiende
heuvels, manshoge hooischelven in zinderende zonneschijn, het gekabbel van een
lang verborgen gebleven beekje dat zich moeiteloos mengt met het tintelende gefluit
van verre vreemde vogels en het zoet gezoem van insekten. Maar van likeur moet
ik boeren en vreselijke scheten laten.’
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Copywriters Kinderbenen
Toen ik nog heel jong was en nergens bang voor, dus zo'n negentien, twintig, bood
ik op een morgen in mei het haags reclamebureau ARC mijn verse diensten als
freelance copywriter aan.
Waarschijnlijk om van mij af te komen en te blijven zond de directeur van ARC,
de heer Sint Nicolaas, mij huiswaarts met de opdracht een Naam te verzinnen voor
een door de Haagse Grammofoonplatenzaak Caminada te openen Kelderafdeling
vol Populaire Platen.
Die avond ging ik met een potlood en een gloednieuw schrijfbloc aan mijn Tomado
wandburootje zitten. Lekker flesje wijn erbij, om een beetje te vieren dat ik mijn
eerste opdracht binnen had, in de Reclame.
Het Popularium, verzon ik eerst, omdat Caminada een Betere Zaak was en op De
Plaats stond. Staat. Johan de Witt wijst ernaar met zijn rechterhand. Vier vellen verder
was ik op Het Schijvenpaleisje gevallen, maar halverwege de tweede fles Rosé (‘je
krijgt maar één keer je eerste opdracht’) beviel ‘De Plato’ me toch van alle vondsten
het beste.
Caminada's Ritmewinkel, zat er ook bij.
En ‘Jong Gedraaid’. Huis van Plaatplezier, Het Swingding.
Temposouterrain, stond er verder nog ergens doorgehaald en daarna weer
onderstippeld en daarna de stippeltjes weer doorgehaald.
Dat viel niet mee, Copywriter.
Ik moest mijn moeder maar eens om een sterke kop koffie van beneden vragen.
Of waren mijn ouders soms al naar bed. Nee toch? Ja, toch. Hoe laat was het dan?
Ik bezat nog geen echt horloge want dat zou ik dus van het honorarium voor deze
eerste opdracht kopen. Met dat Donald Duck horloge om kon ik niet bij Besprekingen
gaan zitten.
Wat zou dat opleveren, een Naam voor iets?
Je hoorde wel eens van driehonderd gulden voor tien regels reclametekst. Er had
ook wel eens iemand duizend gulden voor 1 Woord gekregen. Ferrée was dat, Hans
Ferrée, zeiden ze.
Je moest gewoon even de geest en de flits of de vonk krijgen, dan stond het er
vaak ineens, bij copywriters: De Oplossing, Het Antwoord. De Enig Juiste
Formulering. Nou had ik de suiker en de melk beneden laten staan. Dan maar zwart.
Zou dit zwart kunnen, van Caminada? Dat kantoor van Sint Nicolaas had er niet naar
uitgezien dat er ooit iets on-officieels gebeurde. En of het nu die sterke zwarte koffie
was, maar ineens had ik het!
Popshop! Platenzaak voor Populaire Muziek. Doelgroep Jongeren. Helemaal van
1960, Popshop! Jezus wat goed. Wat goehoed! Popshop!
Pòpshop. Popshòp. Die was zeker tweehonderdvijftig gulden waard, als naam,
aan de gevel, in Neon.
Popshop! Gauw, wat was het nummer van Sint Nicolaas!
‘Met Sint Nicolaas spreekt u.’
‘Nou meneer Sint Nicolaas, u spreekt met Kees van Kooten, maar ik hèb hem
hoor!’
‘Met wie zegt u?’
‘Met Kees van Kooten. Van Kooten. De Copywriter.’
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‘Van Rozen?’
‘Nee van Kooten. Ik was vanmorgen bij u en toen gaf u mij die opdracht voor
Caminada. Nou bel ik u even om u te vertellen dat ik eruit ben hoor. Ik heb werkelijk
een fantàstiese Naam ontworpen.’
‘Van Rozen.’
‘Nee, van Kooten. Kees van Kooten. De Copywriter.’
‘Juist. Meneer van Boten. Weet meneer van Boten hoe laat het is?’
‘Nee, ja daar wilde ik mij u nog even voor niet kwalijk nemen maar ik móest u
even bellen omdat het zo'n goeie naam is dus dat het misschien verstandig, niet
onverstandig zou zijn als u hem snel laat deponeren en vastleggen, dat er geen andere
platenzaak ineens met die naam komt omdat het een naam is die gewoon in de lucht
hangt en zo volkomen van deze tijd is, vooral.’
‘Het is half twee, meneer van Boten.’
‘Ojee. Dat spijt mij enorm meneer Sint Nicolaas.’
(Ik had iets van half twaalf gedacht of zo. Nou had ik al geen horloge en nou liep
ik nog twee uur achter ook.)
‘Ik neem dus maar aan dat het uitermate belangrijk is waar u mij voor uit bed belt.
Waar gaat het over?’
‘Het gaat om Caminada meneer Sint Nicolaas.’
‘Caminada? Welke Caminada.’
‘De Grammofoonplatenzaak. Een van uw cliënten.’
‘Oh Camináda. Wat is er met Caminada? Staat het in brand?’
‘Nee gelukkig niet meneer Sint Nicolaas, want het gaat om de naam dus.’
‘Welke naam. Caminada?’
‘Nee, de naam voor de nieuwe kelderafdeling met populaire muziek voor
merendeels jongeren. Dat aparte winkeltje dus eigenlijk, voor populaire muziek.’
(Ik had begrepen dat het erg belangrijk voor een copywriter was dat hij zijn werk
kon ‘verkopen’ door de opdrachtgever ‘warm’ te maken en hem De Kopregel of Het
Woord zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken.)
‘Maar wacht eens even wacht eens even: dan bent u meneer van Kooten!’
‘Inderdaad meneer Sint Nicolaas. De copywriter. Wilt u hem horen?’
‘Wie?’
‘De Naam?’
‘Welke Naam?’
‘De Naam die ik uiteindelijk heb bedacht voor de Jeugdige Platenkelder van
Caminada?’
‘Zozo. Meneer van Kooten. U heeft een Naam bedacht.’
‘Ja en ik vond dat ik u even moest bellen want u zou het wel leuk vinden om te
horen.’
‘Oh zeker. Daar ben ik verzot op, kan ik u verzekeren. Zo om half twee uit mijn
bed worden gebeld om een Naam te horen, nou, daar mogen ze mij midden in de
nacht voor wakker maken hoor. Werkt u altijd zo, meneer van Kooten, dat u de
directie van het Reclamebureau waar u een karweitje voor doet dag en nacht van uw
vorderingen op de hoogte houdt?’
‘Onee, zeker niet, zeker niet meneer Sint Nicolaas, alleen in dit geval. Eigenlijk
omdat de naam zo fantasties is, alleen daarom.’
‘Nou, laat u die Naam dan maar eens horen, meneer van Kooten.’
‘Popshop.’
‘Wat zegt u? Potschop?’
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‘Nee Popshop. Popshop.’
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‘Popsop?’
‘Nee Shop, meneer Sint Nicolaas. Shop. Winkel. Popshop.’
‘Shop, jaja.’
‘Popshop.’
‘Wat voor Shop? Pop? Hoe bedoelt u Pop?’
‘Nou gewoon: Popshop. Pòpshop.’
‘Nee. Nee het spijt mij bijzonder mijnheer van Kooten, maar dat ontgaat mij een
beetje, ben ik bang. Weet u wat u doet? U gaat heerlijk naar bed om te slapen, schrijft
u het morgen nog eens rustig op allemaal en wil dan zo goed zijn uw Naam, dus dat
van Hop Hop of wat was het ook haast weer...’
‘Popshop.’
‘Precies, dat zeg ik, Dropflop of zo, dus als u dat nou nog eens keurig optikt en
dan zo'n beetje met uw motivatie erbij dat aan mij opzendt, dan hoort u nog wel van
ons. Welterusten, meneer van Boten.’
Toen ik drie maanden later nog altijd niets van de heer Sint Nicolaas had gehoord
en eens op een middag toevallig over de Plaats kwam, werd daar boven de
winkelingang van Caminada juist een groot, beschaafd psychedelies geschilderd
bord met een naar beneden wijzende pijl aangebracht, waarop in een moderne letter
DISCO-KELDER gekalligrafeerd stond.
Koot

Waarschuwing
Het populaire Sabbattical Year blijkt na het daadwerkelijke terugtrekken in twee
periodes uiteen te vallen. Gedurende het eerste halfjaar ziet men zichzelf helemaal
niet meer zitten en tijdens het tweede halfjaar begint men zichzelf weer langzaam
helemaal te zien zitten. De Wereld ziet men echter onveranderd niet zitten. Bovendien
blijft men vaak een jaar lang zitten. U moet dus maar zien.

Hartkloppingen
Pas in de derde klasse der Openbare Lagere School ontdekten wij de eerste
mogelijkheid tot kleinschalige oplichting:
wanneer wij niet wisten of wij een samengesteld woord aan elkaar moesten
schrijven of met een trait d'union ertussen, begonnen wij al halverwege de betreffende
dicteezin wijder of kleiner te schrijven, zodat wij het eerste deel van het niet precies
geweten woord aan het einde van de regel moesten afbreken met een koppelstreepje.
En dat was natuurlijk nog maar het begin.
Wat dacht u van de Langenscheidt Woordenboekjes die in de palm van een
middelbare schoolkinderhand pasten? Daarna zijn wij eigenlijk alsmaar handiger
geworden.
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Koot, Bie

Laatst
Bie sprak eens een zaal toe, die vol zat met doctorandussen.
‘Het is met enige schroom’, begon hij dan ook, ‘dat ik het woord richt tot mensen
die allemaal knapper zijn dan ik ben.’
Maar wat zag Koot, die, hoewel zelf geen doctorandus, pontifikaal op de eerste
rij stoel vijf zat, daar plotseling voor pretlichtjes in Bie zijn ogen opflikkeren?
Ja hoor, dacht hij het niet.
‘Allemaal knapper dan ik,’ vervolgde Bie peinzend.
‘Allemaal.’ Hij stelde het nog even uit, wist Koot. En jawel, daar kwam het: ‘dat
wil natuurlijk zeggen’, doseerde Bie zijn verbale knock-out, ‘dat wil natuurlijk zeggen
dat u allemaal bij elkáár knapper bent dan ik zelf ben!’
Nu was het ijs gebroken en kalmpjes liet Bie zich naar het einde van zijn lezing
kruien. Over de Mensheid, ging het.

Laatst
Het beeldschone, oliedomme gansje, de vierde verloofde van Koot: ‘dat die astrologen
alles uit kunnen vinden van planeten, met hoe ver ze weg staan en hoe groot ze zijn
en hoe warm het er is, dat vind ik dan nog tot daar aan toe. Maar dat ze erin slagen
om aan de weet te komen hoe ze allemaal heten - dàt vind ik toch zoiets
onbegrijpelijks!’

Laatst
Tijdens een korte vakantie in Mexico kregen Koot en Bie een hevige ruzie over de
Boeroeboedoer. Bie hield bij hoog en bij laag vol dat de vierkante onderbouw twee
sferen van de Kosmos vertegenwoordigt die Kama-dhatu en Rupa-dhatu worden
genoemd, terwijl Koot staande hield dat alleen het bóvendeel van de Boeroeboedoer
aan de vormloze Arupadhatu is gewijd en dat alle 432 Boeddha's in de nissen boven
de terrassen Dhyani-Boeddha's zijn, dus géén Mánushi-Boeddha's, zoals Bie strak
en stijf bleef beweren. Koot's koppigheid botste ten slotte zo hevig met de
halsstarrigheid van Bie dat de laatste zijn mede-directeur toebeet: ‘Koot, je bent een
enorme lul de behanger!’ Koot stak kalmpjes zijn in het vuur van de woordenstrijd
gedoofde pijp weer aan en antwoordde fijntjes: ‘Dat kan maar twee dingen betekenen.
Ik ben jouw mede-directeur omdat ik een lul de behanger ben óf ik ben een lul de
behanger omdat ik jouw mede-directeur ben.’
De hierdoor schaakmat gezette Bie sprong woedend op zijn hondenslee, haalde
de zweep eroverheen en zag Koot eerst drie maanden later in Nieuw Zeeland terug.
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Merkbekendheid
‘Wat heb je daar staan, op die tas?’
‘Wat? Oh daar. Adidas.’
‘Ben je wezen sporten soms?’
‘Wezen sporten? Nee gewoon. Paar rapporten, van de zaak. En twee ons zalm wat
ik net ben wezen halen.’
‘Ik dacht dat je was wezen trimmen of zo.’
‘Want we krijgen mensen vanavond.’
‘Dat je je sportspullen der in had zitten.’
‘Verschrikkelijk vervelende mensen trouwens. Hij vooral. Maar ja, het zijn al jaren
goeie vrienden, dus hoe gaat dat.’
‘Omdat je je sportschoenen nog aanhebt ook.’
‘Deze? Nee dat zijn gewone schoenen hoor. Tenminste zo zie ik ze.’
‘Ik dacht dat het schoenen waren voor hard op te lopen.’
‘Zie jij mij hardlopen.’
‘Jij hebt wel vaker van die bevliegingen toch?’
‘Nee dit zijn speciale vrijetijdsschoenen.’
‘En je komt net van de zaak?’
‘Jawel. Maar ik zie daar geen wezenlijk verschil tussen, werk en vrije tijd. Ik zie
dat trouwens toch steeds meer vervagen overal.
Persoonlijk heb ik daar geen enkel probleem mee omdat alle tijd vrije tijd is voor
mij, in principen. Ik zit er trouwens mee onder m'n bureau de hele dag, dus niemand
ziet ze.’
‘Zijn ze suède?’
‘Ja. Ontzettend soepel.’
‘Geinig met die strepen zo opzij.’
‘Geel op donkerblauw, ja ze waren niet in rood meer. Je hebt ze ook in rood met
van die witte banden. Maar ze lopen verder hetzelfde.’
‘Dus echt sporten doe je der niet mee?’
‘Nee. Al moet ik wel zeggen dat het wel zo is dat je vanzelf een fraksie harder
gaat lopen, met ze aan. Je houdt geen gelijke tred meer met je normale schoenen. Ik
heb ook het gevoel dat ik veel meer aankan. Alerter, met die schoenen aan. En jonger
ook natuurlijk.’
‘Wat staat daar op de zijkant?’
‘Daar staat het merk. Puma. Hier op de tong staat het nog twee keer, maar dan
kleiner.’
‘En dat hemd wat je daar aanhebt? Ik wist niet dat jij daar gestudeerd had.’
‘Waar?’
‘Nou wat staat er? Doe je armen eens boven je hoofd omhoog? The Boston State
University. Heb jij daar opgezeten?’
‘Nou nee, niet persoonlijk. Maar ik vond het wel een lollig shirt. En het zou wat
anders zijn als ik op de Boekhouding zat, maar Verkoop is altijd al een knettergekke
afdeling geweest bij ons. Dat is heel gek, maar de gekste types komen bij ons op de
een of andere krankzinnige manier op die mesjokke Verkoop terecht.’
‘En je broek, wat staat er daar allemaal op de kont van je broek?’
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‘Hè? Nou gewoon, Levi's en zo. Jezus zeg, zal ik de hele boel maar niet liever
uittrekken? Dan kan je alles op je gemak bekijken. Voor het geval je belangstelling
hebt; ik heb zo'n Jockey-onderbroek met die grote Y voorop aan. Het staat ook
rondom in m'n elastiek geweven. Jockey, sterretje, sterretje, jockey.’
‘Maar waarom laat je dat er allemaal opzitten?’
‘Wat waarop.’
‘Al die teksten, al die namen overal op.’
‘Omdat het er niet afkan.’
‘Dan koop je toch wat rustigers, zonder al die kreten en letters?’
‘Ja, ik vind het wel wat vrolijks hebben ja. Dat je dat ziet, dat je allerlei mensen
passeert op straat, vooral veel jongere mensen, met dezelfde namen op en aan. Dat
geeft wel wat van een band met de tijd ook.’
‘Nou, zullen we dan maar terzake komen?’
‘Dat is goed ja.’
‘Zet die zonnebril dan even af, als je het niet erg vindt. Wat staat daar op, op die
poten?’
‘Rodenstock.’
‘Rodenstock. Heb je nog genoeg op je parkeermeter zitten?’
‘Nee ik ben met de fiets, die daar.’
‘God wat een sportief karretje zeg.’
‘Is een Mercier, zie je wel?’ Daar op het buisframe staat het, drie keer. Met
Campagnolo-derailleur en Weinmann knijpremmen. Plus een Brooks-zadel natuurlijk.
Met dat sjieke smalle plaatje met Brooks achterop. Daaraan kun je meteen zien of
iemand verstand van fietsen heeft als je hem inhaalt en je leest Brooks aan z'n kont.
‘Jaja. Nou toevallig heeft dit van vanmiddag daar wel wat mee te maken.’
‘Juist.’
‘Je bent er toch nog wel voor in hè?’
‘Ik? Hoe eerder ik daar weg ben hoe beter. Want het is overal een rotzooi maar
bij ons op Verkoop helemáál.’
‘Prima. Nou, dan zou jij dus Rotterdam gaan doen. De adressen krijg je van ons.
Die krijgen wij dus via de coupons. Dat gaat allemaal met computers in Duitsland.’
‘Maar als, artikel is het dus wel goed, dat ik geen buil val?’
Laat ik jou daar dit van mogen zeggen: wij leveren momenteel het beste produkt
dat er in Nederland op de markt is.
Alleen: wij zijn nog klein. Dus stonden wij voor de vraag: hoe geven wij ons
produkt snel Merkbekendheid.
‘Ja.’
‘Nou dacht ik aan de Jordaan Tandenborstels, met die J en aan vroeger die Kenmore
Overhemden met zo'n ster op je manchet. Dus wat ik met een paar knakkers van
Marketing heb uitgevogeld is het punt Directe Attentie en Herinneringswaarde Het
Point, de Trick, het It, kortom de Mac Gimmick, daar zocht ik dus naar. Nou zijn
wij der met een stel knoepers van Weverij in geslaagd een paars lipje van kunststof
aan de achterzijde mee in te weven, zo, dat het er nooit meer afkan of je moet alles
lostarnen en knopen en dat is vakwerk dus onmogelijk. Met op het lipje dus ons
gouden halve zonnetje en fosforescerend, dus ook bij avond dat je krijgt: hee, daar
loopt iemand met Produkt X!’
‘Maar wie gaat er nou met zo'n paarse lip lopen?’
‘Dat heb ik uitgebreid met de rakkers van Produktie en Motivatie doorgenomen
en wij dachten toch minstens de helft.’
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‘Een op de twee.’
‘Jawel meneer! Omdat als de cliënt tekent voor het permanent dragen van ons
lipje, dan mag jij hem het toupet voor de HALVE PRIJS leveren.’
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Koot en Bie wensen u pleizierige vakantie!

De Zoonen van Koot en Bie wensen u pleizierige vakantie!

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

82

[1978]
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[De Voorkanten]
Honderd jaar later
Nog altijd wordt een pianist van derde garnituur die ‘Yesterday’ kan spelen alsof het
door Chopin zou zijn geschreven, door Willem Duys gepresenteerd als ‘virtuoos’ en
‘kostelijk’.
Scheiden houdt slank!

Hoera
Een mens is nooit te dik om te neuken.
Ik wou mijn astrale lichaam aan de paramediese wetenschap schenken.

Sjiek gegeten
‘Wij hadden iets toe van wel zeventien woorden!’

1978
De necrofielen worden doodgezwegen!
Het voordeel van twéé kleine kinderen is dat u ze af en toe met de koppen tegen
elkaar kunt slaan.
Vogels denken niks bijzonders op een vliegveld.

Vaders!
U ook altijd het idee dat het kinderbadje sneller vol is wanneer u met de handdouche
zo'n beetje links en rechts en heen en weer spuit?

Op de moderne hotelkamer
Staties knetterde zij uit haar nylonkousen.
Koot en Bie waren al een eind in de dertig toen zij hun eerste avocado aten.
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‘Als Erasmus bij voorbeeld zou weten dat er in Nederland honderdtachtig
autorijscholen naar hem zijn genoemd, dan zou hij dat helemaal niet erg vinden - zo
tolerant was die man.’
Josephine Baker is dood
en Gérard Philippe is dood
maar het meeste dood
is Jean Gabin.
En dan zette moeder, op haar pertoffels, ons hele desswaar in de boemwas.

Het geloof
Onze Schuld
is onze schuld niet.
‘Slijpen’, noemde u het misschien.
Of ‘cheek to cheek schuiven’.
Close dansen heet nu ‘zwemmen’.
Op feestjes van 15-jarigen
wordt gezwommen op zwemplaten.
Gelukkig hebben wij ons net nog geen Quadrofonie aangeschaft. De beste sound
schijnt nu nl. te komen uit een plastic pick-upje dat is verbonden met zo'n groot, 25
jaar oud bakbeest van een Philips radio.

De nieuwe Gooise tevredenheid
‘Het is geloof ik wel een lekker programmaatje van uitersten geworden.’

Politiestaat
Vogels na zessen verboden;
alle bloemen à contant.
Wij hebben allemaal Zin,
maar moeten leren waarin.

In het museum
De opwinding bij het in de katalogus vinden van de afbeelding van het origineel
waar men voor staat!
Zij: ‘Ziezo. En laten we het nu eens over jóu hebben. Hoe vind jíj mijn nieuwe haar?’
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In het moderne, internationale hotel zegt niemand meer iets aardigs tegen je. Behalve,
als je geluk hebt, een eenzaam stukje zeep waar Welcome in geperst staat.
- En op het andere net? Druk eens even?
- Even kijken. Ja hoor: óók een Natuurfilm.
- Oh God, dan is er vast een gijzeling aan de gang. Zet de radio eens aan?

Moderne smoesjes
‘Dag schat, ik kom vanavond laat thuis.
De nieuwe secretaresse moet nog gescreend worden.’
- Zeg op: heb je met hem geneukt?
- Een heel klein beetje maar schat.

4 mei
Van de weinige automobilisten die vanavond om acht uur twee minuten halt zullen
houden, laat meer dan de helft zijn motor stationair doordraaien.

Carrière
Na de herstructurering kreeg Jurjen een platformfunctie. Jurjen vond eerst dat hij
een leuke baan had.
Nu is hij intrinsiek gemotiveerd.
Vroeger deed Jurjen wel eens wat voor zichzelf.
Nu werkt hij aan de konkrete realisatie van zijn zelfprogrammering.
Vroeger kreeg Jurjen wel eens op zijn donder van de chef. Nu oefent de chef
supervisie uit, gezien als reflexie op Jurjens praktisch handelen.
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Vroeger besprak Jurjen alles met Inge.
Nu vindt Jurjen in Inge een goed referentiekader.
Vroeger nam Jurjen een besluit.
Nu geeft hij een richtsnoer aan, dat varianten toestaat en waarbij de integrerende
grote lijn een permanent punt van algemene diskussie is.
Vroeger was Jurjen een ijdele, slappe, aardige, egoïstische, vriendelijke, suffige,
vrolijke luldebehanger. Nu is hij dat nog.

Tafel bespreken
Als u goed wilt zitten moet u even bellen en zeggen dat de heer en mevrouw
Gereserveerd komen eten.
‘Hoe de hel eruit zag? Ik leefde op een onbewoond eiland met mijn tien favoriete
grammofoonplaten en tien favoriete boeken!’
Bie, zojuist ontwaakt uit een nachtmerrie.

Voor u gezien
Opblaasbadjes met een middellijn van 22 meter!

Mannetaal
‘Met een Kater naar de Sauna en vervolgens even langs mijn maîtresse’, luidt
tegenwoordig nogal eens:
‘Met een snee in mijn neus m'n zweetje halen om daarna een zwak wipje te maken.’
Jurjen loopt nu rond met aan elk oor een scheermesje bungelend en zegt dat hij altijd
al Punk is geweest, omdat hij reeds als zestienjarige armbanden van paperclips droeg.

Sterkte!
U wordt doorverwezen naar een heel klein mannetje, dat daar iets ontzettend hoogs
is.
Aan een veter om zijn hals draagt Jurjen overdag een ballpoint, die hij 's avonds na
zevenen vervangt door een kurketrekker.
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Bij zweeds vormgegeven bestek is hun diepe lepel onze platte.
Gestopt met roken ben je pas echt
als je het tegen niemand meer zegt.

Met wat geraniums in oude pannen ziet de tuin er en stuk franser uit.
De simplistiese huisvrouw koopt voor de prijs van twee zakjes chips een hele kilo
echte aardappelen!
Als Liefde het Antwoord is kunt u dan de Vraag misschien nog een keer stellen?

Nou nog mooier!
Als u met God praat heet het bidden, praat God met u dan heet u schizofreen!
Veel vaders die zeggen pacifist te zijn geworden, laten stiekem op zolder aan hun
zoontjes de plunjezak met oude soldatenspullen zien.
Als je de gemiddelde contra-presterende schilder zo over zijn bezigheden en plannen
voor de nabije toekomst hoort, dan wordt het meeste werk toch nog altijd met de
mond geschilderd.
Nieuwe tandenborstels krijg je alleen nog maar met je tanden uit hun vacuüm
verpakking.
Gezellig met haar dochtertje die feestelijke eerste beha gaan kopen - nog iets wat de
sexuele revolutie moeder heeft afgenomen.
Met zijn racefiets staat hij, komend van karateles, binnen vijf minuten op zijn
windsurfplank.
‘Ogen Dichthouden!’, brulde de Goochelaar.

Slaapkamer 1978
Het dessin van het behang zet zich voort in de lakens, het donsbed, de peignoirs, de
pantoffels, de deurmat en de dromen.
Vroeger kon je homosexueel worden, van teveel Ballet.

Haikoot
Hoe eigentijdser
de Dans werd, des te lager
gingen ze springen.
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Eenzaamheid op het postkantoor
- Dag meneer. Heeft u Verhuiskaarten?
- Jazeker mevrouw. Hoeveel heeft u er nodig?
- Nou doet u er maar twee.
‘De bloei van de Dieet-industrie is begonnen toen
“lunchen” “Warm eten tussen de Middag” ging betekenen.’
Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje,
achter een kip uit het pannetje.

Wij zien Wijn niet als Alcohol.
Voor een heerlijk rustgevende wintersportvakantie, kunnen wij u Val d'lspert van
harte aanbevelen!
Behangers hebben hun langste tijd gehad.
Sommige autoos hebben Buitenspiegels die zó gemeen verkleinen, dat de wagen die
u erin aan ziet komen u in het echt allang gepasseerd is.
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Angst
Misschien zijn die televisie-omroepers van Veronica en de Tros wel de Nieuwe Man.
Cees van Drongelen vormt in zijn eentje de Missing Link tussen de Nieuwe en de
Oude Man.
Die Tommy van The Who mag dan Blind, Doof en Stom zijn, maar hij heeft maar
mooi toch al meer dan tien miljoen gulden verdiend.

Haikoot
Weet de Krekel waar
hij terecht komt als hij springt,
of springt hij maar wat?
‘Of dat Kerstbestand nóóit is afgelopen’, zuchtte de generaal verveeld.

Origineel
Inge had allemaal engeltjes voor in de boom gevouwen van haar een jaarlang
opgespaarde, lege pilkaartjes.

Verbondspost
Rome, ‘open’ stad (sic)
Bie!
Als er al ooit een kans was op een dialoog tussen het Simplisme en het Katholicisme,
dan is die door de schuld van de Katholiekste aller Katholieken nu wel mooi voorgoed
verkeken.
Gistermorgen: ik sta op, scheer me extra zorgvuldig, tool me met de door onze
trouwe verbondsleden, de gezusters Knaap, gebreide wollen paarse sjerp, doe een
extra lekker luchtje op en begeef mij ruim voor aanvangstijd naar mijn audiëntie met
Zijne Heiligheid.
Ik bel daar aan (prachtige bel), d'r doet zo'n gekostumeerde baardpaap open en
die maakt mij duidelijk dat het feest niet doorgaat!
‘Ja, II Papo habebat influensa, grippa, grippa, hatsjoe, hatsjie’, heette het dan en
hij knalt zo de deur voor m'n neus dicht.
Loop ik even later met een zak papenootjes over dat Pietersplein, zwaait daarboven
in het Vaticaan ineens een raam open en daat staat'ie! Nou Bie, als jij griep hebt, ga
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je toch niet een beetje voor een open raam papekool staan brallen? Nee, het is duidelijk
dat Zijne Schijnheiligheid de dialoog met het Simplisme niet aandurft.
Ik hoop morgen, deo volente, in de middag terug te zijn en als jij nou intussen het
telefoonnummer van de Aartsbisschop van Kenterburrie opzoekt, dan moeten we in
hemelsnaam eerst de Presbyteriaanse kerk maar omturnen. Zullen we morgenavond
Chinezen?
Koot
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Rome, koffietijd
Bon giorno Bie!
Ik weet niet hoelang Bertus Aafjes er over heeft gedaan, maar ik ben bij de Belgische
grens maar op de trein gestapt, anders zou ik het nooit op tijd gehaald hebben, want
morgen is de Grote Dag van de Audiëntie. Wat een stad is dit, er is zoveel te zien,
al die duizenden prachtige Italiaanse auto's en vrouwen en dan de terrasjes en de
duiven op het San Marcoplein, ik zou hier weken kunnen blijven hangen, maar je
zult wel naar me verlangen, dus overmorgen, na nog wat Hollandse guldens over
mijn linkerschouder in de diverse fonteinen te hebben gegooid, vlieg ik weer terug.
Door al die overweldigende indrukken neemt de dialoog over de relatie tussen
Simplisme en Papisme, zoals ik die ongeveer onder de alpino had zitten, slechts
moeizaam vastere vormen aan, maar ik denk wel dat, wanneer ik morgen onder vier
ogen tegenover Zijne Heiligheid zit, mijn flux de bouche vanzelf zal beginnen te
stromen. Ik heb nog een paar lelijke strikvraagjes voor die ouwe in petto.
Bijvoorbeeld: als Maria inderdaad onbevlekt ontvangst hield, hoe is de Christusfiguur
dan aan dat ene extra chromosoom gekomen?
Nee, dat kan een pittig gesprekje worden! Martini is hier heel moeilijk te krijgen,
maar dan klok ik achter een standbeeld op het St. Pietersplein morgenochtend nog
wel even snel een botteltje Chianti naar binnen. Nou Bie, ouwe ketter, m'n pizza
wordt koud en ik wou vanavond nog even achter de signorita's aan, dus ik eindig
met een welgemeend
Buana sera Signorino
Kiss me goodnight!
Koot

Hoed
En als hij mij niet zou staan, dan was het wat anders. Maar hij staat me uittekunst,
is mij binnenshuis vaak door meerdere kameraden gezworen. Het was alleen nog
een kwestie van pats gewoon de straat ermee op. Het zal ook enorm schelen in de
mugging die ze in de hoofdstad telkens op mij willen plegen en wat af en toe een
haar gescheeld heeft, want dat voel je. Het is namelijk een breedgerande leren hoed
van vet bruin leder en mijn vrouwtje kocht hem negentienhonderdzeventig voor me
op Ibiza, dus dat is nu acht jaar dat ik hem niet heb durven dragen. Wel als ik 's
zondagsmorgens voor de deur de wagen was of even naar de hoek voor sigaretten,
maar dat telt niet. Nee, ik moet hem net zo vanzelfsprekend op hebben als mijn
sokken aan bijvoorbeeld, dat hij helemaal bij me hoort, dat ik één geheel ga vormen
met mijn hoed. Koot? Is dat die knaap met die leren hoed? Dat moeten ze allemaal
gaan vragen op den duur. Bie, die bij ons voorzitter van de commissie Hoofdzaken
is, vindt dat trouwens goed, dat ik voortaan met een hoed, in plaats van mijn alpino.
Daarom heb ik mijn bed ook andersom gedaan. Dat doe ik iedere oudejaarsnacht.
Dan maak ik van mijn hoofdeinde voeteneinde en dito versa. Dat geeft de volgende
morgen een enorme frisse kijk op de oude wereld en het nieuwe jaar.
Minutenlang weet je even niet waar je bent. Weet u nog hoe u aan het wisselen
was en dat u toen net zolang met uw tong pulkte tot u 's nachts de stand van de
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loszittende tand niet langer kon plaatsen en u binnensmonds mijlenver van huis
raakte? Zoiets ongeveer, maar dan over het hele lichaam. Niet alleen of je bij het
wakker worden in een ander bed ligt, maar zelfs in een heel vreemd lijf. En dan moet
je toeslaan en besluiten van Nu wordt alles anders en jezelf weer langzaam als een
nieuw mens bij elkaar rapen, dus de zinsbegoochelende verwarring oprekken.
Helaas kwam er de eerste week van januari weer van allerlei platvloers tussen
waardoor de betovering verbroken werd. Heel even had ik hem 's ochtends weer te
pakken nadat ik in de nacht van drie op vier januari de oude situatie had hersteld,
van voeten- weer hoofdeinde gemaakt, maar dat moet je natuurlijk niet te vaak doen,
ik bedoel je kunt daarna niet nòg een keer terug want dan werkt het niet meer dus
voor de afgelopen nacht had ik mijn bed dwars gezet en de voeten verder de voeten
en mijn hoofd normaal het hoofd gelaten en verdomd: vanmorgen had ik hem weer.
Ik wist hem (mijn nieuwe mij dus) vast te houden door de desoriëntatie via het achter
geloken oogleden rondrollen met de oogballen nog wat te vergroten, toen eruit
gesprongen, hoofd onder de kouwe kraan, leren hoed erop en voor een keiharde
ochtendwandeling de straat op.
In het begin liep ik nog wel even halfschaams naar de grond te kijken maar ik
hield hem stijf op en het werkte, want mijn passen werden zienderogen groter:
overbrugde ik vorig jaar per stap nog maar anderhalve trottoirtegel, nu nam ik er per
tred ruim twéé! Dat moest hem in mijn hoed zitten. Ook dat ik werd staande gehouden
door een toffe vogel die mij in het Engels een groovy new year wenste en om dertig
gulden vroeg, terwijl ik tot nu toe op straat alleen maar werd aangeschoten door van
die knakkers die om fifty cents vragen, maar dit was pauw, meteen contact, herkende
in mij met mijn leren hoed natuurlijk iemand van de same cosmopolitan vibes en dat
hij zijn bagage op Schiphol was kwijtgeraakt zei hij en het Britse Consulaat nog dicht
en dat hij precies drie tientjes tekort kwam voor een ticket terug naar London, wat
ik natuurlijk meteen gedaan heb, want hij liet me een papiertje zien waarop gewoon
een heel betrouwbaar stempel stond en hij zou het geld meteen vanavond overmaken
en als ik in London ben moet ik beslist langskomen, dan kan ik altijd blijven slapen
want hij is namelijk de producer van The Who en hij heeft verscheidene teksten voor
Stevie Winwood geschreven! Too much man, that hat of yours, zei hij trouwens nog
voor hij weer doorliep, alsof ik dat zelf al niet ergens diep weg acht jaar lang geweten
heb, maar ja, dat verdrink je allemaal, stom stom, maar ik was er waarschijnlijk ook
nog niet aan toe, aan een leren hoed, in de een of andere way. En nou verder alleen
nog leren te verrotten hem af te nemen voor de vrouwen van al mijn relaties.’
Koot
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Bie, boos
Heren eigenaren van modemagazijnen, als u de gemiddelde afmetingen van uw
paskamers nou nóg kleiner maakt, zodat je je kont helemáál niet meer kan keren,
dan koop ik voortaan niet meer bij u, dan kost het maar een paar centen extra, maar
dan laat ik alles maken. In winkels waar de paskamers van die halve saloondeurtjes
hebben, zodat je hoe dan ook half naakt staat, zet ik helemáál geen voet over de
drempel!
Zouden de dames en heren verkopers nog wél even de moeite willen nemen te vragen
of het een puntje of een plat stuk moet zijn, als ik om een pond een tikkeltje belegen
kaas kom vragen, zodat ik niet met een punt thuiskom en het dus een plat stuk had
móeten zijn, omdat ik op een punt met de kaasschaaf nou eenmaal absoluut niet uit
de voeten kan?
Zou men ook de goedheid willen hebben iets zorgvuldiger met het wc-papier om te
gaan, want ik heb geen zin een velletje te moeten gebruiken waar de klauwen van
de vorige bezoeker nog in staan en waar de rafels bijhangen, die perforatie zit er niet
voor niks, ja?
Openbare urinoirs zouden in het vervolg niet meer uitgerust mogen worden met
automatische spoelinstallaties, of ben ik niet meer mans genoeg de spoeling middels
drukknop of ketting te regelen en moet ik maar elke keer weer in een urinoir
verschijnen op een moment dat die automatische spoeling nog niet is ‘afgegaan’ en
alle bakken geel zien?
Trouwens, die heren scheerapparaatfabrikanten doen nu wel heel duur met hun ronde
scheerhoofden die op een variabele scheerhoogte instelbaar zijn, maar hoe ik het
baardhaar uit het gleufje van mijn vooruitstekende kin (door mijn vriendin ‘bipsje’
genoemd) moet verwijderen, dáár hebben ze blijkbaar nog steeds niets op gevonden!
Lieve dames, moet u nou 's éven horen. Als het één van u nou met veel moeite is
gelukt mij de zin ‘ik hou van je’ te ontfutselen, zoudt u dan niet eindeloos door willen
zeuren dat ik dat nóg 's moet zeggen, of mij op indirecte manier daartoe dwingen
door voortdurend te herhalen dat u zeker weet dat ik niet meer van u houd, eens
gezegd, blijft gezegd, ja?, en als het anders is, dan hoort u dat wel van me.
Zouden de dames en heren verkopers, terwijl ik even in mijn portemonnee sta te
zoeken, mijn zojuist gekochte tijdschrift of krant voortaan niet meer heel stijf willen
oprollen en wilt u er dan ook niet meer een vijfmaal gedraaid elastiekje omdoen,
zodat er de hele volgende week van die ‘gebroken’ en opkrullende tijdschriften en
kranten op de lage tafel voor de bank liggen?
Zouden de mensen die het woord tot mij richten in het vervolg geen pauzes meer
willen inlassen tussen samenstellende delen van hun zinnen, of tussen de zinnen
onderling, die langer duren dan 1,2 seconden? Zó interessant is het nou ook weer
niet wat u mij te vertellen hebt.
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Als u allemaal in badpak buiten zit en ik kom eraan, wilt u mij dan in het vervolg
niet meer verwelkomen met de zin ‘hè toe, joh, trek ook 's wat uit’? Ik bepaal zélf
wel wanneer en in wiens gezelschap ik iets uittrek, ja?
Zoudt u, als ik u opbel, uzelf nóóit meer willen melden met ‘wasserij Bleekscheet’,
of met ‘hoerenkast Likmereet’, want dit soort telefoonhumor doet mij onmiddellijk
de haak op het toestel leggen en dan bellen we mekaar maar niet, daar ben ik net zo
makkelijk in.
Zouden de Europese textielbaronnen nou eindelijk niet eens in EEG-verband om de
tafel kunnen gaan zitten om een beetje orde in de chaos te scheppen, zodat het niet
meer voorkomt dat een Engels XL-shirt mij tot de knieën reikt, een Frans XL-hemd
mij tot de navel komt en een Italiaans XL-interlockje alleen mijn oksels bedekt?
Beste obers uit de betere gelegenheden, kijk, dat ik niets van wijnen afweet, dat hebt
u natuurlijk al meteen afgeleid uit de manier waarop ik die wijnkaart opensla en als
ik dan op goed geluk een wijn uit de middenklasse heb geprikt, zoudt u me dan niet
langer op de proef willen stellen, door mij niet alleen dat kleine slokje te laten proeven,
maar mij óók nog 's met veel bombarie aan de kurk te laten ruiken?

Namen 1978
De kinderen heten: Semyra, Folita, Olof, Stephanie, Pauline-Carlijn, Sybrand,
Gijsbrecht, Fleur, Jennifer, Fonneke en Jorrit.
De honden en katten heten: Jan, Klaas, Karel, Piet, Lenie, Anna, Sonja, Hendrik,
Arie, Barend, Grietje, Marie, Joop en Frans.
U moet er toch niet aan denken dat al die vrienden en kennissen voor wie u toen zo
gauw geen presentje had - zodat u hen vertelde dat het speciaal gemaakt of besteld
moest worden en pas over een paar weken klaar zou zijn - vandaag plotseling allemaal
tegelijk zouden bellen om te vragen hoe het met hun kadootje staat?

Tevredenheid 1978
‘Die hasj die ik momenteel heb bevalt me prima: je wordt er tenminste niet zo stoned
van.’
Als je nu, in de sentimentele uurtjes van door dertigers bevolkte feestjes, hoort wie
er naar eigen zeggen destijds allemaal met de Beatles zijn meegevaren door de
amsterdamse grachten, dan begrijp je achteraf niet hoe die rondvaartboot dat heeft
gehouden, al die honderden mensen die dan ook nog eens een keer allemaal naast
John Lennon zaten!
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Memo 1
van: Bie
aan: Koot
Spreken wij niet teveel op een impliciete wijze met elkaar?

Memo 2
van: Koot
aan: Bie
Zou je dat wat kunnen ekspliciteren?

Memo 3
van: Koot
aan: Bie
De voortgaande discussie tussen ons moet leiden naar operationalisering en toetsing
van ons handelen in de praktijk!

Memo 4
van: Bie
aan: Koot
Akkoord, als de toetsingsprocedure niet primair een selectieve functie krijgt, maar
een diagnostiese en een stimulerende!

Memo 5
van: Koot
aan: Bie
Jawel, maar die stimulerende potentie van onze huidige doelstelling heeft nog slechts
beslag gekregen in de mogelijkheid van een minimaal begrenzende werking van de
huidige formulering. Ook de werkvormen en de onderliggende gedemokratiseerde
struktuur daarvoor, waarin deze werking van een doelstelling gestalte kan krijgen,
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zijn nog onvoldoende van de grond gekomen, hoewel de basisvoorwaarden zeer
zeker aanwezig zijn.

Memo 6
van: Bie
aan: Koot
Nee, het gaat er juist om dat de doelstelling kwalificeert voor het konkrete beroep
van Simplist, maar óók voor het benutten van de marges om in het beroepsveld tot
een aktief-veranderende praktijk te komen. Voor beide aspekten moet de verwijzing
naar de maatschappelijke orde, waarin het praktijkveld èn de beroepsuiting
konditioneel zijn ingebed, de erkenning betekenen van het feit dat het beroep Simplist,
bepaald is door de breuklijn van belangentegenstellingen in de arbeidsverhoudingen,
die de konsekwentie zijn van de maatschappelijke verhoudingen en processen!

Memo 7
van: Bie
aan: Koot
Waarde Koot,
Teneinde gehoord te worden in het konflikt dat gerezen is tussen jou en mijzelf,
verzoek ik je a.s. dinsdag 09.00 uur te mijnent voor mijn commissie te verschijnen.
N.B. Slaapzak medebrengen.
Bie,
voorzitter van de biepartiete
geschillencommissie

Hoe het hoort
‘Hoort u zelf dan soms zoals je altijd en overal hoort dat alles eigenlijk zou moeten
horen? Heus hoor: ik heb al mijn bulletjes echt best knap op orde maar ik blijf mij
heel bewust beseffen dat ik nog lang niet ben zoals ik hoor! Wat tegelijk mijn
fantasiese kracht en mijn waanzinnige zwakte uitmaakt. Dus ik heb een lijstje gemaakt
van wat er nog moet en mij scheelt.
Tenminste dat moet ik nog ergens hebben.
Sowieso moet ik nog een keer naar Venetië. En Spaans leren spreken. Verder hoor
ik veel meer aktief aan Dingen te doen. En dat ik er bij kostbare intermenselijke
kontakten soms maandenlang mijn zwijgen toedoe is natuurlijk ook helemaal niet
zoals het hoort, maar ja. Ik heb tenslotte maar één astraal lichaam. Geschiedenis! Ik
hoor meer van de Geschiedenis te weten. Dat horen en zien me niet steeds blijven
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vergaan omdat ik alles nooit in zijn grote samenhang kan zien, wat veel
geruststellender is.
Nagelbijten is natuurlijk wel een van mijn dingen die het allerminst hoort. Voor
de winter wou ik een paar mooie leren handschoenen zien te kopen. Ik moet mijn
moeder nou echt gewoon hardop zeggen dat ze nou eens een keertje uitscheidt
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met steeds weer wollen wanten voor mij te breiden. Als ze nou maar niet zo ver weg
woonde, want door de telefoon gaat zo moeilijk. Wedden dat ik met sinterklaas weer
een paar wollen wanten van mijn moeder krijg? Ik hoor haar natuurlijk ook vaker
op te zoeken. Om te zeggen dat het nou waarachtig wel welletjes wordt, met die
wanten. En altijd met die grote sneeuw. molecuul der in verbreid. Of nee die kristal.
Die schematiese blauwdruk van de sneeuwkristal, stelt het geloof ik voor. Dat hoor
ik ook allang te weten op deze leeftijd, het verschil tussen een Molecuul, het
Chromosoom en de Kristal, om maar een paar Elementen te noemen. En wat rode
bloedlichaampjes precies doen en een Anakolouth. Dat hoort, die dingen.
Boeren hoort ook, tegenwoordig. Laat ik dat nou niet steeds vergeten en daar eens
een beetje m'n best op gaan doen, dat ik in modern gezelschap na het eten niet steeds
voor burgerlijk mannetje word versleten omdat ik als enige zo gauw geen grootsteedse
boer weet te laten.
Verder gewoon de mensen recht achter hun rug zeggen dat ik ze allemaal een
Boerelul vind, maar ook het omgekeerde, dus dat ik voortaan hardop antwoord dat
het Slecht met mij gaat en niks van Goed en Gaatwel, omdat dat zo zou horen.
Altijd maar precies op tijd komen en alles wat ik beloof ook echt doen, dat hoort
ook allang geen pas meer te geven. Laat ik maar niet uitrekenen wat een tijd mij dat
de laatste tien jaar heeft gekost, dat ik nooit ergens te laat ben gekomen! En hoeveel
blauw moet ik nou al niet bij elkaar hebben gelopen door steeds zo slaafs etiketterend
hun jasjes op te houden en als eerste de draaideur door te gaan en voorop de trap af?
Vroeger wist je toch niet beter? Je liet je toch zeker zonder hort of stoot goedkeuren
voor Militaire Dienst? Afgekeurd? Dat hoorde niet!
Ik neem ook niks meer vooraf, in Restaurants. Daar ben ik een veel te kleine eter
voor. Terwijl ik, daar heb je dat fascinerende contrast weer, juist een enorme vreetzak
ben. Voortaan vraag ik meteen naar me vlees. Hoort niet? Nooit van gehoord! Nu
moet ik even rechtzitten want u denkt dat er niks hoort zoals het hoort bij ons. Mag
ik dan even op de kurketrekker wijzen? Die is al jaren zoals het hoort. Met een dode
bocht waardoor hij zich slechts schuins de kurk in laat wringen, wat ik, de gastheer,
en niemand anders alleen maar kan, terwijl waarom doen ze dat dan zelf niet?
Mankeren ze soms wat aan hun handen?

Ik ga die nieuwe handschoenen ook niet meer uitdoen bij het dame een hand geven.
Verder is mijn fietsvoorspatbord allang zoals het hoort, met de braaf geknikte
onderkant van vaak lui en achteruit te hoge stoepen opgetrokken.
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Dan is mijn vaste vork, mijn vertrouwde mondjesmaat, gelukkig ook zoals hij hoort,
met één tand die hogerop wil.

Kijk eens hier ik heb een schat van een poes maar die zou ik dus niet af en toe een
lekkere uitlaatklap mogen geven als ik geprikkeld ben? Oh dat hoort niet. Wat moet
ik dan? De kinderen schoppen soms? Ik ben namelijk zo slordig omdat ik in wezen
zo ontzettend gedisciplineerd ben, terwijl ik afschuwelijk klein en scheiterig kan
overkomen omdat ik feitelijk zo enorm zelfverzekerd ben en een volledige
perfektionist, maar juist daardoor maak ik nooit wat af. Ik ben een vat vol
tegenstrijdigheden dat uitsluitend vol zit met dingen die volkomen in orde zijn, op
ieder gebied. Anders zou ik nooit zo'n goed mens kunnen zijn. Terwijl ik in de grond
een ongelofelijk slecht mens ben, dat alles weggeeft en altijd klaar staat. Ik denk dat
geen moeite mij ooit teveel is omdat ik zo aartslui ben. Ik ben wat ik hoor. Ik lijd
verschrikkelijk. Ik loop in mijn gaten, ik zak door mij heen, ik kom naast me terecht.’
Koot

Zo goed gaat het
‘Nou, wat zullen we doen. Zullen we gezellig naar de Schouwburg?’
‘Wat is daar dan?’
‘Geen idee. Even de Volkskrant van vanmorgen. Oh nee: Hamlet.’
‘Hè nee, niet van die zware kost. We moeten nog eten ook.’
‘Hoewel, Hamlet...is misschien toch wel weer's grappig. Tijd niet gezien, Hamlet.’
‘Als we naar Hamlet gaan kunnen we net zo goed gezellig thuisblijven, want
vanavond is Edward de Zevende op twee.’
‘Wacht even. Concertgebouw. Hans Werner Henze. Was dat wat?’
‘Waar moeten we daar nou de wagen kwijt. Schijnt bovendien vreselijk Duits te
zijn.’
‘Laten we dan gezellig naar de film gaan.’
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‘We hadden alles al gezien hoor, dacht ik. Is er nog wat nieuws bij?’
‘Eh bollebielebolleba, pappetiepappetiepoe, King Kong, nee.’
‘The Marathon Man, was dat niks?’
‘Nou dat gaat weer over een geheime afdeling van de CIA heb ik gelezen of zo,
met dubbele dubbelspionnen. Daar kan ik
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absoluut niet meer tegen, dat je na twee minuten de draad al kwijt bent omdat iedereen
iedereen en van alles kan zijn. Op het laatst weet je zelf niet meer waar je bij hoort.
Dat is trouwens een ontzettende mazzel geweest voor de Amerikaanse
filmscenarioschrijver as such.’
‘Such as wat?’
‘Nou, dat al die diensten en die contra intelligence services dwars door elkaar heen
bestaan, dat al die agents daar double zijn. Zo kom je d'r altijd uit, met je plotje.’
‘D'r was toch ook nog een nieuwe Humphrey Bogart? Die waar ze verliefd op
elkaar worden?’
‘Dat worden ze toch altijd, bij Humphrey Bogart?’
‘Nee maar in het echt dus, omdat zij daar voor het eerst Lauren Bacall was. En To
Be or Not To Be heet ie geloof ik. Zullen we daar dan gezellig heen?’
‘Nee, dat is Hamlet, maar daar zijn we nou al te laat voor, want we moeten ook
nog eten. To Have and Have Not, hier staat ie, uit 1943.’
‘Hoewel. Toch vind ik het altijd zonde van m'n avond uit, een ouwe film. Je zit
toch altijd te kijken naar iets wat er al niet meer is.’
‘Dat is toch altijd met film?’
‘Ja dat wel, maar met een nieuwe film heb ik tenminste het idee dat het leven
gewoon verder gaat. Met Bogart ben ik altijd bang dat ze intussen de hele stad hebben
veranderd, terwijl ik in de bioscoop zit.’
‘Nou laten we dan alleen gezellig gaan eten. Dan hebben we daar lekker de tijd
voor. Film èn eten halen we toch niet.’
‘Vind ik ook gezellig. Maar niet naar Apart, want daar zitten we ongeveer elke
week.’
‘Goed, geen Chinees dus. Vis?’
‘Hè nee, daar zit je zo te kijk. Net een aquarium daar beneden. En als je boven zit
zie je geen hond. Trouwens vis vind ik toch geen gezellig uit eten gaan.’
‘Nou, wat wil je dan. Frans? Les Deux Réchauds?’
‘Dat is toch daar waar je je mond niet open kunt doen omdat ze alles vier tafels
verder kunnen horen? Waar je met praten moet wachten tot die gitarist er is?’
‘Nee, die gitarist loopt in Le Vieux Bidet, maar je krijgt er wel een houten kont,
dat is waar.’
‘Waar?’
‘Nou in Les Deux Réchauds. Maar nou moeten we wel opschieten anders is overal
de keuken dicht en dan wordt het weer tosti's in De Zwengel. Dan kunnen we net zo
goed thuisblijven, want ik heb je pas nog zo'n aardig tosti-apparaat gegeven, wat je
dus nog nooit gebruikt hebt, voor je moederdag.’
‘Schat! Wat gezellig! We kunnen tosti's maken!’
‘Ja, dat kan met die apparaten hè, daar zijn ze dus voor. Maar eh, suit yourself
hoor.’
‘Nee ben je gek! We blijven lekker gezellig thuis! Ik maak een paar heerlijke
tosti's, zet jij dan lekker Edward de Zevende op.’
‘Ja, die is nu net afgelopen.’
‘Nou een plaatje dan. Wil je tosti ham of tosti kaas? Oh ik heb alleen geen ham.’
‘Nou doe maar tosti kaas dan.’
‘Hè?’
‘Tosti kahaas!’
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‘Oh, het is Komijne. Kan dat?’
‘Ja hoor, vanavond kan alles. Wat wou je horen. Stevie Wonder?’
‘Hè Jezus nee, niet wéér Stevie Wonder.’
‘Het is toevallig wel de plaat van de Eeuw, maar goed. The Eagles dan maar?’
‘Neehee. Doe nou's wat anders. En ook niet The ELO, want dat is hetzelfde.’
‘Hetzelfde. Maar goed. Wil je dan klassiek bij je tosti? The Best Of Mahler dan
maar weer?’
‘Ja, bijvoorbeeld. Hier is je tosti. Ze zijn een beetje wittig, maar dan doe je de
spotjes maar uit. Of zullen we ze gezellig mee naar bed nemen? Dan zoeken we wel
wat leuks op de wekradio.’
‘Ik vind alles prachtig hoor. Waar zijn de avondkranten?’
‘Hè ga nou geen kranten liggen lezen door het hele bed. Weet je nou echt niks
gezelligers?’
‘...Nee.’

Verbondspost
1.
van: Koot.
aan: Bie.
Betreft: Miljoenen.
Bie!
We zijn knap aan de late kant maar dat waren de pruimen ook dit jaar, dus nu of
nooit en bovendien we móeten wel want op hoeveel alimentaties zitten we momenteel
met z'n tweeën?
Zeven waren het er toch bij elkaar? En dan reken ik die twee vrouwen waar we
nú mee getrouwd zijn nog niet eens mee! Nog een jaartje, schat ik, en we hebben
samen negen dametjes aan onze financiële broek hangen. Mag ik u even spreken?
Soms voel ik me net een doorgeefluik Bie; ik ‘verdien’ helemaal geen geld - het
passéért alleen door mij! Daarom zit ik ook altijd te denken. Gister weer. En ja hoor!
Geloof dat ik een mogelijkheidje zie om een geldelijke Klapper te maken. Weet je
nog van Stoned als een Garnaal? De Buma- en Stemraafrekeningen die we daar van
kregen? Hoe ze toen bij de Stemra maar meteen op dat nieuwe formaat afrekenvellen
zijn overgestapt omdat de bedragen die we tegoed hadden er niet meer op pasten, op
die oude staten?
Blijft eeuwig zonde dat we die miljoenen toen in dat Groenlandse
Vakantiebungalow-projekt hebben gestoken, maar gelukkig is het ieder jaar wéér
karnaval, dus waarom zouden we straks niet even meedogenloos toeslaan met een
Karnavalskraker? Laat even wat horen! Eén regeltje is voldoende - als we het refreintje
maar vast hebben.
Koot
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2.
van: Bie.
aan: Koot.
betreft: Karnavalshit.
Beste Koot!
Natuurlijk! Een karnavalsstamper! Weerzinwekkend maar lukratief! Als het maar
schuift! Ja toch zeker? Gewoon nog even een jaar of dertig alles aanpakken om
geldelijk de ruimte te creëren waarin we straks eindelijk een keer de dingen kunnen
gaan doen die we zèlf echt goed vinden: ik heb een ezel, een prachtige verfdoos en
een palet liggen en alles onder zo'n laag stof - dat kàn toch eigenlijk niet?
Goed - een Karnavalsmeezinger dus. Dat lijkt heel makkelijk Koot, maar juist die
allersimpelste tekstjes vragen Hogeschoolschrijven! Het is de grofste en tegelijk de
subtielste vorm van massapsychologiese beïnvloeding middels Taal.
Daarom heb ik Canetti's Massa en Macht gisteravond nog een keertje helemaal
gelezen en vannacht kreeg ik De Regel die zoveel mogelijk woorden tussen Zender
en Ontvanger weglaat, wat een eerste vereiste is bij de benadering van de hossende
Massa. Dit is 'm: ‘Oh Moe, wat een Gedoe!’
Deze regel speelt namelijk in op de bij elke nederlander levende Onvrede met zijn
Omringende Wereld (‘wat een Gedoe!’), hij waarschuwt Simplisties tegen het
Complexisme (‘Wat een Gedoe!’), hij relativeert het Karnavalsgebeuren (‘Wat een
Gedoe!’) en hij appelleert aan de onbewuste Moederbinding, want wat wil een
hedendaagse volwassene nou liever dan Uithuilen ‘Bij Moe’!
Als jij deze Gouden Regel nou verder uitwerkt (hij is ook zo goed omdat hij de
Hossende Mens de kans geeft mimies te participeren in de meezinger - de feestvierder
zal lichamelijk trachten uit te drukken ‘Wat een Gedoe’ het allemaal is), dan zoek
ik intussen even uit welke komponist we hier het beste voor kunnen aantrekken, want
het gaat nu om Tonnen, dat voel ik. Wat een gedoe!
Je Bie

3.
van: Koot.
tot: Bie, cc. Koot.
betreft: Oh Moe wat een Gedoe.
Bie!
Hebbes! Ik begon te schrijven en hield niet meer op!
Refrein:
Oh Moe, wat een Gedoe,
de hele Santekraam gaat
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naar de Bliksem toe,
Oh Moe, wat een gedoe,
ik ben zo moe
maar doe geen oog meer toe!

Nou, dacht ik dit refrein een keer of zeven; de koepletjes komen nog wel, maar zeg
vooral tegen de componist dat het een hele dikke Hossound moet worden en misschien
de Regel ‘Oh Moe wat een Gedoe’ laten zingen door zo'n uitgelaten koor van Mannen
en Vrouwen; zo'n soort aangeschoten Stem Des Volks. Hoor ik gauw wat van je,
want onder de Moerdijk worden de feestneuzen alweer uit het vet gehaald!
Koot

4.
van: Bie.
aan: Koot.
betreft: Problemen.
Koot,
Er zijn een paar probleempjes gerezen bij de produktie van ons Oh Moe, wat een
Gedoe. Met de auteursrechten ligt het namelijk nogal moeilijk, omdat Jacques Herb
in 1969 een Karnavalsplaatje gemaakt heeft dat ‘Oh Moe, waar zit de Clou’ heette,
een singeltje dat weliswaar niets ‘gedaan’ heeft, maar de woorden ‘Oh Moe’ zijn
volgens Willem van Kooten (Joost den Draaijer), die ik gisteren op de borrel had
(een ongelooflijk gehaaid tycoontje trouwens) auteursrechtelijk gezien van Herb,
zodat wij met ons Oh Moe, wat een Gedoe, wat Den Draaijer trouwens een
‘einde-tekst’ vond (‘dikke Mik’ en ‘kakken zonder drukken’, riep hij) aan die Herb
vastzitten. Volgens Stemra is de kreet ‘Oh Moe’ juridies van Herb, dacht Den Draaijer.
Er is dus maar één oplossing en die is dat Herb ‘meetekent’; dat zie je er op zo'n
label altijd achter staan, de namen van komponist en tekstdichters, dus dan krijgen
we: ‘Oh Moe, wat een Gedoe’ (Eyk/Herb/Koot/Bie).
Eyk heb ik namelijk gevraagd om de muziek te maken - Tonny Eyk is de man die
we móeten hebben voor Oh Moe. Herinner jij je nog zijn schitterende muziek bij
Hollands Glorie? Dat is namelijk óók Tonny Eyk, maar wel van een hele andere
kant.
Maar zo'n karnavalsstamper, dat schrijft Eyk even met zijn linkerhand op zijn
rechtermanchet, als het ware. Ik stuur je morgen Eyk's opzetje, ook al kun je geen
noten lezen, maar dan kun je tenminste zien hoe Oh Moe eruitziet, op muziek.
Bie
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5.

6.
van: Bie.
aan: Koot en Bie.
betreft: Oh Moe.
Koot! Paniek! Wat blijkt? We dachten dat ‘Oh Moe’ van Herb was (dat Herb dus
zou moeten meetekenen voor ons gebruik van de twee woorden ‘Oh Moe’), maar
Herb hééft die rechten van ‘Oh Moe’ helemaal niet, want die zitten bij Eurosongs
BV in Geldrop, omdat ‘Oh Moe, wat een gedoe’ een coverversie is geweest van ‘Boe
boe, wat ben ik Moe’, een mislukt carnavalshitje dat de Twee Pinten (Mr. Thijs van
Rijckevorsel en Jhr. Den Bosscher) in '68 voor Dureco hebben opgenomen als het
duo ‘De Rukkers’! Via Dureco, wat, in die tijd zeker, werd gevormd door het
doortraptste stelletje platengangsters dat ooit in Nederland heeft rondgelopen, is ‘Boe
Boe’ van De Rukkers toen uitgegeven bij Eurosongs BV dus als we bij ons nummer
blijven, en we kunnen moeilijk terug want Tonny Eyk heeft al een studio besproken
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om ‘Oh Moe wat een gedoe’ op te nemen, dan krijgen we nu als medetekenaars:
Eyk, Herb (die had ik dit al schriftelijk toegezegd) Koot, Bie, Van Rijckevorsel, Den
Bosscher en vanzelfsprekend Kartner, onder wie destijds Eurosong viel. Dus als het
geen miljoenen mochten worden, dan weet je nu waar het aan ligt: de afrekeningen
die wij van de Stemra en de Buma voor Oh Moe zullen gaan ontvangen, moeten we
nu dus al met zijn zevenen delen, maar op een mieltje of twintig kan je toch wel
rekenen, dacht ik, vooral omdat ik gisteren Gerrit den Braber tegen het lijf liep (The
Top in Commercial Songwriting) en die las onze tekst en die zei: die tweede regel
moet niet zijn: De hele Santekraam gaat naar de Bliksem toe, maar als je daar nou
eens van maakt: De hele Santekraam gaat naar z'n malle moertje toe! Fantasties hè!
dat binnenrijm van die ‘oes’ en veel agressiever.
Enige man, die Den Braber, jij moest ook de groeten hebben evenals van mij
natuurlijk.
Bie

7.
van: Koot.
aan: Koot en Bie.
betreft: Oh Moe.
Nee oen, daar gaat de poen! Den Braber! Lodewijk Post! De Godfather van het
Nederlandse Lichte Lied! Wedden dat hij zichzelf al als co-auteur van Oh Moe wat
een Gedoe heeft doorgebeld naar de Stemra?
En dat het nummer, op zijn roemeens gearrangeerd, al deel uitmaakt van de Tour
de Chant van Therèse Steinmetz? Dat is een truuk van die jongens! Je gaat me toch
niet vertellen dat je ook met Peter Koelewijn hebt zitten kletsen en dat die óók een
‘gratis tip’ had hoe ons nummer tekstueel nòg beter kon? We hebben Goud in handen
Bie, en kijk daar nou toch mee uit man! Want nu zijn het er al tien! Daarom moeten
we Oh Moe ook zeker zèlf op de plaat zetten en als Wim de Bie en Kees van Kooten,
niet als Simplisties Verbond, want dat kunnen we op het label meetekenen als Van
Kooten en de Bie, nog een keer.
Dus dan krijg je: Oh Moe, wat een Gedoe
(Eyk/Herb/Koot/Bie/Van Rijckevorsel/Den Bosscher/Kartner/Van Kooten/De Bie/Den
Braber/Lodewijk Post)
Koot/van Kooten

8.
van: Bie.
aan: Koot.
betreft: Nieuw Gedoe rond Oh Moe.
Beste Koot,
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Met Oh Moe wat een Gedoe gaat het er nu echt een beetje op lijken. Want ik sprak
inderdáád die Peter Koelewijn, wat een ontzettend aardige, volkse Schreeuwlelijk
bleek en die stelt ons, om Oh Moe op te nemen, zijn hele ‘Born Free’-studio gratis
ter beschikking! Vanzelfsprekend moet Koelewijn dan wel méétekenen en zelf had
ie nog een B-kantje voor ons dus ik heb maar ja tegen hem gezegd, want het geld
dat we nu aan studiohuur besparen, kunnen we nog wel eens heel hard nodig
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hebben, omdat het er nu, met dertien door de Stemra gelegaliseerde mede-auteurs,
echt niet meer inzit dat wij er meer dan een paar honderd gulden aan overhouden.
Hoewel dat nog best zou kunnen meevallen, want terwijl ik met Koelewijn een
drankje zit te drinken schuift daar ineens weer Joost den Draaijer (Willem van Kooten)
bij ons aan het tafeltje en die zegt: ik wil Oh Moe best pluggen, maar breng het dan
ook voor het gemak wel even onder in mijn Muziekuitgeverij, dan krijgen jullie
16,7% van alle bladmuziek die er van Oh Moe verkocht gaan worden en dat Koot,
kan aardig oplopen, want als Den Draaijer het tot Troetelschijf weet door te drukken,
dan staan straks met karnaval alle fanfares en Muziekkorpsen met de bladmuziek op
hun standaard Oh Moe te tetteren!
Kassa! Dus dat Den Draaijer (Van Kooten) meetekent, vind ik eigenlijk niet meer
dan logies, in Nederland. Het label gaat er dus ongeveer zo uitzien:
Oh Moe, wat een Gedoe (Eyk/Herb/Koot/Bie/Van Rijckevorsel/Den
Bosscher/Kartner/Van Kooten/De Bie/Van Kooten/Den Braber/L. Post/Den
Draaijer/Van Spronsen).
Bie (Joop van Spronsen)

9.
van: Koot.
tegen: Bie.
Bie!
Eens te meer is de afgelopen weken weer bewezen dat wij als Simplisties Verbond
maar beter niets met het Hitwezen te maken kunnen hebben! Ik krijg hier namelijk
net door, dat er bij de Stemra een klacht tegen de melodie van Oh Moe is gedeponeerd,
omdat de eerste acht maten een notelijke kopie schijnen te zijn van een cantaatetje
van Emmanuel Friedrich Bach en zoals je weet zit alles van Bach bij Bovema. Die
Eyk gaat vrijuit, want de krullebol van die jongen loopt natuurlijk óók om, tegen
karnaval, maar we krijgen nu te maken met Theo Olof, die Oh Moe, voor Bovema,
met zijn Opus de Popusensemble op de plaat gaat pletteren en dan hebben ze daar
natuurlijk in één klap de eerste Klassieke Carnavalshit in handen. Bovendien gaat
die Olof dat weer pluggen in zijn Telegraaf-stukjes, zodat ik geloof dat wij de vette
kluif die Oh Moe beloofde te worden, maar kalmpjes aan onze neus voorbij moeten
laten gaan, willen we straks tenminste niet, uitgeput door een zenuwslopend
auteursrechtelijk proces, nog te moe zijn om het carnavalsgebeuren überhaupt te
ondergaan. Ik ga dat singletje wel even kopen, als het straks uit is. Gek gezicht zal
dat zijn, op dat label: Oh Moe wat een Gedoe (Bach/Olof). In elk geval hebben we
dit jaar de carnavalsboot lelijk gemist en daarom dacht ik dat we, nu we zo'n beetje
weten hoe dat platenwereldje van de leugens, het bedrog, de klaploperij en de
bloedzuigers aan elkaar klit, nu meteen moeten beginnen met een hit voor het Carnaval
van 1980. Wat dacht je van de regel: Hee wat Zit je haar weer in de War?
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Koot

Vlekken
Zoals elke gezonde Hollandse jongen heb ik als vaste begeleiders van mijn
levensliedje altijd ruimbemeten wijn-, sporten poepvlekken gehad en was mijn eerste
Vreselijke Vlek van Inkt. Die overviel me op achtjarige leeftijd aan de keukentafel
in een nieuw netschrift Rekenen. Ik zie hem nog voor me, rechtsonderaan op de derde
bladzijde:

En de volgende dag moest ik Inleveren, bij de meedogenloze Meester Vos van
wie kinderstemmen fluisterden dat hij 's avonds thuis een diep bord krijt at! Ach een
krijtje, mijn koninkrijkje voor een krijtje, want daar kon je mits natte inktvlekken
mee oprollen. Maar krijtjes bestonden alleen op school - wie had er nou thuis een
krijtje?
Toen is mijn moeder bovenop mij gaan zitten om mijn krijsende hoopje wanhoop
in bedwang te houden en heeft mijn vader de bladzijden 1 en 3 op elkaar geplakt,
zodat De Vlek ertussen zat en heb ik alle verdwenen sommen op de bladzijdes 4 en
5 helemaal overnieuw nog een keer opnieuw over- en opgeschreven.
Daar was ik aan de beurt om mijn Rekenschrift te komen laten zien aan Meesters
Tafeltje. Zou hij het grote bedrog doorzien?
Ach kijk daar gaan twee mevrouwen in de zon en daar een bakkerskar, strak naar
buiten blijven kijken langs meester heen, bakerskaar, kakkersbar, hij buigt zich
dichterbij de bladzij, Ado, Eddy Christiani, Prinses Wilhelmina, godallemachtig hij
pulkt, ik zie om een hoekje van mijzelf hoe hij fronsend begint te pulken, alles komt
uit, dat wordt dagenlang schoolblijven als het geen zittenblijven blijkt, nee, toch niet,
dank lemand, danks; hij geeft het op, slaat om en over, Collal had mijn vader gebruikt,
pipa, papi, de tube Caloll met het oogschroefje in zijn tuitje, Moster Vees laat een
kleine grom los en gaat door naar pagina 5, niet langs Af, géén tweehonderd gulden,
het leven kan weer lachen en woensdagmiddag ligt voor me!
Maar terwijl ik daar sta voel ik hoe ik vuur uitsla. Ik kom thuis en weerspiegel een
kinderhoofdje vol met neurode schurftige vlekken. Die heb ik sindsdien gehouden.
Meestertijds slapen zij maar er is steeds minder voor nodig om ze op te laten staan
en aan te doen treden in rode rotten van drie, vier, vijf op een rijtje van mijn boordje
tot mijn haarlijn. Bij voorbeeld als ik 's zondagsavonds de eerste drie balletjes goed
heb in de Lotto of wanneer we gezellig getwee en gedwee ergens zitten te eten en er
een donkere Lul op zijn Spaanse gitaar aan ons tafeltje komt spelen. ‘Beetje Griep’
kun je tegenwoordig gelukkig in ieder jaargetijde ter rechtzetting tegen je omzitters
mompelen.
Waren er zeker drie vlekkeloze weken verstreken, zit ik gisteren met Bie aan een
hartige zakenlunch en bestellen wij allebei een glas melk erbij. Drijft er op mijn melk
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zo'n klein zwart dingetje van een halve millimeter in het vierkant, wat ik niet naar
binnen durf te klokken. Wij waren echter in gezelschap en het ging om Tonnen dus
de troef luidde omzichtigheid. Eerst probeerde ik het enge vlekje van onderaf te
paaien met een oud koffielepeltje
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maar daar zijn die dingetjes te uitgekookt voor want zodra je bovenkomt zwemmen
ze lachend je scheppend vermogen te buiten.
Even wachten. Twee spreekwoorden méé gesprekken. Kijk vervolgens vlug of
niemand kijkt en zet uw glas melk scheelkijkend aan uw mond, strak het enge zwarte
dingetje beloerend. Wat gebeurt? Het draait zich razendsnel op één van zijn duizend
andere zijden en rugcrawlt naar de hele andere overkant van uw glas melk. Rustig
teneerzetten. Pauzeren. We zijn al over de helft. Steek in de eerstvolgende Idiot
Wind-luwte uw favoriete vinger haaks in uw glas en probeer het enge zwarte dingetje
te ‘lijmen’. Een heel enkele keer wil het best onderaan de aldus geschapen druppel
behangen te klijven. Zwaai het enge zwarte dingetje dan zo ver mogelijk van u af
terwijl u met uw overige lichaam doet of u kijkt hoe laat het is.
Mag dit allemaal niet baten, kruip dan terwijl de anderen even zijn wezen plassen
snel op handen en voeten onder de tafel door en drink uw glas melk van de andere
kant af in één teug leeg. Toon uw lege glas op hoge toon aan de gérant en vraag of
dat daar soms usance is, dat ze enge zwarte dingetjes mee serveren in de melk.
Koot

Tekst van de radio-uitzending van het Simplisties Verbond, 8 oktober
1976
Omroepster:
Vanavond spreekt Bie in zijn funktie van onderwijsdeskundige, verbonden aan de
Dr. C.R. Koot-Stichting, het Wetenschappelijk Onderzoekinstituut van het Simplisties
Verbond.
Bie:
Beste papa's en mama's. Bracht u zo'n half jaar geleden uw kinderen voor het eerst
naar de Lagere School, dan plukt u nu de eerste vruchten van het daar genoten
onderwijs.
Wat leuk is 't toch als uw kleine jongen de koppen uit de krant voorleest, of als
uw kleine meid de verpakkingstekst van een bierworstje citeert. Wat is er veel
veranderd en wat blijft u er toch jong bij als u denkt aan de tijd toen ú leerde lezen.
Ik wed dat u niet veel verder komt dan de bekende Ot en Sien en het overbekende
aap-noot-mies-rijtje. Die al te simpele taalbenadering heeft gelukkig plaats gemaakt
voor veel frissere methoden, waarbij ervan wordt uitgegaan dat
woordkennisvergroting, taalinzicht en kreatieftaalspel fundamentele bijdragen leveren
aan de ontplooiing van onze kinderen. Toch tekent het Simplisties Verbond bezwaar
aan tegen de véélheid van methoden die op de markt zijn, het van school tot school
verschillende ratjetoe aan pedagogische uitgangspunten.
Na vier jaar experimenteren presenteert het Verbond dan ook met enige gepaste
trots een nieuwe universele, gestandaardiseerde leesmethode: het Simpla Taallabo.
De basis van het Simpla Taallabo wordt gevormd door de standaard Lekker
Lezenserie, deeltjes 1 t/m 24, speciaal bedoeld voor het technisch lezen. De
onderverdeling in 48 leesniveau's en 12 leesgroepen houdt verband met de
hoofdindeling van de Lekker Lezen-serie: 4 pakketten van 6 deeltjes.
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Pakket 1, deel 1 t/m 6, het Piet en Riet pakket, sluit aan op leesniveau 1 t/m 12,
leesgroep 1 t/m 3. Dit pakket behandelt een eerste verkenning van het eigen huis.
Piet en Riet in huis
Piet en Riet om het huis
Piet en Riet op het huis
Piet en Riet naar huis
Piet en Riet niet thuis
Piet en Riet niet pluis

Een voorbeeldje uit deeltje 5:
piet gaat naar school
riet gaat ook naar school
piet ziet riet niet
dag piet
dag riet

Pakket 2, de deeltjes 7 t/m 12 van de Lekker Lezen-serie, correspondeert met
leesniveau 13 t/m 24, leesgroep 4 t/m 6. In dit Kees en Trees pakket vergroot het
kind het eigen belevingswereldje.
Kees en Trees in de tuin
Kees en Trees naar de bakker
Kees en Trees naar de speeltuin
Kees en Trees naar de kermis
Kees en Trees naar Londen
Kees en Trees naar Japan

Een voorbeeldje uit deeltje 3:
kees zit op de wip van trees
kees wipt op de wip van trees
trees wipt op de wip van kees
dag kees
dag trees

De verbreding van de kinderhorizon wordt voortgezet in pakket 3, de Rien en Pien
deeltjes, leesgroep 7 t/m 9, niveau 25 t/m 36.
Rien en Pien naar oma en opa
Rien en Pien naar oom en tante
Rien en Pien op vakantie
Rien en Pien op avontuur
Rien en Pien verdwaald
Rien en Pien verloren in een heel dicht oerwoud

Een voorbeeldje uit deeltje eentje:
rien gaat niet naar de oma en opa van pien
pien gaat niet naar de oma en opa van rien
de oma van rien gaat naar de opa van pien
de opa van rien gaat naar de oma van pien
dag rien
dag pien
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In de hoogste leesgroepen van het vierde pakket, de Ferdinand-Jankees en Marie
Therèse Louise serie, is sprake van een algemene wereldoriëntatie met aktuele
aanknopingspunten.
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Ferdinand-Jankees en Marie Therèse Louise en de zieke Peruviaan
Ferdinand-Jankees en Marie Therèse Louise en de vieze sloot
Ferdinand-Jankees en Marie Therèse Louise in Nigeria
Ferdinand-Jankees en Marie Therèse Louise in donker Amsterdam
Ferdinand-Jankees en Marie Therèse Louise en de Vermogens Aanwas Deling
Ferdinand-Jankees en Marie Therèse Louise begraven hun hondje

Natuurlijk sluit ons Taallabo aan bij de nieuwere inzichten op het gebied van
groepsgericht leesonderwijs. Daartoe dient de inrichting in leesgroepen en ons daarbij
behorende losbladige leeskaartensysteem.
Elke leesgroep bestaat uit 54 leeskaarten. Bij de gehele Lekker Lezen serie (24
deeltjes, 12 leesgroepen) behoren dus 648 veelkleurige leeskaarten, die zijn
ondergebracht in handige insteek- en zelfpakdozen. Een voorbeeldje:
Een kind uit de tweede klas leest op niveau 18, deel 2 uit het Kees en trees pakket:
Kees en Trees naar de bakker. Deel 2 correspondeert met leesgroep 5 en het kind
kan nu zelf uit de in de klas opgestelde zelfpakdoos de bijbehorende leeskaarten
opzoeken. In dit geval de gele kaarten 76 t/m 78: Kees en de krentebol, Trees eet
een hapje, Kees en Trees bakken ze bruin.
Nu iets over het vrije lezen en de leesniveau's. Het Simpla Taallabo is onderverdeeld
in 48 leesniveau's, en op elk niveau kan gespeeld worden met de elementen die het
kind zich in de leesgroepen heeft eigen gemaakt. Niet alleen wordt op deze wijze
het in de leesgroepen aangekweekte groepsverband versterkt, de spelhandelingen
motiveren het kind tegelijk tot geleide motorische handelingen. Op leesniveau 1
speelt het kind met de woordblokken uit de leesgroepen 1 t/m 3, leesniveau 2 bestaat
uit een woordganzenbord, leesniveau 3 is een woordpimpampet, leesniveau 4 een
miniwoordelektrospel enz. enz. Bij een uitbreiding van de woordenschat worden de
spelmogelijkheden vanzelfsprekend vergroot. Leesniveau 25 bijvoorbeeld, dat
correspondeert met leesgroep 7 en met deel 13 uit pakket 3, de Rien en Pien-reeks,
bestaat uit een mecanodoos. Rien is daarin een wiel en Pien is ook een wiel.
Kiest het kind nu de woordplaatjes ‘gaat’ en ‘naar’ dan kan met de bijbehorende
woordschroefjes de zin ‘Rien gaat naar Pien’ in elkaar gesleuteld worden. Alle 48
spelen zijn opgeborgen in 2 niveaukasten met elk 24 laatjes. Als het kind bijvoorbeeld
bij het technisch lezen bezig is met deeltje 5 uit het Piet en Riet pakket, Piet en Riet
niet thuis, en het heeft gewerkt met de bijbehorende rode leeskaarten 32 en 33 uit
leesgroep 2, dan kan het bij het Vrije Lezen een spelletje uitzoeken uit het vierde
laatje van niveaukast 1.
Op de Prins Karel Hugo school te Assen is twee jaar geëxperimenteerd met ons
nieuwe leessysteem. Het hoofd der school, mejuffrouw J. Minderop is er enthousiast
voor geraakt. Mej. Minderop:
‘Ja, hahahaha...nou en of...wat?...wie?...O!...ja, dus...waar?...’
Het Simplisties Verbond. Voor beter onderwijs.
Allen onverdeeld, naar de Simplistiese Lagere School!

Naar de film
‘En hoe vond je hem, hoe wastie?’
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‘Wie?’
‘Die film?’
‘Welke film?’
‘Je was toch naar de film? Naar eh Novacenti of zo?’
‘Ik?’
‘Ja, dat zei je gister. Je moest naar Novotjenta of iets in die geest.’
‘Welnee. We zijn naar l'Innocente geweest.’
‘Welke Lino?’
‘l'Innocente!’
‘Je bedoelt toch niet Lino Ventura?’
‘Nee natuurlijk niet. Zo heettie.’
‘Wie?’
‘Die film. l'Innocente van Luchino Visconti!’
‘En is die met Lino Ventura?’
‘Hè, doe nou toch niet zo achterlijk!’
‘Oh.’
‘Dat is toch absoluut geen film voor Lino Ventura?’
‘Waarom niet?’
‘Omdat het een film van Visconti is.’
‘Weet je dat zeker?’
‘Ja natuurlijk weet ik dat zeker!’
‘Ik dacht ergens gelezen te hebben dat dat een film was van Bertolioni.’
‘Je bedoelt waarschijnlijk Novecento. Van Bertolucci.’
‘Ja.’
‘Ja toch?’
‘Ja. Bertolucci. Sorry, ik was even in de war met Serge Leoni.’
‘Met wie?’
‘Met Sergio Leoni. Die alle muziek maakt voor de films van Enrico Morriconie.
Die Leoni. Weet je wie ik ook prima vond, destijds?’
‘Nee?’
‘Domanico Mandugna.’
‘Die zanger?’
‘Ja, die. Hoor je trouwens weinig meer van. Dat stel ik me dan wel 's voor.’
‘Wat?’
‘Nou, wat zo'n man nu doet, op dit moment.’
‘Misschien zittie ditzelfde moment wel lam en vergeten in een bruin romeins
cafeetje. Wil die steeds Plovare gaan zingen, wordt ie door de ober op straat gegooid.
Omdat hij dat elke avond wil, als hij dronken is. Elke avond hetzelfde oude liedje.
Dat vind ik wel een te gekke gedachte, zoiets.’
‘Volare was dat. Volare en Piove. Maar ik kan hem je dus ten zeerste aanbevelen,
die film. En nu moet ik weg.’
‘Welke film? Dan ga ik vanavond. Ik ben wel in de moed voor naar de film te
gaan.’
‘Novecento, van Bertolucci. Negentienhonderd.’
‘Oh Negentienhònderd! Ja wacht even! Nu gaat mij een licht op. Wat was dat ook
alweer voor een film?’
‘Hoe bedoel je?’
‘Nou wanneer speelt ie en zo, die dingen?’
‘Rond negentienhonderd.’
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‘Ja zie je wel! Daar heb ik van gelezen! Noveocenti!’
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‘Er zijn dus twee delen van. Novecento Eén en Novecento Twee.’
‘Oh ja. En iets van zestien uur bij mekaar hè? Lijkt me wel een beetje hevvie.’
‘Novecento? Dat valt ontzettend mee, als je Sil de Strandjutter hebt gezien. Je
kunt het beste naar deel één gaan, als ik je een tip mag geven. Maar nu moet ik er
echt vandoor, Marijke zit op me te wachten en we zouden nog zodoende.’
‘Waar draait-ie, die deel één?’
‘In Tuschinski 2.’
‘En wat draait er dan in Tuschinski 1?’
‘Nou daar draait Novecento 2 dus.’
‘Dus ik kan het beste naar Tuschinski 1?’
‘Nee, als je eerst deel één wil zien moet je straks naar Tuschinski 2.’
‘Dus net andersom dus.’
‘Ja Novecento één draait in Tuschinski 2 en Novecento twee is in Tuschinski 1.’
‘En die andere film, die niet met Lino Ventura was?’
‘l'Innocente?’
‘Ja. Waar draait die?’
‘Die draait in Tuschinski 4. En nou ben ik echt weg, want je weet wel.’
‘Wacht nou even! Dus Linocenta die is in...’
‘Tuschinski 4! Novecento één draait in Tuschinski 2, Novecento drie, hè, shit,
Novecento twee is in Tuschinski 1 en l'Innocente is in Tuschinski eh vier. Veel
plezier!’
‘En l'Innocente twee is Tuschinski 3 dus?’
‘Welnee! D'r is helemaal geen l'Innocente 2!’
‘Oh. Maar Tuschinski 3 is er toch wel?’
‘Ja natuurlijk! Tuschinski 5 is er ook! Maar nu ga...’
‘Wat draait daar dan?’
‘Waar?’
‘In Tuschinski 5?’
‘Weet ik veel! Nou de groeten...’
‘En die portier?’
‘The Night Porter, nee, die is alweer jaren weg. Nou, ik moet.’
‘Nee, ik bedoel die portier, die portier van Tuschinski. Die man aan de kassa, die
dat door moet geven. Is die nog niet stapelgek geworden?’
‘Geen idee. Zeg, ik moet nu echt...’
‘Aan de juffrouw van de kaartjes, die portier. Goedenavond mevrouw meneer.
Twee stalles voor l'Ovicentio deel twee graag. En dan die portier door dat raampje:
twee stalles Tuschinski 1! En dan die mensen weer: nee portier, we wouen naar
l'Ovicentio twéé. Dat is in Tuschinski 1 meneer. Enzovoort. Godallemachtig. Dan
kan je toch nog beter in de cosmetici zitten, zoals ik.’
‘Nou het beste en sukses ermee!’
‘Ja. Bedankt. Dag.’
‘Saluut.’
‘Ober! Mag ik nog een Campario? En is de keuken al open?’
‘Jawel meneer.’
‘Kan ik dan een bord Marconi krijgen? Of nee wacht: doet u maar Spagetta. Mèt
kaas. Spagetta met Parmonzola.’

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Verbondspost
1.
Schiphol, zwaar bewolkt
Beste Bie,
Gelukkig dat het toestel naar Oslo wat delay vertoont, anders zou ik nooit tijd hebben
gehad om mij plotseling met 'n schok te realiseren dat we binnenkort onvoorstelbare
problemen te bekampen krijgen met onze Simplistiese Oranjevereniging. Ik heb geen
agenda bij me dus sla jij even na thuis wanneer onder Verjaardagen Koninklijk Huis
Prinses Beatrix geboren wordt genoemd? Er stond mij iets van eind januari bij en
als wij bovendien bedenken hoe dit straks onze Nieuwe Koningin gaat betekenen
dan krijg ik het nu al koud bij de gedachte aan het eerstkomend defilé dat Koningin
Beatrix zal afnemen. Regeren is vooruit zien dus kijk jij even of mijn vrees gegrond
is en of er misschien nog iets aan te doen valt. Ik verblijf in Hotel Paris, Grevegaten
40, Oslo.
Koot
PS: Als ik geen gedonder met de diverse douanes krijg dan breng ik bij terugkeer
een fantastiese verrassing voor je mee, die bovendien wel eens prima zou kunnen
‘werken’ in het defilé dat we dit jaar vagelijk van plan waren.

2.
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3.
Hollandsche Rading
Koot!
Met dat ene briefje maak je je vier ton jaarsalaris als Directeur van het Simplisties
Verbond weer helemaal waar. Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben! Terwijl:
hoe lang lopen we nou al niet mee in het Oranjedefilé. We zijn notabene, ver voordat
we Simplisties Verbond waren, nog samen als kaboutertjes onder Koningin
Wilhelmina begonnen. Weet je nog hoe warm die 31-ste augustus altijd was? Hoe
we in 1947 slechts gekleed in onze beide baardjes in onze zenuwen achteruit het
bordes van het Paleis bestegen en de Oude Koningin ons met twee welgemeende
schopjes van haar rijglaarzen terugverwees naar onze vrolijk opgetuigde bokkewagen?
Nee, dat was altijd stralend weer, maar toen kregen we Juliana en ik hoef je alleen
maar te herinneren aan die rampzalige Koninginnedag van 30 april 1956! Toen wij
geschminkt als bosnegers de te klein uitgevallen Surinaamse delegatie moesten
aanvullen en verstijfd van de kou nog vóór we de Koninklijke Familie gepasseerd
waren, reeds de Rode Kruis-tent moesten opzoeken.
En nu zouden we binnenkort op 31 januari moeten paraderen?
O zeker, we zijn beiden vervuld van de warmste Oranjegevoelens, maar of die
tegen een ijskoude winterdag bestand zijn? Ik zal dit probleem direct aankaarten met
Quarles van Ufford en wens jou daar intussen een goed Vegetaristenkongres.
Bie

4.
Schiphol, eb
Bie!
Gelukt! Ik sta hier bij de taxistandplaats en wacht op een taxi met imperiaal, want
ik breng nl. een diepgevroren gehaktbal met een doorsnee van anderhalve meter mee!
In Oslo was het niet zo'n probleem om 'm onder nul te houden, want in Hotel Paris
kon ik 'm op het balkon kwijt, maar willen wij 'm een beetje conserveren tot de eerste
verjaardag van Koningin Beatrix dan zullen we toch echt naar een grotere diepvrieskist
moeten omzien. Waarom al die moeite? Wel, ten eerste vind ik een gehaktbal echt
iets winters hebben, ten tweede is het uitgesproken democratisch voedsel en ten derde
heb ik via via dat Prins Claus er soms wel drie per dag achterover slaat. Nee, met
deze bal zal het Simplisties Verbond er bij het defilé Nieuwe Stijl lekker uitknallen.
Onnodig te zeggen dat, mocht je dit briefje ontvangen ná mijn terugkeer op het
Verbondskantoor, je dan vriendelijk verzocht wordt dit epistel als niet geschreven
te beschouwen, omdat ik je alles in dat geval net zo goed mondeling kan vertellen,
dus dan zou dit maar zonde zijn van de postzegel.
Koot
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Hollandsche Rading, borreltijd
Koot,
Ik heb je hier nog steeds niet gezien, dus neem ik maar aan dat je er nog niet bent en
op Schiphol nog steeds geen wagen hebt gevonden die De Bal wil en kan transporteren
naar ons Verbondskantoor.
Intussen heb ik uitgebreid kontakt mogen hebben met Karel Quarles van de Oranje
Heraut, die zó chique Nederlands bleek te spreken, dat het meeste van wat hij mij
vertelde me helaas ontgaan is, doch duidelijk was wel dat jij met je signalering van
de binnenkort te verwachten Koude Koninginnedag een paniek zaaiend balletje hebt
weten op te gooien!
Heel Oranjeland is nu in rep en roer. Ik stuur je hier, poste restante Schiphol, een
knipsel uit een landelijk dagblad waaruit wel blijkt hoe jij als geen ander in Nederland
vooraf doorhebt waar het later om zal gaan. Hoe dan ook: wij zitten straks goed,
want mocht het sneeuwen, dan wordt de door ons voortgerolde zichzelf vergrotende
bal er alleen maar imposanter op en is het onverhoopt droog en zonnig, reken dan
maar dat de televisiecamera's de schattigste plaatjes zullen schieten van de kleine
Prinsjes die zich kraaiend tegoed doen aan de Grootste Gehaktbal die ooit den
Koninklijke Familie werd geserveerd!
Bie
Hoofd Balbezit,
Koninklijke Werkgroep
‘31 januari’

6.
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Onze vakantierebus!

Nog een vakantierebus!
Op laten lossen door uw verloofde, als het regent!

Droomvakantie
Onze stewardess was alleraardigst (we kregen de man twee snoepjes voor het
opstijgen), alle koffers kwamen onbeschadigd uit het vliegtuig, we mochten
zondermeer doorlopen van de douane, de taxichauffeur was een schat die een schijntje
rekende en zo'n mooi hotel hadden we nog nooit gezien.
De bedden waren om nooit meer uit op te staan, alles dééd het in de badkamer en
het ontbijt leek wel een diner!
Het hotelpersoneel weigerde fooien aan te nemen, het gebruik van de overdreven
gevulde 300 liter-koelkast op de kamer was gratis en als je 's avonds je zwemvliezen
voor de deur zette, bleken ze 's ochtends gepoetst!
Wij waren drie weken lang de enigen op het zes kilometer lange, goudgele zandstrand;
de ligstoelen, parasols, waterfietsen en sorbets waren gratis; terwijl de zeeëgels een
stukje opzij zwommen als ze je zagen aankomen, zodat je niet in ze zou trappen.
Als je terugkwam op je kamer lag het verschoonde bed al opengeslagen, met een
bos rozen op je kussen. Er hingen nieuwe schilderijen en op de televisie kon je de
hele wereld ontvangen.
We hebben elkaar wel tot zes uur 's ochtens stomdronken op de hotelgang achterna
gezeten, zonder dat iemand er iets van zei; de receptionist aan de balie schreef
desgewenst de ansichtkaarten naar huis en in het verwarmde zwembad mocht je
gewoon dwars door je badpak heen plassen.
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's Avonds aan het diner kwam er een gitarist met gewoon zijn gitaar nog in het
foudraal langs alle tafeltjes, om te zeggen dat hij, gratis, niet zou spelen.
Autochtoon dansen deden ze daar niet, dus kwam er niemand vragen of je mee wilde
doen en daar werden ook nog eens geen foto 's van genomen, die de volgende dag
niet voor tien gulden te verkrijgen waren.
Op zondag waren alle winkels, café's, postkantoren, banken en
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doktoren open. Alleen de begrafenisondernemers waren dicht, dus dan sloegen we
die gewoon een dagje over.
Ze hebben daar af en toe een wind die omgevallen glazen weer overeind zet en
kranten precies op de goede pagina's openblaast. Drie keer woei er zomaar een
prachtig hoedje op mijn hoofd!
Als je daar tien meter naast de weg een schep in de grond stak en je groef een beetje
door dan had je na een uurtje zeker tien drieduizend jaar oude, gouden en platina
werktuigen en drinkbekers bij elkaar. En bij de douane kon je dat dan speciaal laten
verpakken voor de thuisreis. Ook weer gratis!
Op de camping stond elke caravan in een eigen, beschermd natuurreservaatje.
Voor één Hollandse sigaar heb ik daar nog twee volle dagen mogen regeren van de
dictator.
Omdat het daar een belastingenclave is, kosten bijvoorbeeld de auto's minder dan de
helft van wat het overeenkomstige Matchbox-modelletje bij ons in Holland kost. En
een vrouw kost daar minder dan de Playboy.
Alle drank is daar gratis, tenzij alcoholhoudend; dan krijg je namelijk per glas een
bedragje toe.
Ze hebben daar een regering waar iedereen het al zeshonderd jaar mee eens is. Ziekten
zijn er trouwens verboden.
Omdat ze het daar niet zo toeristisch willen maken met bussen vol joelende
vakantiegangers, mogen er maximaal maar twee personen per touringcar op excursie.
Zo bezichtigden we een splinternieuwe kathedraal, een speciaal die morgen voor ons
opgegraven Oude Stad en een bananenplantage waar ze gauw de heerlijkste appels
hadden opgehangen, omdat ze van het hotel hadden gehoord dat wij niet van bananen
hielden.
Als je daar je zwart-wit rolletje wegbracht, kreeg je de volgende morgen een dubbel
stel kleurvergrotingen waarop ze je wel tien jaar jonger hadden geretoucheerd, op
bed geserveerd.
Op het strand wordt iedereen daar elke avond uitgeroepen tot Mr. of Ms. Universe.
Oude vrouwtjes zijn daar de mooiste meiden en er zijn geen twee souvenirs het zelfde.
Zelfs de bomen spreken daar engels.
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Als je daar met hollandse schelpen betaalt, krijg je 15% korting. Op camera's zelfs
20%! Als je zegt dat je uit het land van Abe Lenstra komt, dan gaan ze d'r echt even
voor zitten.
De jongeren kun je geen groter plezier doen dan met een cassette van de Kilima
Hawaians.
Als je wilt dat het de volgende dag markt is, moet je dat de avond tevoren gewoon
even doorgeven aan de balie van het hotel.
Ze hebben daar maar één bioscoop, maar als de eigenaar hoort dat je uit het land van
Faas Wilkes komt, doettie de zaallichten aan en komtie vragen welke film hij voor
je mag draaien.
Stoplichten zijn daar alleen maar groen, alle ramen zijn gebrandschilderd en iedereen
heeft al zijn tanden nog. Als je met een tent komt hoef je maar ergens aan te bellen
en je mag 'm middenin de woonkamer opzetten.
Het is verboden lifters te laten staan, of zomaar ergens uit te zetten voordat ze zijn
waar ze moeten wezen.
Het vakantieland dat wij u beschreven, bestaat wel degelijk, maar wij zeggen niet
waar het ligt, want anders zit iederéén daar het volgend jaar.

Verbondspost
1.
Achterhoek
Beste Koot!
Ik had gelijk, maar daar wil ik het nu niet meer over hebben.
Ik hoop alleen dat je er geen spijt van hebt dat je zo halsoverkop de tent hebt
ingepakt en bent teruggefietst naar het verbondskantoor. Meteen nadat je was
vertrokken, met je rooie kop, begon de zon hier heerlijk te schijnen. Ik voel me dan
ook nu pas in vakantiestemming en denk dat ik er nog een weekje aan vast knoop.
Heel goed nagedacht over mezelf, over ons en over de Bescheurkalender. Ik mis iets,
maar ik weet niet wat.
Als ik de blaadjes van januari tot en met juni nog eens overlees, dan denk ik: is
ons ‘leuk’ wel ‘humoristies’ genoeg voor zo'n heel jaar? Moeten we de sterk
uitgebreide Scheurfamilie niet wat méér meegeven dan grappige voorvalletjes en
komiese signalerinkjes en slappe anecdotes? Wat een machtig medium is die
Bescheurkalender niet geworden! Een jaar lang begeleidt hij het leven van mensen
die best wat meer willen dan slaafs glimlachen of stom giechelen: misschien willen
onze bescheurvrienden best eens lekker huilen, om maar wat te noemen, of griezelen
of even wegwezen, geraakt door pure poëtische schoonheid, of weet ik veel.
Verdomme Koot, laten we nou eens iets echt Moois proberen te leveren! Nu moet
ik me met die soep gaan bemoeien (daar hèb je het nou weer: ik wil helemaal niet
leuk doen, maar het gebeurt me gewoon, god wat vermoeiend!) want dat is een
heidens ingewikkeld karwei geworden met die vroeger direkt uit het opgewarmde

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

conservenblik te lepelen maaltijdsoepen: ik heb er nu eentje van Knorr en daarbij
zitten drie blikjes en vijf zakjes in één verzamelpak, goed voor vier borden, en dat
moet allemaal in een
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strikte volgorde en op de minuut nauwkeurig in mijn pannetje gestort! Morgen nog
een kantje,
Bie.

2.
Achterhoek.
Beste Koot!
Daar ben ik weer. Slecht geslapen, door die soep van gister. Hij was best lekker hoor,
maar ik dacht de hele nacht: hoe zit dat nou, met die moderne maaltijdsoepen waarvan
ze alle onderdelen weer afzonderlijk hebben verpakt in Blik, Cellophaan en
Aluminiumfolie? Ik weet wel dat Soep uit een Pakje altijd iets negatiefs heeft
gehouden (moeder gooit er met de pet naar) en dat Zelfgemaakte Soep het hoogst
bereikbare is maar wordt ons door de Soepmakers Nieuwe Stijl nu niet wijsgemaakt
dat wij Echte Soep uit een pakje aan het maken zijn? Keukentje spelen?
Kijk, nu zou ik zo graag zien dat wij zo'n banaal bezigheidje eens een keer poëtisch
konden vergroten om het daarmee tot een verlichting-gevende en
inzicht-verschaffende Verdichting te maken, in plaats van het door ons waargenomen
gebeuren weer anekdoties te verkleinen! Kun je me nog volgen Koot? Ik kom hier
over te spreken omdat ik gisteren in een kantoorboekhandel te Winterswijk voor ƒ
1,50 een sterk beschadigd exemplaar van ‘Haiku. Een Jonge Maan.’, uitgave
Meulenhoff, heb aangeschaft, voor 's avonds in de slaapzak, bij de knijpkat. Waar
moet ik beginnen? Het hele Oosten is mij in dit werk ontsloten. Morgen zal ik je
uitleggen wat de Haiku is en wat de Haiku ook voor jou wil en kan zijn Koot!
Bie.

3.
Achterhoek, korte broek.
Koot!
De Haiku dus. Ik citeer de inleiding die J. van Tooren bij het werk ‘Haiku. Een Jonge
Maan’ schreef:
‘Karakteristiek voor de Haiku zijn vorm en onderwerp; essentieel is verder de
mentaliteit van de dichter, waarover later.
De vorm van het Haikuvers is zeer strak en van een uiterste beknoptheid, want
haiku is waarnemen, zien en horen; alleen de waarneming zelf waardoor de dichter
werd getroffen, wordt in zijn saillante elementen door het gedicht overgedragen.’
Uit hetzelfde boek schrijf ik, dan begrijp je tenminste waar het om gaat, twee
haiku's over De Zomer over:
Wat viel in 't water,
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zo diep in het zomerbos,
- een bloem, een besje?

en
Des zomers een stroom
doorwaden; in het midden
nog een keer omzien.

Is het niet schitterend Koot? Zie je wat in deze twee zomerschilderijtjes allemaal is
samengebald? Ik kan nu al zeggen dat ik, sinds de ontdekking van de Haiku veel en
veel bewuster leef! Laat jij ook eens een Haiku van je horen?
Bie.

4.
Verbondskantoor, lunchpauze.
Bie!
Ik ben je man! Want zoals je allang weet heb ik altijd kunnen rijmen en dichten
zonder mijn hemd op te lichten. Ik begrijp precies wat je bedoelt, met dat Haiku-gedoe
- lekker dromerig regeltje, ruim zetten, veel wit eromheen en we zitten zo in oktober,
met de Bescheurkalender. Fluitje van een cent toch zeker? Hier komen er vast drie,
maar we kunnen op de achterkant van een kalenderblaadje best met één Haiku
volstaan, dus deel jij maar een beetje in, zie maar, ik schrijf wel.
1. Zoals mijn moeder soep
kon maken: het leek wel of zij
uit een pakje kwam!
2. Zomer aan het strand. Niemand
waarschuwt de Dikke Duitser die
blaartrekkend in slaap is gevallen.
3. Wat hadden de jongens een
plezier! De droge koeiepoepen
konden als frisbies worden gebruikt!

5.
Koot!
Jasses, wat denk jij toch een handige sodemieter te zijn en hoe vervlak je alles waar
je mee in aanraking komt; vreselijk hoe jij de westerse mentaliteit van ‘dat doen we
toch even’ hebt verheven tot richtsnoer voor je dagelijks leven, overal denk je je met
een Jantje van Leiden vanaf te kunnen maken en zoals je nu ook weer ‘even’ vijf
eeuwen japanse cultuur denkt te kunnen inhalen door een paar observaties van niks
in op willekeurige plaatsen afgebroken regels neer te tikken! Laat ik je ten eerste
zeggen dat De Haiku een bijna zen-boeddhistiese Verzuchting is: in de Pali-canon
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staat trouwens dat de duur van het langste bewustzijnsproces, dat door de waarneming
van de zintuigen wordt veroorzaakt, gelijk is aan zeventien gedachte-ogenblikken,
elk korter dan een bliksemstraal. Daarom Koot, heeft de Haiku zeventien lettergrepen!
Een Haiku moet in één adem kunnen worden uitgesproken. De eerste regel moet vijf
lettergrepen omvatten, de tweede zeven en de derde weer vijf, anders is het geen
Haiku. Ook moet een Haiku over De Natuur of liever gezegd het unieke moment
van de doorschouwing der Natuur handelen: de dichter is één ondeelbaar poëties
ogenblik harmonies verenigd met het wezen der dingen. Wat jij bijvoorbeeld van
die Soep maakte, dat was, nog afgezien van de lengte waar dus niets van klopte en
de zouteloosheid, veeleer
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een Senryu dan een Haiku! Senryu is een Volkse Haiku die over heel prozaïsche
onderwerpen van alledag kan handelen. Dit is een Haiku Koot:
Even bewegen
in 't eerste morgenbriesje
de rupsenharen.

de japanse dichter Buson (Bie)

6.
Verbondskantoor, herentoiletten.
Bie!
Duizendmaal ekskuus omdat ik voel hoe ik je heb beledigd.
Ja, je had gelijk, het wordt hoog tijd dat ik mij eens wat minder ‘snel’ en
oppervlakkig ga gedragen. Ik zit hier dan ook in een heel geconcentreerde
kleermakerszit op de Heren en voel me zo. één met de Natuur als ik in geen jaren
meer geweest ben. Is dat nu reeds het wonder der Haiku? Moet haast wel. Hier komt
er eentje die me vanmorgen tebinnen woei toen ik ons verbondstuintje, aan de
abattoirzijde, aanharkte en op een regenworm stiet.
Haikoot
Mijn hark zette zijn
tanden in een regenworm.
Twee kropen er weg.

7.
Koot!
Bravo voor je goede wil en de allercharmantste Haiku die je mij gisteren deed
toekomen. Ik twijfel nu echt niet langer aan je goede bedoelingen, maar zou toch
graag een paar kleine kanttekeningen willen maken. De lettergrepen kloppen, ook
al brak je die eerste regel ‘Mijn hark zette zijn’...wel heel opzettelijk en onnatuurlijk
af. Stromen Koot, alles moet vloeien en stromen, vanzelf moet zij gaan, de Haiku!
En zoals ik een paar dagen terug al bang was - je lijkt mij toch meer een
Senryu-mannetje: die hark is veel te ‘hard’, te metalig; de Haikudichter zal nooit in
de Natuur ingrijpen, zoals jij dat deed: ‘tanden in een regenworm’. Leuk, maar iets
tè leuk is daarentegen je laatste ‘twee kropen er weg.’ Samenvattend: leerling gaat
goed vooruit, maar Leraar moet het nog zien en kan het intussen veel beter. Hier
komt een Haiku van mijn ganzeveer:
Haiku
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Lijsters in de tuin,
bromvliegen in de kamer,
zomer in het hart.

Bie

8.
Haikoot
Klaar terwijl u wacht.
Dit nu gezien aan gevel
van beter Bordeel.

Haikoot
Ik passeer een bus
vlak bij huis. Mooi eerder thuis
dan tachtig vreemden.

Haikoot
Zien ze zo gezond
omdat ze de dochters van
de groenteman zijn?

Haikoot
Als ik nu nooit meer
wijzer dan thans zal worden:
hoe moet dat dan straks?

Uit België
‘Wij schoten meteen al aardig op met ons Antwerpens personeel, ware het niet dat
dwars door dit nieuwe Verbondskantoor een dertig meter lange gang ging, waar zij
nog nooit helemaal uit waren gekomen omdat deze gang begint en eindigt met
dubbele, glazige klapdeuren waarvan het Wanneer, Voorwie en Hoelang Openhouden
deze belgiese kantoormensen nog maar zelden zonder halsbrekende hoofdbrekens
bleek te zijn vergaan. Dus greep ik in.
Ik zat hier vroeger, toen ik nog geen directeur was, immers zelf ook best mee. Je
liep door een gang en wanneer iemand mij voor was of, erger, achterop kwam, dan
moest je de deur voor hem opendoen en houden en je wist je niet wel raad in die
wachttijd tot hij erdoor was. Met niemand trouwens, wist ik raad. Helemaal niet als
ze stil stonden en vlak tegenover mij. Ik heb zelfs nog een week of wat op die
revolutionaire oerschoenen gelopen, die Roots of die Toots of die Poots of zoiets
waarbij je je hakken feitelijk beneden de zeespiegel neerplantte zoals de mens door
het Paleolithicum schijnt te hebben gezworven, met stapsgewijs gezond in het zand
wegzakkende hielen, waardoor ik mijzelf wel zou dwingen de Ander recht in de ogen
te staren in plaats van steeds op het puntje van zijn kin te blijven staan kijken. Ik
weet namelijk heel best waar bij mij de schoen wringt en wel dat zij dit in mijn hoofd
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doet en dat ik mijn hersenen een veel te kleine maat pantoffel heb aangepraat waarmee
ik geen lekkere grote denkstappen kan zetten, zoals Bie zo'n reus in is, maar in
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hoofdbrekens voortstruikel op gewone schoenen inmiddels weer, want die Boots of
die Poots of die Woods daar ben ik van afgestapt aangezien ik de ander wéér niet
haaks in zijn ogen keek maar nu aan zijn haargrens bleef steken. Maar zoals nogmaals:
dat geeft nu allemaal niks meer, omdat ik Directeur ben en Goeverneur voor heel
België.
En zoudt u, daar in Holland, dan nu even onderstaand krabbeltje van onze grote
gang willen bekijken?

Wel: u zult het niet willen geloven, maar dit gedrag was hier in België heel normaal!
Ze liepen door deze gang, voorzien van mapje of papier, tientwintigmaal per dag, ze
hoorden twintigdertig meter achter zich klikklak-klikklak en dan stelde zo'n man
zich stralend op aan de dubbele klapdeur en hield er al die tijd eentje open; terwijl
als hij gewoon was doorgelopen, dan had hij alweer heerlijk aan het werk kunnen
zijn.
Beleefdheid kost niks, zeiden ze hier, maar ik heb dat eens even elektronisch
nagerekend, voor hoeveel mangeld er per dag aan deuren voor elkaar werd
opengehouden. Een nieuwe Opel Kadett Mevrouw!
Dus heb ik twee witte, fosforescerende verfstrepen dwars over de gang laten
trekken, op vijf meter afstand van beide dubbele klapdeuren. Naderen onze mensen
thans een klapdeur, dan kijken zij snel om naar een eventuele achteropkomer en blijkt
deze de “beleefdheidsgrens” van vijf meter nog niet gepasseerd, dan stappen onze
mensen keihard, zonder verder omkijken door de klapdeur en laten deze ijskoud voor
de naderende neus dichtzwiepen. Efficiency. Blijkt de medeganggebruiker
vanzelfsprekend voorzien van een gebaksdoos (verjaardag!) of heeft hij geen armen,
dan spreekt tevens vanzelf hoe de klapdeur even wordt opengehouden en elkaar
normaal gegroet. Blijkt, na omkijken, de achteropligger zich reeds binnen de
vijfmetergrens te bevinden, dan hebben mijn mensen twee mogelijkheden. Zij
gedragen zich als figuur B, of figuur C en bezwiepen met naar keuze linkerhand of
voet de volger een symbolische passeermarge.

Wanneer deze houdingen bij onze mensen goed “er in” zullen zitten is het tijdverlies
te verwaarlozen, vooral omdat spreken tijdens of na de doorlaat verboden is.
Ander voorbeeldje. Stel er naderen twee mensen de dubbele glazige deuren van
weerszijden. Hoe vaak ontstaat in zo'n geval niet de onderstaande, minutenslurpende
patstand, waar een derde (poes, dwerg, tennisbal) graag gebruik van zal maken?
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Beste mensen: ze deden hier maar wat. Dat zwalkte maar zo'n beetje links en rechts
door de gang (verjaardag). Er waren Belgen bij die op twee, drie meter van de dubbele
klapdeuren nog niet wisten welke helft ze zouden gaan openen. Die elkaar maar een
beetje stom bleven toelachen door het glas heen, terwijl ze alsmaar dichterbij kwamen!
Waar denkt u dat die naam Klapdeur hier vandaan is gekomen? Dus wat heb ik ze
geleerd? Rechts houden. Elk opent vooruitduwend, zijn eigen rechter deurhelft en
vervolgt zijn weg naar afdeling of anderszins. ZONDER NEURIËN.
Zelf zit ik de hele dag middenin de gang op een klapstoel zogenaamd te lezen,
maar intussen door loutere aanwezigheid te zorgen dat ze allemaal stevig doorstappen
en de dubbele glazige klapdeuren zonder tijdverlies “nemen”. Totdat ik Bie zie
aankomen natuurlijk. Dan vlieg ik overeind om hem open te houden. Want het mag
dan maar België zijn maar dit is wel degelijk Buitenland. En het blijft hartstikke leuk
om elkaar daar te zien.’
Koot
‘Een optimaal, intens onderling contact tussen zijn eigen lichaamsdelen blijft bij de
moderne mens beperkt tot zijn handen die zijn voeten vrij van standzand vegen, vlak
voor de sokken aangaan. Maar doen uw voeten wel eens iets voor uw handen? Daarom
dient de Manicure meer, veel meer dan de Pedicure te verdienen!’
Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje, op een landelijke protestbijeenkomst van
Christelijke Manicures (De Christelijke Manicure vraagt een Christelijke Prijs!) in
de Jaarbeurshallen te Utrecht.
‘Geblinddoekt slaagde ik erin, mij louter verlatend op mijn tastzin, om uit driehonderd
representatieve damesknieën de extra gespierde paartjes te halen waartussen jarenlang
een Handkoffiemolen geklemd had gezeten. Al deze knieën bleken (wat ik immers
wilde bewijzen) toe te horen aan nederlandse vrouwen van minimaal 57 jaar.’
Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje, op een lezing voor de vrijwillige brandweer van
Hoge en Lage Vuursche.
In nieuwbouwwijken hangen de vrouwen des huizes heel vaak gebreide of
gekantkloste zonnen voor de ramen. Dit gedrag komt voort uit een wanhopige
onbewuste impuls het begrip ‘doorzonwoning’ nog enigszins reliëf te geven.
Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje
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Naar een Nieuwe Ruimte
Van: Frons de Bie, Architekt-Verruimer.
Voor: De Bescheurkalender.
Van de zijde van de directie van de Bescheurkalender van Koot en mijn neef Bie
bereikte mij, rijkelijk laat, het verzoek om mijn ontwerp voor het nieuwe hoofdkantoor
van het Simplisties Verbond, aan u, ‘Simplisten’ of ‘Bescheurvrienden’ of zoiets,
wil ik vanaf zijn, een beetje te ‘briefen’; over de achtergronden die in mijn konsept
hebben meegespeeld, over de gevechten die ik, nou eenmaal geen ‘makkelijke’
architekt, met de Ruimte heb moeten uitknokken. U kunt echter nooit begrijpen hoe
Goed ik ben als ik u niet eerst wat wegwijs maak in de huidige stand van zaken van
wat hier in Nederland voor Architektuur doorgaat. Ik dacht daar een kleine week
voor nodig te hebben. Ik hoop dat mijn Talk een beetje behoorlijk wordt afgedrukt
en dat die Koot, die het artikel nog op simpel taalgebruik zou nalezen, inmiddels een
beetje minder drinkt. Tot morgen dus.
Frons de Bie, Architect, Ruimtekunstenaar, 1.87 m. lang, getrouwd met De Idee.

Frons de Bie, Architekt

Naar een Nieuwe Leegte
Het Denken van Frons de Bie.
Door: Frons de Bie.
Ik, Frons de Bie, Ruimtewerker, weiger de verwarring van de kriteria in de aktuele
menopauze van de moderne architektuur te illustreren of te voeden!
Ik bouw. Met mensen, voor mensen. Ik verzin Mensen een Ruimte. Maar: ik kan
naar mensen luisteren. Zo luisterde ik de afgelopen jaren naar honderden mooie,
zielige, gelukkige, wanhopige, lieve, melancholieke, krankzinnige, maffe verhalen
van een fruitteler, een kippenboer, een steenfabrieksarbeider, een onderhoudsmonteur,
een werkende jongere, drie vuilnismannen, een verpleegster, een huisvrouw, twee
kinderen, een bejaarde, een invalide, een jonge Molukker, een vrijetijdskunstenaar,
een dienstweigeraar, een yoga-beoefenaarster, een jehova-getuige, een mannequin,
een bakker, een schipper, een slager, een drogist, een schutter, een aantal
kloosterzusters, een jonge dichter, een molenaar en een doodgraver!
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In hoeverre mijn architektuur een katalysator is voor pluraliteit en betrokkenheid
valt moeilijk te stiperen omdat ik nog lang niet op de helft ben van alle gebouwen
die ik in mijn hoofd heb en in veel gevallen de eerste bewoners, mijn Ruimtewezens,
er pas een tiental jaren in ‘verleven’.
Ik heb altijd geweigerd mee te doen aan de semantiese kompetitie waaraan de
nederlandse architekten zich plegen over te geven in hun ‘drive’ om de
maatschappelijke status die hun klijent voor ogen staat in gekonkretiseerde vorm
hard te maken. Terwijl de gangbare nederlandse architektuur, zowel de traditionele
als de moderne, zich enorme efforts getroost om bouwend te getuigen van de ambities
van het privé-initiatief, heb ik altijd gestreefd naar een milde neo-inheemse stijl, naar
de Verloochening, The Denying eigenlijk meer, van de Architektuur of, beter,
Architecture.
Mijn Architektuur wil geen teken van progressiviteit zijn, maar slechts een
eenvoudige, egale huid rondom een vrije topologiese ordening van het alledaagse!
Maar je zit met de klant, de klijent. Beter: the client. Ik vind dat ik mijn autoriteit
van deskundige zoveel mogelijk moet reduceren om mijn ‘cliënts’ er in een sfeer
van objektieve maar reële belangstelling toe te brengen hun problemen en aspiraties
ongedwongen en onvervormd te formuleren en zo mogelijk zelf te beantwoorden:
een neo-anarchistiese therapie die geïnstitutionaliseerde, geijkte oplossingen weigert
en die aanstuurt op de zelfbewustwording en het persoonlijk handelen van het
individu. Nou, dan moet je net bij Koot en Bie komen! Koot en Bie, Bie is trouwens
nog een neef van mij, weten niet wat zij willen, wat de counseler-client relation
aangenaam relaxeert. Wel wisten we dat er in het nieuwe Verbondshoofdkwartier
een Uitstekend Restaurant moest worden ondergebracht en verder ruimten voor
kultuur, religie, sport en sociale diensten. Jazeker! Ruwe kostenschatting: vijftig
miljoen. Oh was geen enkel bezwaar. Het is ongelofelijk, maar dat schijnen ze
allemaal van deze Bescheurkalender te betalen. Vanuit mijn overtuiging dat voor het
tot stand komen van een pluralisties milieu zoveel mogelijk betrokkenen aan het
ontwerpproces moeten deelnemen, organiseerde ik in alle
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ontwerpstadia diverse participatiegroepen, bestaande uit mij, Koot en Bie, die ergens
nog familie van mij schijnt te zijn. Uit dit overleg groeiden opties zoals horizontale
en vertikale kommunikatie van zoveel mogelijk funkties, vrije indeling van ruimten
door flexibele wanden, open karkassen geheel in te vullen door de betrokken
personeelsleden, de centralisatie van het sanitair voor een aantal groepen dat in
‘wassen’ een dagelijkse aanleiding tot kontakt ervaart en dat elitaire elementen, zoals
de zonen van Koot en Bie uit hun midden wilden weren (die zoon van Bie: is dat
nou ook nog wat van me, eigenlijk?), moestuinen op terrassen, kommunikatie van
de ‘campus’ met de belendende omgeving, het vermijden van een grootse uniforme
architektuur en omgekeerd de vraag naar een gediversifieerd materiaalgebruik.
De Identiteit van het nieuwe Verbonds-Hoofdkantoor is, zag ik achteraf, niet
ontstaan doordat de vectoren van zijn verschillende produktiefasen tot een pregnante
eenheid gehomogeniseerd werden, maar doordat deze vectoren in het voltooide
gebouw herkenbaar aanwezig bleven! Vooral van veraf ontpopt mijn gebouw zich
als een geladen protest, als een onmiskenbare opwelling van verbolgenheid over de
schrijnende steriliteit van het omgevende sociaal-demokratiese funktionalisme!
Tegenover al die meedogenloze klonten tekent mijn struktuur zich straks af als
een soort architekturaal Exorcisme, een schoktherapie die de vervreemding van haar
‘clients’ gewelddadig wil opheffen, een te gekke toestand staat daar straks, waarin
de meest uiteenlopende elementen dynamies naast elkaar bestaan en die meteen een
pre-picture geeft van the face van een anarchistiese samenleving.
Mijn gebouw wil niet, zoals het gangbare Modernisme, de rust anticiperen van
een harmoniese samenleving; mijn gebouw wil getuigen van konflikten en zo nodig
de konflikten oproepen! Mijn gebouw IS het Konflikt!
Nu u mij zo'n beetje kent, wie ik ben, waar ik architektonies sta en puur als mens,
zal het u niet verbazen dat mijn Gebouw (de nieuwe Verbonds- leef- en
werkgemeenschap) reeds op straat begint! Ik wilde de Ruimte uitdrukken omdat het
Simplisties Verbond zich daarmee bezighoudt, met het invullen van Ruimte. Om
zowel personeel als bezoeker vertrouwd te maken met Ruimte in al zijn gedaanten,
heb ik voor de entree één aspekt van het abstrakte begrip Ruimte uitgewerkt: dat van
de Beperkte Ruimte. Om de mensen de verschillende ervaringen van kleine en grote
ruimtes te geven, heb ik gekozen voor de vorm (Ruimte) van kubussen, die in diverse
afmetingen buiten het gebouw staan geplaatst. Ik had u liever een tekeningetje
voorgeschoteld, maar ik zit weer eens zonder potloden. Overal kan je zelf aan denken,
maar goed. Men komt het gebouw binnen door vijf kubusframes, gemaakt van stalen
buizen. Daar heb ik een prima mannetje voor. Kost niks, dat mannetje.
Binnen in het gebouw bevindt de bezoeker, het personeel of Koot en Bie zelf
(volgens mijn moeder helemáál geen familie, maar goed, als ze maar betalen) zich
eerst in een sluis van vijf kubussen waarin de verschillende zintuigen, waardoor men
kleine of grote ruimtes ervaart, speciale aandacht krijgen. Zo is er o.a. een Tastkubus
en een Kubus waarin het gezichtszintuig centraal staat. Door middel van kleuren,
lijnen, geluiden en objekten (heb ik twee prima mannetjes voor) heb ik deze specifieke
zintuigelijke ervaring van Ruimtes duidelijk gemaakt. Vanuit deze nauwe sluis komt
men dan in de Ontmoetingsruimte waarin twee kleinere transparante kubussen staan.
Het fantastiese is nu dat men deze twee kleine kubussen als een to aal andere Ruimte
zal ervaren! Via een met Water (Ruimte!) ge de Kubus komt men nu in de grootste
kubus: een hal van veertig bij veertig, onafgewerkt, vuil metselwerk, open leidingen,
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halfingegraven riolering, ruwe betonvloer. Dat is het eigenlijke
Verbondshoofdkwartier. En die ruimte wou ik zo laten. Koot begon nog wel even
over misschien een behangetje met mattekloppermotief, maar dan ben ik bikkelhard,
geen konsessies, het gebouw, elk gebouw, is Mijn Gebouw. Trouwens, als het nou
nog familie was, maar wat heb ik feitelijk met Koot en Bie te maken. Ik heb nergens
anders mee te maken dan met RUIMTE!
Frons de Bie, Ruimdenker.

Laatst
Koot hecht groot belang aan zuiver taalgebruik. De volgende anekdote moge dit
onderschrijven. Ze hadden een nieuw dienstmeisje, de heer en mevrouw Koot, en
reeds de derde dag na haar indiensttreding gelukte het Koot dit kittige ding
hartstochtelijk te omhelzen in de bezemkast; een nieuw persoonlijk record voor
beiden. Helaas trad mevrouw Koot, die net een viertal nieuwe bontjassen was wezen
kopen, eerder dan verwacht haar huis weer binnen. Afgaande op het gehijg en
gestommel, opende zij de deur van het zwabberhok en kreet: ‘Koot! Ik ben bijzonder
onaangenaam verrast!’ ‘Neenee lieve’, korrigeerde Koot zijn vrouwtje, ‘IK ben
bijzonder onaangenaam verrast. JIJ bent volkomen verbijsterd!’

Over de mevrouwen Koot en Bie
De kerstmaaltijd 1977 gebruikten Koot en Bie met hun voltallige personeel aan twee
enorme schragentafels die waren opgesteld in de hall van het Verbondskantoor. Aan
de tafel van Bie zat een nog maar kort in dienst van het Simplisties Verbond werkzame
Stoot. Blond en met een heleboel hout voor de deur, natuurlijk weer. Mevrouw Koot
keek evenals alle aanzittende heren haar ogen uit op dit Stuk en liet de verbondsober
een briefje bezorgen aan mevrouw Bie. ‘Mevrouw Bie’, stond erop, ‘wie is die
fantastiese Moot aan uw tafel?’ En mevrouw Bie liet de ober een briefje terugbrengen
waarop stond: ‘Ik!’. Zo ziet u hoe onze directeuren het van geen vreemde hebben!

Synopsis
Alcoholist. Maar: altijd vriend gebleven. Jaren niet gezien, op avond tegengekomen,
dronken mee naar huis genomen. Kousevoeten (vrouw!) trap op. Vriend op bank in
kamer slapen. Zelf naar bed. Daar denken: hij zal toch niet...? Volgende morgen
kamer binnenkomen - bezaaid met kleine kurkjes, schroefdopjes, lege miniatuurflesjes.
Rek, waarin verzameling van honderd stuks en dertig jaar stond: leeg. Vriend niet
wakker te krijgen. Nooit meer, trouwens.
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Tuk
Laatst wist Koot niet hoe het verder moest met hem. Daarom zat hij daar zo dromerig
aan de bar van die kleine bar. Toch moest hij weer eens naar huis. Aan een toevallig
passerend meisje vroeg hij: ‘Neem me niet kwalijk juffrouw, maar heeft u toevallig
de tijd voor me?’ Tot Koots verbijstering antwoordde de aangesproken jongedame
hard en snijdend: ‘Hoe durft u mij zo'n voorstel te doen meneer!’ Nu wist Koot
helemáál niet meer hoe het verder moest met hem! En iedereen kijken natuurlijk.
Rood als een kroot stamelde onze dappere Koot: ‘Ik vroeg u alleen maar hoe laat het
is, juffrouw...’ Waarop de juffrouw terugkrijste: ‘als u nu nog één woord zegt roep
ik de politie!’
Koot wilde weer eens dat hij nooit geboren was.
Stilletjes zocht hij een tafeltje in de verste hoek van de bar op, loerend op een kans
om ongezien de ongelukkige tent te verlaten. Maar plotseling stond de beledigde
juffrouw stralend voor hem en zei: ‘Mijn exkuses als ik u daareven in verlegenheid
bracht meneer, maar ik doe Psychologie aan de VU en ik ben bezig met een werkstuk
over menselijk reageren op agressief taalgebruik, dus zodoende.’
Koot keek haar maar heel even in de keiharde ogen, leunde toen bazig achterover
en brulde verbaasd door de bar: ‘Dus als ik het goed heb begrepen, dan doet u fellatio
bij me en ik mag op mijn hondjes en dat kost maar vijfentwintig gulden voor de hele
nacht?!’

Nou, u begrijpt
Laatst wilde Koot indruk maken op een dametje. Hij nam haar mee naar een heel
duur restaurant. Daar bestelde hij Kreeft voor hen beiden.
Een kwartiertje later, Koot had al die tijd gezwegen, niet wetend waar aan haar te
beginnen, bracht de ober een schitterende kreeft op. Trots liet hij hem zien. ‘Prima’,
zei Koot, ‘en nu dan vlug die andere, voor mevrouw hier, want we sterven van de
honger.’
Zo komen wij uit Den Haag en zo hebben wij zeker drie Derde Dinsdagen in
September, tot zonsondergang, langs de verlaten route van de Gouden Koets naar
flintertjes Goud gezocht.
En met de gevonden flintertjes goud gingen we dan de volgende morgen naar een
obskure pandjesbaas en kochten van de opbrengst twee kaartjes voor de Cineac. Daar
konden we dan de Gouden Koets voorbij zien trekken.

Laatst
Koot was wezen passagieren en werd, weer terug aan boord van het M.S. Simpel,
pas twee dagen later wakker. ‘Koot was gisteren de hele dag dronken’, bleek Bie in
het Logboek te hebben geschreven en Koot kon soebatten wat hij wou: Bie weigerde
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de slechte aantekening uit te gommen. Toen schreef Koot eronder: ‘Gelukkig was
Kapitein Bie toevallig die hele dag nuchter.’

Zwembroek
‘Mijn eerste zwembroek was een achterstevoren onderbroek, want ik kon toch nog
niet zwemmen dus dat zou maar zonde zijn. Nu, dertig jaar later, ben ik voor elk
nieuw strandseizoen nog heimelijk op zoek naar de mijn gedaante recht wedervarende
badbroek, want we zouden vandaag voor een week naar Blankenberge, Bie en ik en
aan definitief slap lopen te hangen in mijn eigen lichaam in plaats van nog twee, drie
jaar fier ermee rondstappen heb ik nog niet toegegeven.
Op wereldschaal is het probleem van mijn ideale zwembroek marginaal. Zelfs zou
het helemaal niet bestaan wanneer ik mij maar niet zo erg zou kunnen schelen. Maar
ja achteraan de rij gestaan toen de stevige mannenbenen werden uitgedeeld, dus alle
beetjes helpen en wanneer ik mij mezelf nu maar in zwembroek onder ogen durf
blijven komen dan wil ik daar best een ander drukkend manko tegen wegschrappen,
voelt u wel. Zo zit ik.
Mijn eerste echte zwembroek was een striemend, lichtblauw katoenen driehoekje.
Dit bracht mij voor altijd mijn overdunne bovenbenen aan mijn verstand en dat ik
daar een flatteuzere volgende zwembroek bij moest zien te krijgen, ook al omdat
mijn onverhoeds de kop opstekende jongens-erekties er een schaamteloze “tent” van
maakten.

Gelukkig waren er nòg uit de grotere jongens, die hele zinderende zondagen lang
glazig likkebaardend rondstapten met een permanente tent in hun zwembroek, zonder
dat zij dit zelf in de gaten hadden. Vooral op de goedkopere strandstukken wemelde
het van de rechtstreeks uit de asfaltjungle stammende tijgerbroekjes waar je een mica
kammetje half bovenuit diende te dragen. Gedurende de twaalfde zomer van mijn
leven heb ik er zo eentje geprobeerd (hoe ze me zaten kon me nooit schelen, als ze
maar stonden) maar toen verschenen plotseling de eerste veterbroekjes dus ik als de
kippen erin want deze twee touwtjesgewijs dicht te rijgen zijdeglanzende pandjes
bleven links en rechts van de drager een stuk zijdij vertonen, waardoor ze zouden
zien dat ik veeleer stevig, katachtig bijna gebouwd was dan mager en stakig, wat
men op grond van alleen mijn benen mocht vermoeden.
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Mijn veterbroekje was kanariegeel. De van boven veel driehoekiger en van onderen
veel golvender gebouwde jongens die voortdurend tussen mij en de meisjes gingen
liggen of op hun handen staan, droegen allemaal zwarte veterbroekjes. Zo hoorden
die broekjes ook, zwart. Natuurlijk weer die stomme moeder van me! Terwijl ik nog
zo zeg Zwart Zwart, om dan een Gele te nemen!
Dus op een middag van strand thuisgekomen, kansloos verliefd, en het nog
vochtige, verzande veterbroekwerkje onder de doorgenatte bovenbroek vandaan
geschraapt en woest huilend weggedonderd, omdat Helmi niet met mij wou maar
met Adje, die een zwarte veterzwembroek had.
Die zomer (1954) verder niet meer naar Kijkduin geweest. Maar wie kwamen daar
na een jaar uit Amerika overwaaien? De nylon zwemshorts met binnenbroekje waarin
kleingeldzakje! Ik dacht: dat zal schelen. Want door die pijplengte zien ze niet hoe
dunnetjes mijn benen aan mijn romp vastzitten. Maar na één keer te water flodderde
mijn binnenbroekje zó dat iedereen alles kon zien hangen, als ik over ze heen zou
springen en ze toevallig omhoog zouden kijken.
Dat komt die vierde zwembroek, kwam zoals alle textiel toen in onze haagse
kringen, bij C en A vandaan. Elke Amsterdamse, Rotterdamse of Haagse jongen met
een béétje smaak, die ergens diepweg voelde dat het allemaal best ergens heel anders
om zou kunnen draaien, later in zijn leven, trachtte toentertijd uit alle macht weg te
komen bij C en A omdat alles wat bij C en A in de rekken hing weliswaar voordelig
en stevig was, maar in volslagen onbegrip en jongenszielloos nagenaaid van de
oorspronkelijke klerenversies: zo ook deze van huis uit amerikaanse zwembroek en
later de geruit blokkende bardotjurken en wat C en A van de originele Roy Rogers
en de JSB-spijkerbroeken durfde maken! Op hun krioelende kinderafdeling heb ik
knapen van dertien, veertien jaar zien huilen als kleine kinderen wanneer zij 's
zaterdagsmiddags door hun moeders in opzichtig vervalste spijkerbroeken werden
gehesen. Gele, groene, ja zelfs oranje pijpomslagen met twee keer te grote ruiten
durfden ze te maken; stiksels, die alleen maar rood mochten zijn, juinde C en A er
in groen, blauw, wit en hardgeel doorheen; spijkers waren vaak helemaal niet of juist
in overdreven hoeveelheden aan de “originele spijkerbroek” genageld en zo kan ik
nog wel even doorgaan maar gelukkig begon ik toen een krantenwijk en kocht
voortaan mijn eigen zwembroeken. Niet dat dit enig verschil maakte want ik had er
daarna nog vier en in geen van allen droegen mijn benen mij goedkeurend weg.
Nee, zucht, ik zal doodgaan en het zal er niet hebben ingezeten. Daarom schakel
ik van Opkrikken terug naar Afdekken en doe ik nu deze tot ver over mijn knieën
vallende Bermuda-short en dit snelgestreepte trainingspak voor er over heen in onze
badtas, want Bie staat beneden te toeteren dat we moeten.’
Koot

Op de radio (1)
Tune
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omroeper:

Pruimedant en poedersuiker. Een
radioprogramma over mensen èn mensen.
Presentatie: Peer Vastenhoven.
Muziek

Peer:

De Dageraad. Dat is de naam van zomaar
een tehuis voor onbehuisden. Een naam
die een begin zou kunnen zijn. Maar voor
veel bewoners van die Dageraad is het 't
einde. Of: zou 't einde ook een begin
kunnen zijn? U ziet maar. Als u uw éigen
zonsondergang maar van de dageraad
kunt onderscheiden.
Muziek

interviewer:

Hoe lang bent u hier al?

zeer oude man:

87 jaar. Altoos. Veel geleefd. En maar
ademhalen hè? Altoos. Ja. 't Was een
mooie tijd.
Muziek

interviewer:

U vindt 't wel fijn hier?

zeer oude man:

Oja. Altoos. Fijn. Ja hoor. Fijne mensen.

interviewer:

Vindt u alle mensen fijn?

zeer oude man:

Oja. Altoos. Fijne mensen. Ja hoor.
Muziek

interviewer:

Zou u uw leven nog 's over willen doen?

zeer oude man:

Nou nee. 't Was fijn. Maar wel genogt zo.
Ach ja. 't Gaat maar door. Ja. Zo is het.
Muziek op tot slot
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Op de radio (2)
Tune
omroeper:

Nijptang en gekookte paardevijgen. Joop
Vastenhoudt praat met mensen.
Muziek

Joop:

Marietje Heldring is 94. Dat zou je alleen
aan haar handen kunnen zien. Handen die
gewerkt hebben. 16 uur per dag. Nu
werken die handen niet meer. Of:
misschien toch wel...
Muziek

Joop:

U hebt hard gewerkt hè, in uw leven.
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heel oude vrouw:

Ach ja. Wel hard hè. Heel hard. Ja hoor.
Muziek

Joop:

Wat hebt u allemaal gedaan?

heel oude vrouw:

Nou ja, boterhammen smeren hè. En
theezetten. Schillen...zwabberen...en
snokken. Ja hoor.

Joop:

Vond u dat leuk werk: snokken?

heel oude vrouw:

Ja hoor. Leuk. Graag. En veel hè. Heel
veel.
Muziek

Joop:

U hebt 't wel naar uw zin?

heel oude vrouw:

Ja hoor. Soms niet. Maar soms wel. Ja
hoor.
Muziek op tot slot

Op de radio (3)
Tune
omroeper:

Krentenbrood en fietsketting. Een serie
menselijke radioreportages. Eindredaktie
en regie: Aad Buitenjas.
Muziek

Aad:

Hij is 104. Dat is oud, zeggen sommigen.
Anderen, die niet beter weten, zeggen dat
't wel losloopt. Met ons. Of met de
toekomst. Hij denkt er in elk geval het
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zijne van. Of is misschien dat ‘zijne’ ook
een beetje het ‘onze’?
Muziek
rochelende oude man (bijna dood):

Zeer zeker. Zeer zeker.
Muziek

dezelfde oude:

Nooit. Nee hoor. Nooit.
Muziek

zeer oude man:

(hele lange rochel)
Muziek op tot slot.

Fietsende meisjes
‘We waren weer even over, Bie en mijzelf, om ons op te vallen hoe, in het zonnig
Amsterdamse straatbeeld, de meisjesfietsers nog altijd het direktst in onze ogen
springen.
Willekeurig dacht ik vanachter een pilsje terug aan de Haagse Sportlaan die ik zes
middelbare schooljaren lang elke morgen af moest fietsen. De weg was zeven
kaarsrechte kilometers lang maar via hand opsteken, hallo knikken of niet durven
kijken kende je elk gezicht uit de tegenstroom tweewielers die jou tussen acht en
half negen passeerde. Bij mij was die niet durven aankijken-groep de grootste, want
om de hoek van de straat waar ik vandaan kwam stond de Middelbare Meisjes School
en dat kwam 's ochtends allemaal aangefietst over de Sportlaan, met hun hoofddoekjes
om en hun petticoats aan. Nou niet durven kijken, niet durven kijken - ik durfde best
te kijken want ik deed eigenlijk de hele rit naar school niks anders dan schuin naar
mijn peddelende tegenligsters kijken, maar het durven blijven kijken, daar ging het
om: elke morgen op honderd meter afstand van dat ene meisje al beginnen met strak
staren zonder dat de moed in je trappers zonk en dan haar schichtige blik vangen en
zien vast te houden tot en met het passeren. Daarna nog even snel kijken of ze omkeek,
wat ze nooit deed, maar toen was er altijd morgen weer een dag waarop ze zich
veelbetekenend tegen je blikken gewapend bleek te hebben met drie gespannen om
haar heen fietsende zogenaamde vriendinnen die zo brutaal mogelijk teruglachten.
Zij alleen keek strak voor zich uit of expres de andere kant op maar altijd zo dat je
jas of je das nog net haar blikveld binnenwapperde want ze zag je wel degelijk, zoals
ze later nog eens op een schooldansavond zou bekennen.
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Al die fietsende meisjes hadden Benen maar al sloegen ze je dood: je wist niet
waar dat voor stond, laat staan dat je al in staat was tot een kwaliteitsoordeel. En de
meisjes, ach, die wisten ook nog nauwelijks wat ze daar mee moesten, met hun benen;
die hadden dat van hun moeders, dat je je rok moest terugslaan als hij opwoei en je
spichtige onderdanen te kijk reed. Anders zagen ze je broekje. Er is nog even een
antiopwaaiklem in de handel geweest, te bevestigen op de schuine framestang, waar
de weerspannige rok dan in kon worden vastgeklipt. Ik herinner me het fotootje van
fiets plus meisje plus clip nog wel, stond in de Okido of de Cheerio, met een
redactioneel Oude Snoeper-onderschrift van “helaas heren! Maar de opwaaiende
damesrok zal ons, als de uitvinder van deze rokclip zijn zin krijgt, niet langer
beschoren zijn!” maar dat woei allemaal langs mij heen want meisjes bestonden toen
alleen nog maar uit Hoofd en Ogen.
Later kreeg je, buiten schooltijd in vreemde winkelwijken fietsend, het sluimerend
vermoeden van de meerwaarde van damesbenen langs omgekeerde weg bevestigd:
de moeders van al die dochters (vlak voor ieder kruispuntje sprongen ze met een
gilletje zijdelings van hun Fongers waardoor ze altijd nog een gevaarlijk metertje
doorschoten) waren niet in staat om zich met één losse hand de wind van het lijf te
houden; er werden je vreselijke jongensblikken gegund op roze en paarse directoires
wat je stilaan deed uitzien naar Mooiere Benen en zo keerde je vanzelf naar hun
dochters terug maar toen was het al te laat, want de ochtendcolonne trok thans op
kleine bromfietsjes en in
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kokerrok voorbij; de meisjes plaatsten hun benen in een gedegen X op de pedalen
en ook leek het wel alsof het minder waaide. Ik trapte in die tijd heel traag, met dwars
naar buiten geplaatste voeten en de legerpukkel met boeken tussen koplamp en stuur
geklemd, op de oude fiets van mijn moeder naar school, samen met nog een paar
heel ver gaande jongens die dat evenmin onder woorden konden brengen maar net
als ik voelden dat deze Umwertung iets met hey-ba-be-re-bop te maken had.
En wat zien we nu, in Amsterdam, twintig jaar later? Meisjes op emancipatoire
herenfietsen en meer nog: meisjes op racefietsen! Niet dat ze echt hard gaan maar
toch een hartstikke leuk gezicht, kreunden Bie en mijzelf elkaar toe, daar op dat klein
Amsterdamse terrasje. Alleen wat zonde dat al hun mooie rokken door dat trappen
zo helemaal zijn ingescheurd! Bij elke pedaalslag splijten de meiskes als het ware
zijdelings open! “Die zullen lelijk op hun neusje kijken als ze straks bij thuiskomst
merken dat hun rokjes helemaal gescheurd zijn”, zei Bie vol oprecht medelijden.
Nou, dat dacht ik ook wel. Nee, dat wordt driftig naaien deze zomer, ben ik bang.’
Koot

Vallen
‘Als u niks beters te doen zou hebben en u zou alle dingen die ik dit jaar heb laten
vallen op elkaar stapelen, dan babelde deze toren misschien wel ter tweemaal de
hoogte van onze keukentafel. Dingen die men zichtbaar maar altijd net even te laat
uit zijn domme handen ziet vallen zijn bijvoorbeeld: beboterde boterhammen, nog
ongekookte eieren halverwege het gasstel en heel even kwasi-bewonderend uit hun
wandmeubel gepakte prulletjes voor het eerst bij nieuwe mensen thuis; maar van
agendaas, doperwtjes, manchetknopen, tientjes en patatjes merk je vaak niet dat ze
gevallen zijn totdat iemand anders ze niet ziet liggen.
Dan zijn er nog de dingen die alleen voortdurend dreigen te vallen, zoals mijn bril
van mijn neus bij naar beneden kijken, de kinderen in het water bij het eendjes voeren,
de appelmoes moeten doorgeven aan een echt diner en overmorgen weer die grote,
oliedomme schaal met appelflappen in de familieschoot: allemaal sterk voor vallen
in aanmerking komende voorvallen, die het afgelopen jaar, afkloppen op onbespoten
formica, in mijn geval weer net niet plaatsgrepen.
Veel hangt hier ook af van onze pijama of ochtendjas. Het oriëntalige in de
nachtkleding heeft het vallen van dingen aangewakkerd. Bij het beladen binnenstappen
wappert de veel te wijde mouw immers graag stokstijvend om de deurkruk heen en
aan tafel glazen melk omver bij het reiken tot de boter, nu nog gezwegen van gewoon
in de pap hangen zwabberen.
Speciaal voor het ontbijt trek ik daarom een nauwsluitend tricot aan à la het
voortvluchtige aerodynamiese schaatskostuum van Hans van Helden, omdat het 's
ochtends zo ongezellig schijnt te staan wanneer je helemaal aangekleed aan tafel
plaatsneemt. Als negentienjarige loopse jonge hond had ik eens een ohlala van een
dertigjarig gescheiden frans vrouwtje aan de hand. Zij woonde te Brussel maar daar
hoefde ik na één weekend al niet meer terug te keren omdat ik er passioneel niets
van bleek te begrijpen. Om verpletterend voor de dag te komen had ik mij na de
zaterse liefdesnacht een half uur in de badkamer opgesloten voor het mij opdoen van
allerlei lekkere luchtjes en het mij piekfijn aankleden in een nieuw meegebracht
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tweed colbert met zandkleurige cavalry-twill pantalon, welk ensemble mij bijna
griezelig op de door mijn heuse française geadoreerde Maurice Ronet zou doen lijken.
Toen ik onder het behaaglijk kabbelende zondagmorgengebabbel van Radio
Luxembourg de huiskamer binnenbarstte (“Merci Jean Claude et maintenant à vous
Jean Jacques”) sloeg mijn minnares, die een half uur lang in een gezellige peignoir
achter de koffie had zitten pruttelen, haar handen met een hartgrondig “mais non!”
voor het gelaat, wierp woedend haar servet in het mandje croissants en sloot zich op
in de badkamer, waar zij als een bezetene begon door te trekken en alle kranen tegen
elkaar openzette.
Dat werd nog een heel gefeydeau, zij niet meer tevoorschijn willen komen en ik
maar troostend roepen van “je me suis aussi deshabillé maintenant” maar nee hoor:
ik was een petit garçon en nog zo wat van dat fraais en het kon toch nooit wat worden
tussen ons riep ze, terwijl Jean Jacques vanuit Liège teruggaf aan Marie Odile in de
studio en het copieuze ontbijt lelijk stond koud te worden. Nu had ik eerlijk gezegd
al nooit zo goed geweten wat ik aanmoest met de brieven waarin zij me meedeelde
dat we samen armenvol kleine veldbloemen zouden gaan plukken (“nous
cueuillerérerions des petites fleurs de campagne”) maar och, men was nog jong, dus
hoefde het wat mij betrof helemaal niks te worden tussen ons, als het maar wat bleef.
Dat zat er kennelijk niet meer in. Na nog wat vruchteloos gebonk op de badkamerdeur
en het op allerlei vergoelijkende manieren stamelen van Mais Chérie en Mais Non
Mon Chou, waar geen antwoord meer op kwam (polsen?), ben ik vertrokken. Mij
fnuikte natuurlijk ook dat ik nooit iets warmers wist te bedenken dan Mon Chérie
en Mon Chou, mokte ik in de trein terug naar Den Haag. Wanhopig in mijn franse
vocabulaire naar een fantasievoller koosnaampje zoekend had ik haar die nacht geloof
ik ook nog “mon petit cheval” toegehijgd. In elk geval: ze had me laten vallen. Merci
Corneille et maintenant à vous Jean Pierre!
Kroketten zijn ook heel erg, als ze vallen. Kroket is namelijk heel gemeen spul,
eenmaal in je broek of op een suède autocoat. Hoewel Dr. Magnus Pyke in zijn laatste
boek (“Buttered Side Up” verschenen bij John Murray) het tegendeel beweert, weet
ik empiries dat de Wet van de Selectieve Zwaartekracht zich bij ons thuis wel degelijk
doet gelden: voorwerpen vallen bij voorkeur zodanig dat zij de grootst denkbare
schade aanrichten. Een boterham zal altijd met zijn beboterde zijde op de vloer
ploffen.
Maar als geheel is het dit afgelopen jaar bijzonder meegevallen. Een kilootje of
tien misschien en zonder onherstelbare breuken. Mensen heb ik helemaal niet laten
vallen, zelfs. Gelukkig maar, want mensen laten vallen geeft nog de meeste rommel.
Dat krijg je er bijna niet meer uit.’
Koot
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[1979]
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[De Voorkanten]
Heilstaat Bewezen!
Er hoort een dag te komen
waarop Willem Drees sr.
de oudste nog levende
Nederlander blijkt te zijn:
Operette rijmt niet voor niks
op kroketten en corsetten.

1979
Er worden Japanse horloges
Zwitserland binnengesmokkeld.
Ongenummerde en ongesigneerde boeken van nog levende nederlandse schrijvers
worden heel veel geld waard.
Door de verplichtstelling van de valhelm voor bromfietstertjes zijn wij de
aantrekkelijkheid van de oosters gesluierde vrouw stukken beter gaan begrijpen.

Jubilaris
‘Ja, ik heb een hoop geleerd, de afgelopen veertig jaar. Ongelukkigerwijze uitsluitend
over Polivinylchloride.’
Als een getrouwd stel bij of met een ander getrouwd stel uit eten gaat, zitten ze met
zijn vieren zo door elkaar mogelijk.

Haikoot
Zo'n dapper plantje:
past in zijn eentje op het
hele lege huis.
Tussen de traan van vreugde
en de traan van verdriet
welt de traan van houden van
maar echt nat is die niet.
Koot
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In een móeite door
Hij gebruikte de briefopener met welke hij vijf minuten tevoren haar afscheidsbrief
had opengeritst om zich de beide polsen door te snijden.
Meisjes in Aalsmeer krijgen van hun elders wonende verloofdes zelden of nooit een
Bloemetje.
(want wie neemt er nou een haring mee
voor zijn vriendin in Egmond aan zee?)

U soms enig idee waarom nederlandse acteurs, wanneer zij een Kind naspelen, hun
schoenen altijd met de neuzen naar elkaar wijzend neerzetten?
Overdag praat zij Psychobabble en 's avonds Discotalk.
Bij het ontwerpen van de intellectuele Leesbril gaan de ontwerpers nog altijd op
Goudomrand Komies, waarbij ‘Komies’ geacht wordt dat de drager minstens tien
jaar jonger is dan zijn brilletje zou doen vermoeden.

Der Werdegang des Kabarettiers
Voor de Tros gaan werken heet ‘milder geworden zijn.’
Televisietoestellen hebben nog altijd een beetje een buikje.
Televisiemakers krijgen onmiddellijk een beetje een buikje.

Moderne kindertoegift
‘Okee; je mag een babysitter. Maar dan betaal je d'r maar zelf!’

Gezinnetje 1979
Moeder Mavo
Vader Volvo
Kindje Lego
Poesje Bonzo

En over tien jaar zal de Simplificatie van het Engels zó ver zijn voortgewoekerd dat
men ‘2b or not 2b, that's the?’, zal schrijven.
Zijn tweede vrouw had een lagere aaibaarheidsfactor, maar een veel grotere
versmeltingsdrang.
- Hè, zeg toch eens wat! -
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- Ja sorry hoor, maar ik zit op een nogal laag mededeelzaamheidsquotiënt
vanavond.Blondie scoort vrij hoog op onze verwervingsmachteloosheidsschaal.
Als zij bloost moet je dat niet zien als een teken van haar
schuldgevoelsvernauwingskwantum, maar als een faciaal signaal van haar
emotieverwerkbaarheidspotentietekort. Haar conversatiewaarde school vooral in
haar lichaamsbeleving.
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‘Ik geef je maar geen hand, want die is drijf van de aanrakingsangst.’
Een ander gevaar van stimulerende middelen lijkt ons, dat ze de mensen tot meer
Kreativiteit opjutten dan ze in huis hebben.
Toch zien al die creditcards eruit of men ze zonder nadere waarschuwing weer kan
innemen, in een machine stoppen en weer eruit halen met een door de computer
getikt strookje eraan waarop de bankbediende hardop leest: ‘Doodt deze man!’
Nog een voordeel van Sex zonder partner is dat je altijd precies gelijk klaarkomt.

Zielig gezin zonder kabeltelevisie
Soms stellen ze hun televisietoestel met opzet héél slecht af en dan doen ze of ze een
beetje Duitsland kunnen ontvangen.
‘Een fantasties literair cafee, is dat nog. Daar kun je de ober bij voorbeeld een oorvijg
laten serveren aan een kritikus die jou niet bevalt.’

Modern scenario
Vrouw is beter dan man, zoon is beter dan vader, onkruid in de tuin is beter dan
plantje in de vensterbank. Vriendschap is beter dan huwelijk, eenzaamheid is beter
dan samenzijn, de huurder is beter dan de verhuurder en kopen is beter dan verkopen.
De Boer is beter dan de Burger en de Arbeider is zó goed dat er niet om hem mag
worden gelachen.

Zielzorg
Over twee jaar zullen er stemmen opgaan die pleiten voor de stervensbegeleiding
van onze kamerplanten.
Over twee jaar zal de Draai om de Oren zijn revolutionaire intrede doen in de moderne
kinderpsychologie.

Interieur 1979
Als Oma komt logeren, neemt ze haar eigen kussen, haar eigen stoel, haar eigen bord
en haar eigen toiletpapier mee.
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De eigentijdse drukte wordt uitgedrukt in de VN-schaal, zijnde het aantal nummers
dat de patiënt met Vrij Nederland achterop is.
- En hoe vaak heb ik je nou al niet gevraagd of je op wilt houden met dat stomme
rekenmachientje te spelen, de hele avond? - Eh...laat 's kijken...ja: 368 maal schat.-

Hollands binnenhuisje
Op drukke, in de zomer vallende verjaardagen, staan er binnen enkele tuinstoelen
tussen.
‘En zo onbedorven nog, dat land. Een Hertz-garage is daar nog echt een Rara Avis.’
Hoe oneindig veel eleganter dan die log op de stoep ploffende dozen Kleenex, waren
vroeger toch de kanten zakdoekjes die de voor je uit deinende dame ten teken van
haar gecharmeerd zijn op het trottoir liet dwarrelen!

Seamulatie
Ze zijn nu zó ver in het nabootsen van Zwemmen in Zee, dat er morgen in Zandvoort
een Golfslagzoutwaterbad met Kwallen wordt geopend!

Haikoot
Hij pauzeert, de merel.
En denkt: kan die melodie
misschien nog mooier?

Binnenhuisje 1979
Als je een heel mooi, exoties doosje op het lage tafeltje ziet staan en je denkt: ‘wat
zou daar in zitten?’ dan zit daar de hasj in.
‘Ja sorry hoor, ik zie er niet uit, maar dat komt ik heb gisteravond een klap met een
beauty-case gekregen.’
Toen de jonge Pablo in Parijs aankwam, was hij verbijsterd door de honderden
behangmotieven waar hij uit moest kiezen.

Behind the Dikes
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Vannacht nog even lekker gejamd met Flipje van Tiel.

Kansarme Discipline
Je hebt als Filosoof alleen een kans als je een naam draagt waar ze ‘-iaans’ achter
kunnen zetten.
Toen ze eindelijk genoeg geld hadden voor een weelderige, rondom bespiegelde
slaapkamer, waren ze niet meer om aan te zien.
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Muzikaal valsisme
Studenten in
hun enkele vest:
zogenaamd
Zigeunerorkest.

Literatuurkritiek 1979
Een schrijver dient minstens honderd jaar dood te zijn voor hij ‘verrassend aktueel’
wordt genoemd.
Als het Hotel recentelijk is gemoderniseerd,
betekent dit dat de Prijzen zijn Verdubbeld
en de Kamers Gehalveerd.

Typies de AVRO om Klassieke Concerten in Historiese Gebouwen op te nemen.

Nieuw godsbewijs
Een Kloon met een Moederkompleks.
Kirk Douglas heeft geen nieuwe termijn voor zijn Kuiltje meer afgesloten, maar
Leonard Bernstein zijn kuif is nog tot 1990 verzekerd bij Lloyd's International.
In uw enkele hemmetje heet het triktrak, maar in smoking plotseling Backgammon.

Valsistiese allure
Al je prothesen uit Houston laten komen, voor elke operatie naar Toronto vliegen.

Geen wonder
In de Oppositie ziet Den Uyl er altijd stukken beter uit dan in de Regering.
Wij realiseerden ons voor het eerst dat de Wereld veel erger was dan we tot dan toe
dachten, toen die oom van ons vertelde dat het gleufje in ons jongenszakmes een
‘bloedgeul’ heette.

Lieve meisjes
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Doen alsof je
minder van hem houdt
dan je doet:
dat is niet goed!
Doen alsof je
meer om hem geeft
dan je doet, echter,
is nog slechter!
Schenk je liefde
zonder morsen;
maar nimmer
door een trechter!
Tante Koot
U maakt, op het strand,
een bergje van zand.
En u plaatst uw vriend(in)
aan de andere kant.
Nu begint u te graven
en...daar is die hand!
Een gevoel op de grens
van Hart en Verstand.
Koot, licht verbrand.
Wij zijn nog van de generatie die
aan zijn witblijvende billen kan zien
hoe bruin hij aan het worden is.
Koot en Bie, zes meter links van het naaktstrand.
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Even afspreken
- Stom hoor. God wat stom. En ik vergeet hem nooit, m'n agenda, anders.
- Nou dan bel ik je nog wel.
- Ja, dat moet dan maar.
- Ja toch?
- Nee, uitstekend.
- Nee, dan?
- Ja hoor. Ik zou het anders ook niet weten. Ik kan nu wel wat gaan zeggen
natuurlijk...
- Nee hoor, niet nodig.
-...maar dat blijft altijd link, om wat te zeggen zonder agenda.
- Geen punt hoor, geen centje pijn, echt niet. Ik zeg gewoon dat ik je heb gesproken
maar dat je nog niks kòn zeggen. Je wòu wel, maar je kon gewoon niet. Nou en?
Màg dat misschien? We hebben het druk zat, allebei.
- Dan ben jij óók gedekt, tenminste.
- Daarom. Dan kan ik zeggen dat we het er uitgebreid over gehad hebben, maar
dat jij eenvoudig niks kàn zeggen.
- Akkoord.
- Mag ik dan wel dit notaatje mee?
- Ja hoor, okee. Nee want stel je voor dat ik nu zeg: prima, ik doe mee en dan en
dan ben ik jullie man. Ja? En dan kom ik straks thuis, ik kijk in m'n agenda en dan
heb ik al wat ànders staan op de datum die ik dan eventueel nu zou geven. Ik bedoel
- dan kunnen we wéér gaan lunchen met onze boekjes, kunnen we wéér gaan schui...
- Nee, daarom: ik bel je d'r over.
- Heel graag. Zeg? Even, als je belt: bel me dan niet op de Zaak, graag.
- Niet op de Zaak.
- Nee, want je weet hoe snel ze, hè? En ik ben nogal mobiel en als ik dan toevallig
een ambulante dag heb dan hang jij uren aan een luchtledige lijn want die meiden
bij ons weten mij nooit te vinden en ik verdom het om met zo'n elektroniese prothese
in te gaan lopen dat ze je de hele dag kunnen opbliepen, dus bel me liever thuis.
- Privé.
- Dat heb je, dat nummer? Dat had je?
- 366530 toch?
- Ja. Maar als je nou belt, laat hem dan eerst twee keer overgaan.
- Wie?
- Mijn telefoon.
- Maar ik bel jóu toch?
- Ja, dat zeg ik. Je draait 366530 en dan laat je hem bij mij thuis twee keer overgaan,
dus Prrrrrr, Prrrrr.
- En dan neem jij op?
- Nee, dan leg jij néér.
- Waarom?
- Dan weet ik namelijk dat jij het was.
- Als ik nog niks gezegd heb?
- Nee, niet dat jij het was, maar dat het Vertrouwd was. Dat het goed zat. Alleen
de mensen tegen wie ik dat zelf heb gezegd, van dat eerst twee keer laten overgaan,
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die bellen mij op die manier, begrijp je? Dat ik die marge hou, die privacyklep, dat
ik niet elke keer als dat ding gaat d'r naartoe moet hollen.
- Dus ik draai 366530, dan laat ik hem twee keer overgaan, en dan leg ik weer
neer.
- Exakt.
- En dan?
- Dan draai je exakt drie minuten later een keer en dan krijg je In Gesprek.
- Hoe kan dat dan?
- Dan heb ik hem er namelijk naast gelegd.
- Waarom?
- Nou, dat jij hoort dat het Okee is, aan de In Gesprekstoon. Dat jij daardoor begrijpt
dat ik heb begrepen dat het een bekende was, die twee keer pingelde. Dat de lijn over
vijf minuten vrij is, wil dat zeggen, als je mij zogenaamd in Gesprek hoort.
- Maar zoemt dat dan niet vreselijk bij jou, als je de hoorn ernaast legt?
- Nee, want dan draai ik het schijfje een half slagje rond en dan steek ik een potlood
in een van de cijfergaatjes, zodat hij vast blijft zitten, halverwege. Dan hoor je niks.
Ken je dat niet, die truuk?
- Nee, Bedankt. Maar hoe moet ik dan verder? Kan ik je toch niet makkelijker op
de Zaak bellen, dat ze je oproepen?
- Nee, wacht nou even, we zijn er bijna. Als jij dus ‘In Gesprek’ hebt gehoord,
dan leg je neer, je wacht vijf minuten en dan draai je wéér. En dan krijg je mijn
vrouw. Dat doe ik voor de zekerheid, want het kan natuurlijk ook wezen dat er iemand
met z'n vinger uit de schijf is geschoten of op het knopje drukte toen ik al overging,
zodat hij mijn toestel per ongeluk tweemaal heeft laten rinkelen. Dus dat dan mijn
vrouw altijd nog kan zeggen dat ik in het buitenland zit, als het piepeltje dat er belt
niet helemaal to the point is. Maar als ze hoort dat jij het bent en je noemt mijn naam,
dan kom ik dus zelf aan het toestel.
- Ha, fijn.
- En dan kàn het zijn dat ik zo'n rare neusstem heb, zno bneetje zno pnaat mnik
dman, maar daar moet je je niks van aantrekken want dat is namelijk gewoon mijn
vaste telefoonstem, daar ben ik zo aan gewend, daar kom ik nooit meer vanaf, ben
ik bang.
- Hij klinkt een beetje verkouden.
- Ja dat komt dat is mijn zogenaamde Griepstem. Dat ik er altijd onderuit kan, als
ze me ergens voor nodig hebben, waar ik geen trek of geen tijd voor vertoon.
- Ja, je moet er natuurlijk geen slaaf van worden, van je eigen telefoon.
- Daarom.
- Maar als ik jou dan laten we zeggen morgen bel, kunnen we dan dus een nieuwe
afspraak maken?
- Zonder meer.
- Fijn. Want het wordt nu echt hoog tijd hoor.
- Helemaal mee eens. En dan lijkt het mij het beste

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

114
dat we met een mannetje of vijf, zes beginnen.
- Gek, maar dat had ik ook in mijn hoofd.
- En dat we, voordat we überhaupt naar buiten treden, eerst een paar duidelijke
richtlijnen en regels opstellen voor een optimale communicatie binnen de groep. Dat
we mekaar binnen onze groep overal en altijd en blindelings kunnen vinden.
- Nou okee, daar bel ik je dan morgen over, over een nieuwe afspraak.
- Ojee.
- Wat?
- Morgen, morgen...ik had iets morgen.
Ik ben bang dat ik er helemaal niet bèn morgen. Staat me iets van bij, van
morgen...Stom hè, ik vergeet hem anders nooit, m'n agenda.
- Ja, maar hoe doen we dat nou? Dat is al geen kleinigheid, jou bellen, heb ik
gemerkt, en als je d'r nou ook nog een keer niet bènt als ik bel, dat kost me...
- Weet je wat je doet?
- Nee?
- Schrijf me. Schrijf me even een briefje. Dan hebben we het namelijk ook meteen
op schrift, allemaal.
- Jaja. Dat is misschien niet zo gek.
- En doe dat dan snèl, want des te eerder kunnen we dan beginnen.
- Prima. Doe ik. Mag ik jouw pen dan even lenen? Papier heb ik zelf, hier.

Bie wordt geïnterviewd (1)
Interviewer:
‘En dan staan we nu naast:.....’
Bie:
‘Naast? Naast? Wat nou naast. ERnaast zult u bedoelen. U zit er behoorlijk naast,
ja. Wat is dat nou voor een vraagstelling, zo'n halve zin die ik mag afmaken. Dat
hoor je steeds meer in interviews. Maar ik verdom het. Ik laat me niet behandelen
als een snotneus die bij de Meester voor het bord moet komen om een invuloefening
te maken. Bedenkt u nu eerst 's een behoorlijke vraag en komt u dan eens terug, ja?’

Bie wordt geïnterviewd (2)
Interviewer: En ù bent:....
Bie: Ik ben, ja. Neem me nou niet kwalijk, maar wat is dat nou voor een vraag, u
bent! Is dat nou het enige dat u kunt verzinnen, u bent? Wat zou ik daar nou op
moeten antwoorden? M'n naam? M'n functie? Een omschrijving? ‘U bent...’ ‘Mooi!’
‘Nou, mijn antwoord luidt: “Gek!” Ik ben gek als ik op dit soort onbeschoftheden
inga!’

Bie wordt geïnterviewd (3)
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Interviewer:
‘Mag ik u even een vraag stellen?’
Bie:
‘Dat MAG wel, maar niet EVEN. Als u denkt dat wel eventjes te kunnen afraffelen,
even een babbeltje maken, jongens, nou dan bent u aan het verkeerde adres! Als ik
toestem in een interview met u, dan betekent dat, dat ik mij zorgvuldig wil
voorbereiden. Want mijn woorden zullen door tienduizenden, ja honderdduizenden
worden gehoord. Mag ik er dan voor zorgen dat ik een niet al te grote onzin uitkraam?’

Bie wordt geïnterviewd (4)
Interviewer:
‘Wat een mooie das draagt u daar. U houdt wel van mooi, is het niet?’
Bie:
‘Ja, met dit soort gehuichel hoeft u bij mij helemáál niet aan boord te komen.
Uitdetentlokkerij. Aan de das die u zelf draagt (een afschuwelijke das, tussen twee
haakjes) kan ik zien dat onze waardering voor “een mooie das” niets met elkaar te
maken heeft. Ik hou wel van mooi, ja, maar dat is dat zo'n ander mooi dan uw mooi,
dat het geen zin meer heeft er aan te beginnen om dat uit te leggen.’

Bie wordt geïnterviewd (5)
Interviewer:
‘U hebt het er wel moeilijk mee, denk ik zo.’
Bie:
‘Ja, wat verwacht u nu van me? Dat ik op die zin van u inhaak met: “Ja, ik heb
het er moeilijk mee, want enz. enz....”
Dat is toch geen vraag die u stelt!
U denkt dat ik het er moeilijk mee heb. Nou èn? U denkt maar!
Daar heb ik toch niks mee te maken?!’

Bie wordt geïnterviewd (6)
Interviewer:
‘Zoudt u in verband met de tijd, uw eindkonklusie in twee woorden willen geven?’
Bie:
‘Nee, dat wil ik niet. Het is ùw zaak dat u zo weinig tijd hebt. Daar heb ik niks
mee te schaften. Ik heb tien minuten nodig voor mijn eindkonklusie en als u die niet
hebt, okay, dan maar geen eindkonklusie!’

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

115

Verbondspost
1.
Aan: Meneba B.V.
Postbus 1035
Barneveld.
Purmerend, hartje zomer.
Mijne heren,
Het is ons een groot genoegen u thans, twee maanden na het aanvaarden van de voor
ons zo eervolle opdracht, te kunnen meedelen dat wij erin zijn geslaagd een naam te
ontwikkelen voor de nieuwe firma, die zal ontstaan na fusie van de
pluimveeslachterijen Bekebrede en Friki.
Na 148 uur brainstormen, een testperiode van twee weken en een waterdichte
controle door de Verenigde Kamers van Koophandel, mogen wij u voorstellen aan
de nieuwe firma met de simpele naam:
‘Tweekip’!
Bijgesloten vindt u de testrapporten en onze declaratie. Wij danken u voor het in
ons gestelde vertrouwen en wij zijn er van overtuigd dat de naam ‘Tweekip’ u geen
windeieren zal leggen!
Hoogachtend, w.g. Koot & Bie Bedrijfslevenadviseurs van het Simplisties Verbond

2.
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3.
Aan: Meneba B.V.
Postbus 1035
Barneveld
Purmerend, achter ons eitje.
Mijne heren,
Allereerst onze gelukwensen met het feit dat ook pluimveeslachterij Rabuco B.V. is
toegetreden tot de zo succesvolle firma Tweekip.
Wij menen dat wij alle moeilijkheden die zijn gerezen bij het zoeken naar een
nieuwe firmanaam hebben overwonnen en het is met een gevoel van trots dat wij u
de naam ‘Driekip’ mogen presenteren!
Wij begroten de gehele nieuwe naamgevingsprocedure (inclusief het overschilderen
van de vrachtwagens) op ± 2,5 miljoen gulden.
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U veel succes toewensend, verblijven wij,
hoogachtend, w.g. Koot & Bie Bedrijfslevenadviseurs van het Simplisties Verbond

Het nieuwe wilhelmus
(de coupletten 4 en 19)
Komt steekt de handen uit de mouwen
maar hou een mooi wit manchet,
en trouw slechts met uw eerste vrouw en
ga daar nooit raar mee naar bed.
Elke dag een glaasje
en één verzetje op zijn tijd:
tevreden ziet u door de
vitrage hoe heel Nederland blij rijdt.
Het schild van veilig zelfvertrouwen
is glanzend opgepoetst,
wij zijn weer helemaal de ouwe;
opnieuw gescreend en getoetst.
En in kogelvrije
vesten verbeiden wij 't moment,
dat het progressieve gevaar ten leste
voorgoed is afgewend!

(aldus gezongen door Koot en Bie, met begeleiding van het Nederlands Blazers
Ensemble, op een CDA-bijeenkomst in het Amsterdams Concertgebouw, de dato 1
januari 1978).
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Koots simplistiese skikursus
Achteraf, zoals met alles, heb ik haaaaren op mijn hoofd dat ik het niet eerder heb
gedaan, maar dat komt het was net zoiets als Tennis - dat speelde zich in mijn jonge
jaren om de een of andere zelfde reden net zo boven mijn macht en begrip af en dat
ben ik óók pas na mijn dertigste gaan doen.
(KOOTS SIMPLISTIESE TENNISKURSUS HOOP IK U OP DE
BESCHEURKALENDER 1980 TE SERVEREN).
Door de schuld van Skisportfotograaf Henk Lannée (geelfilters vergeten en
negatieven kwijtgeraakt) zijn de fotoos van KOOTS SIMPLISTIESE SKIKURSUS
nu pas klaar, terwijl Bie en mijzelf reeds in februari met wintersport gingen, maar
dank zij de inspanningen van de firma Henk Lannée Ciné BV zijn de afdrukjes, zij
het kwalitatief zozo, toch nog juist op tijd boven water voor elkaar gekomen om nog
‘mee’ te kunnen op deze kalender.
Bie bleek, daar was ik al bang voor, een typiese avant- en aprèsskieër, die de lange
latten niet éénmaal heeft ondergedaan. Wel elke avond kaarten en fondujen en maar
met de eigenaar van het Hotel ouwememmen dat hij (Bie) ook zo van Theater hield
en dat hijzelf (Bie) waarschijnlijk een voorstelling van de amateurtoneelvereniging
‘Henk Molenberg’ ging regisseren en of hij (Bie), mede in verband daarmee, niet
een introductie kon krijgen bij de zuster van onze hoteleigenaar, enzovoort. Kortom:
Zum Kotzen.

Dit was ons Hotel, dus dan weet u het wel.
Bie zat na het ontbijt dan dus meteen te zonnen aan de bar of te kaarten in de sauna
en ik zocht intussen te voet een stil plekje op, nog voorbij de drukke skiweide, op

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

zo'n zesduizend meter van het hotel. Ik ging dus niet mee met het Busje voor
Beginners, want dat voelde ik mij nog niet - wie na zijn vijfendertigste nog moet
leren skieën, die is iets wat nog vóór Beginner ligt. Tot die categorie skieërs in spe
richt ik mij dan ook met onze SIMPLISTIESE SKIKURSUS: GEROUTINEERDE
BEGINNERS, zou ik graag van u maken!
Als u voor het eerst in uw leven gaat skieën, doet u er verstandig aan uw
ski-uitrusting te huren, omdat het best voor het laatst van uw leven kan zijn dat u
gaat skieën. In elke populaire wintersportplaats zijn Skiverhuurbedrijven. U gaat
gewoon op het lawaai af, treedt binnen en wordt onmiddellijk opgenomen in een
dampende heksenketel van per autobus aangevoerde, hulpeloos rondklossende
hollanders, passend en metend en elkaar de ogen uitstekend met rondzwaaiende latten
en stokken. Zodra u uw Uitrusting bij elkaar heeft gegraaid verlaat u de zaak, waarbij
u uw ski's horizontaal en dwars als een juk over de schouders draagt, zodat u niet
door de deur kunt. Dit truukje leert u de lengte van uw ski's kennen (vergelijk het
achteruit tegen een muurtje parkeren met een nieuwe auto). Uw gehuurde skischoenen
blijken te zijn vervaardigd van in hardgeel of -paars plastic gevat Lood. Hierop lopen
is niet mogelijk. Hiermee in de hand lopen ook nauwelijks. Ermee skieën evenmin,
waarover later. Toch maar aantrekken en dichtklemmen.
Opstaan. Wie vroeger geschaatst heeft, is in het voordeel, want die was dit al
gewend: één van de schoenen zit redelijk, de ander doet pijn en zal dit blijven doen.
Zo'n Beginnersklasje, daar zagen wij dus niets in, want wij waren Simplisten en
dat waren geen kuddedieren, weet u nog wel?
Eerst willen wij, helemaal alleen voor onszelf, op een stil weitje zonder pottekijkers,
proberen een beetje kontakt met de sneeuw te krijgen. Dat we wat kunnen mompelen
en neuriën zonder dat er raar wordt gekeken. Schaatsen en fietsen leerde je toch ook
op eigen houtje? Ooit van een schaats- of fietsbeginnersklasje gehoord? Nou dan
toch zeker!
Zó dragen wij onze Gehuurde Ski-uitrusting naar een stil plekje voor ons helemaal
alleen!

Skieën is zóiets moois en rijks maar moeilijks, dat ik in deze avant-beginnerskursus
niet hoger wil gaan dan heuvels van 10 à 15 centimeter. U denkt dat ik scherts, maar
ik meen dit. Wie nog nooit skiede heeft totaal geen idee van de moeilijkheden voor
welke het SIMPELE RECHTOP STILSTAAN op skies hem zal stellen. Wij zoeken,
met onze skischoenen al aan, nu eerst een vlak lijkend stukje sneeuw van ongeveer
twee meter in het vierkant op, bestijgen onze gladde latten, bevestigen de
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bindingen, komen voorzichtig overeind, kijken spiedend rond, ademen diep, besluiten
volgend jaar weer met wintersport te gaan, schuifelen van prettigheid een paar
centimeter op de plaats heen en weer en gaan als volgt onderuit:

Nu niet in paniek raken, maar deze beweging VLOEIEND AFMAKEN. Gebruik
uw stokken om het bovenlichaam op te vangen en laat u langzaam rugwaarts in de
sneeuw zakken, terwijl u overweegt wat u die avond weer eens zult eten. Likeurtje
bij de koffie wellicht? U hebt het eigenlijk nu al verdiend, vindt u zelf van uzelf, of
niet? Dat is het heerlijke van Wintersport: dat je zo tot jezèlf komt.
Toen u viel, dacht u nog even dat u lekker kon blijven liggen, even uitpuffen, maar
de ski's waren niet afgevlogen, daar viel u niet hard genoeg voor en zolang u de ski's
nog onder heeft, blijft u glijden. De enige mogelijkheid om uw langzaam steeds
duizelingwekkender vaart te stoppen is de onderstaande: u plant de achterkant van
uw ski zo hard, haaks en diep mogelijk in de sneeuw. Geen zorgen om intussen
rondvliegende reisbescheiden, hotelsleutels en muntstukken - dat sprokkelen we
strak wel weer bij elkaar. Het gaat nu in de eerste plaats om ú. Want dit is ùw vakantie!
En ù wilt volgend jaar als GEROUTINEERD BEGINNER in een Skiklasje!
U staat weer. Schoenen weer vast op de ski's, sneeuw van de alpino geklopt, handen
weer veilig door de lussen van de skistokken. Nu hoort u achter u plotseling ‘zoeffffzz’
en daar komt een gevorderde skieër overgevlogen. Hij daalt, maakt een razendsnelle
haakse draai, en staat op drie meter voor u hijgend en uitdagend stil. Hij schuifelt en
knipoogt en gromt, want hij wil dat u samen met hem afdaalt. Wedstrijdje, geintje.
Elkaars skikracht leren kennen, wintersport verbroedert en meer van die dingen, Zeg
nooit dat u er nog niet ene bal van kunt, maar doe alsof u zojuist een achttien kilometer
lange afdaling hebt gemaakt en even uitblaast. Kijk veel en spiedend naar boven,
alsof u zich afvraagt waar ‘de anderen’ blijven. De gevorderde vreemdeling zal het
begrijpen, u groeten als waren jullie ervaren skieërs onder elkaar en na een hartelijke
jodelstrofe zijn weg vervolgen. Zzzoefff.
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Heeft u gemerkt waar we het ongeveer ongemerkt al zo'n beetje over hadden, na nog
maar 9 lesjes? Precies: over nonchalance. Zo snel gaat dat, op de ski. Als ik u was
zou ik dit eerste jaar nog helemaal niet aan bewegen toekomen, weet u dat? Gewoon
alleen dat STILSTAAN op ski's oefenen. Dat u, als de zon schijnt, stralend met een
sigaretje in een groepje gezonde jonge mensen kunt staan. En als ze weg suizen, zegt
u dat u nog even uw sigaretje wilt oproken en wacht u tot u een nieuw groepje
gebruinde mannen en vrouwen binnen schuifelafstand bereikbaar vindt. Zo kunt u,
zonder zelfs maar 1 keer met de babylift omhoog te zijn geweest, toch de leukste
aprèsskikontakten leggen. En vanavond, in de discotheek, als u uw gewone schoenen
weer aanheeft, dan zult u ze eens wat laten zien aan sprongen en schroeven en scharen!
Nog even dat nonchalante stilstaan oefenen:

Als het Nonchalante Staan u, door plotseling opkomende gladheid of een windrukje,
te machtig wordt, doe dan altijd of u niet zómaar omvalt, maar omvalt van het Lachen
of van pure Levensvreugde. Niet angstig schreeuwen dus, maar meer kraaien van
plezier, intussen trachtend dat ene en veruit
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verfrissendste amerikaanse meisje aan te blijven kijken. Val vervolgens als volgt om
van de zogenaamde lol:

Weet u waar dit is? Dit is op de helling van de Jungfrau, waar ik zojuist met
honderdtwintig kilometer per uur vanaf ben gestoven. Zat even een venijnig sprongetje
in, vandaar petje kwijt. Kan mij wat schelen! Met wapperende kruin, tranende ogen
en appelrode wangen suis ik verder, het dal tegemoet, waar een klasje
GEROUTINEERDE BEGINNERS op mij wacht. In twee weken tijd ben ik de
populairste skileraar van heel Hotel Alpenkrone geworden. Ik ben hier beroemder
dan Susan Hampshire uit de Forsyte Saga, om maar eens iets te noemen. En dat dank
ik allemaal aan KOOTS SIMPLISTIESE SKIKURSUS, SKI HEIL!

[Briefwisseling Kooten Bie: Score]
Downtown, tegen de morgen
Beste Bie,
Als je dit briefje hebt gelezen, moet je het heel goed opeten, anders kunnen we stront
krijgen. Daarom heb ik dit velletje voor de zekerheid ook maar met magere melk
geschreven. Als je dus wilt lezen wat hier staat, moet je er een vlammetje onder hou
Downtown, de volgende morgen
Beste Bie,
Ik hoop dat je iets voorzichtiger met de lucifers zult omspringen, want dat met melk
schrijven is een heidens karwei en achter mij staat de tijd op een vreselijke manier
te dringen, zo voel ik het tenminste. In elk geval ook deze brief weer opeten graag,
want het blijft een link onderwerp, Drugs. Vandaar dat ik mijn kreetje ook in een
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onopvallende luchtpost-enveloppe heb gedaan, met betrouwbare kinderzegels erop.
Om nu maar meteen te zeggen waar het om gaat Bie, want dan is het er uit: kun jij
niks voor me ritselen, want ik zit droog en ik moet nodig weer eens om-‘hoog’.
k.
Beste Koot,
Je brief ten slotte ontcijferd en er geen jota van begrepen. Hoezo omhoog? Moet je
tantième omhoog? De kilometervergoeding? Of heb je soms een trapleertje nodig?
Je weet dat ik altijd bereid ben om van alles voor je te ritselen, maar formuleer je
verzoek dan iets duidelijker graag.
b.
Adres onbekend
Beste Bie,
Je briefje van gisteren heeft me al een klein beetje opgePEPt. Ik ben trouwens toch
zo'n prachtige PIL van een boek aan het lezen. Als ik die PIL uit heb moet jij die PIL
beslist ook eens lezen. Wuthering Heights, heet die PIL. Met mijn dochtertje gaat
het eveneens prima. Of vroeg je daar niet naar? In elk geval is het al een echte
Mother's little helper en je kent mijn vrouw, dat is wat je noemt een echte Silver
Lady (Lucy in the Sky with Diamonds). Toen ik haar vanmorgen met mijn dochtertje
door die stortbui zag stappen dacht ik nog: daar gaan twee rainy day women! Heb
jij trouwens Crazy Horse van Neil Young nog altijd van me? Nou verder leven we
heel gezond: bruin brood met BRUINE SUIKER en dat geeft echt een Kick! Ik hoop
dat ik duidelijk ben geweest en neem nu een lekker flesje COKE of Seven UP, ik zie
wel, want MEER IS ER NIET IN HUIS! Ik wou toch maar zo dat ik wat meer IN
HUIS had! Gelukkig kan ik altijd op jouw rekenen hè.
X(k.).
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Arme Koot,
Ik geef het op, ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Maar nu iets heel anders.
Heb jij toevallig interesse in weer eens een lekker voorraadje opwekkende middelen?
Mijn oom Ab, die outgedropte ingenieur uit Bussum, heeft namelijk weer een partijtje
Powerpillen gedraaid die zo te gek goed zijn dat ‘je opa er de Tour de France mee
kan winnen op een Driewieler’, als ik ingenieur Vingerling mag geloven en dat doe
ik onvoorwaardelijk, want het is ten slotte mijn Oom Ab. Ik durf zelf helaas het huis
nog niet uit, want ik ben nog omhoog aan het klauteren uit de Put waarin een hele
slechte down-trip mij heeft gestort (die Trips kwamen ook van Oom Ab, maar in
Pillen is hij echt veel en veel beter) dus als ik jou was zou ik zelf maar even langs
gaan. Het adres is Lohmanlaan 3, Bussum. Niet aanbellen, maar kloppen en het
Wachtwoord is ‘Sergeant Pepper’. Als hij je duizend gulden te leen vraagt om Zand
van te kopen waar hij dan, volgens een eigen patent, GOUD van belooft te maken,
ga hier dan niet op in. Betaal hem ook geen tweehonderd gulden om je voor een
avond Onzichtbaar te laten maken - steek de Arbeidsvitaminen in je zak en maak dat
je wegkomt.
B.
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Downtown, uptight, tonight
Beste Bie,
Nogmaals mijn hartelijke excuses voor het incident dat zo'n diepe verslagenheid in
jullie familie heeft gezaaid. Ik hoop van harte dat je Oom Ab mijn hartelijke groeten
zult doen wanneer je hem een dezer dagen opzoekt in de Gevangenis van Hilversum.
Kijk: het is zo gegaan. Natuurlijk had ik jouw brief onmiddellijk na lezing
opgegeten en daarna voor alle zekerheid ook nog verbrand. Daardoor was het adres
mij even ontschoten. Ik dacht dat ik in de Lobithlaan moest zijn, maar kon die nergens
vinden. Toen zag ik een hele leuke, moderne agent staan en die vroeg ik of hij een
laboratorium wist in de Lobithlaan. De Lobithlaan kende hij niet, maar wel de
Lohmanlaan. Daar was volgens de agent echter geen Laboratorium gevestigd. Wat
dat dan voor een Laboratorium moest zijn. Nou, daar maken ze mensen onzichtbaar,
zei ik toen in mijn zenuwen, of eigenlijk meer als grapje. Of ik geen naam wist van
de directeur van dat laboratorium? Ja, sergeant Pepper, zei ik toen, in paniek. Nou
en zo kwam het. Ik kon wel huilen toen ik je Oom Ab zag wegdragen door achttien
man. En dan die hond, die z'n broek maar niet losliet. Al met al zit ik nu nog steeds
ZONDER. Van de commissaris had ik een mooie reep chocolade gekregen, maar
die is ook alweer op. Dus weet je niks voor te SCOREN Bie? In afwachting.
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Koot
‘Stel dat...hou mij ten goede hoor, dit is zuiver theoretisch, dus zeker geen wet van
Meden en Perzen, maar stel nou 's voor het gemak...en dan hou ik een paar slagen
om de arm en je moet me er zeker niet op vastpinnen, wat ik nu ga zeggen kán
helemaal niet, maar 't is meer om een manier van denken aan te geven...stel nou 's
dat....eh...verdomme...sorry hoor, ik ben het even kwijt...!’

Nederlands Drama
Nooimirgezien.
Gevenment: kommertegen.
Jarelater.
Wabblijk?
Eksakkutzellefde.
Alles eksakkutzellefde!
Ikzegkatnooit wegmoetegaan...
Zegzij: wastangebleve.
Vraagikje.
Wastangebleve. Zegzij.
Dussiksegkom, rotnougauwop!
Nooimirgezien.
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Bie in de supermarkt
Bie:
‘Juffrouw, mag ik u wat vragen? Ik kan de suiker niet vinden, weet u waar die
staat?’
winkeljuffrouw:
‘De suiker staat hier achter, meneer.’
Bie:
‘Maar de suiker stond toch helemaal vooraan?’
winkeljuffrouw:
‘Ja, maar de suiker staat sinds gisteren hier achter.’
Bie:
‘Wat krijgen we nou? Wat is dàt voor een flauwekul?’
winkeljuffrouw:
‘Daar weet ik niets van, meneer.’
Bie:
Wil je de chef even halen, ja?
chef:
‘Meneer had geroepen?’
Bie:
‘Nou, meneer had een kilo suiker willen hebben, maar meneer kan de suiker niet
meer vinden.’
chef:
‘Ja, dat komt, het hoofdkantoor heeft bepaald dat onze gehele voorraad opnieuw
opgesteld moet worden.’
Bie:
‘Ja, ja, omdat een paar clevere jongens van het hoofdkantoor hebben uitgedokterd
dat die nieuwe opstelling ervoor zal zorgen dat ik veel meer boodschappen meepak,
dan ik eigenlijk nodig heb. Meneer, kijkt u 's even hier. Ik heb een gigantische
boodschappenlijst van m'n vrouw meegekregen en ik heb geen zin om daar ook nog
's extra zoektijd aan te verdoen. Wilt U NU met mij meelopen en mij ALLES
aanwijzen?’
chef:
‘Ja, meneer Bie.’
cassière:
‘Dat is &tf 103,42 meneer.’
Bie:
‘En ik spaar geen zegels en ik heb geen 42 cent voor u.’

Oorsel
‘In iedereen allebei zijn oren huist Oorsel. Oorsel is helemaal geen schande doch
een soortement okergeel Koeksel, dat dagelijks wordt klaargebakken uit stof, gestolde
zeep, uitlaatgassen en vervuilde taalresten. Tot in de hoogste kringen zijn wij het
erover eens dat Oorsel regelmatig dient verwijderd. De vraag is alleen: Hoe. Er zijn
instrumentjes toe uitgevonden die geen van alle deugen. Deze officiële “oorschepjes”,
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verkrijgbaar in de betere Tutzaken der grote Wereldsteden, gaan uit van een foutief
principe. Scheppen veronderstelt immers een Verticale Beweging. Wil het Oorschepje
zijn taakje dus goed verrichten, dan moet men uw hoofd op één oor op zijn kant
plaatsen. Nu is het mooie van Oorsel dat het bij zijn Teveel een waarschuwende Jeuk
afscheidt. Dit Jeuken is tevens uw startsein tot Peuteren. Deze drang treedt altijd
overdag op, wanneer wij ons in een zittende of staande houding bevinden: aan tafel,
in vergadering of voor een rood stoplicht. Wij dienen ons Oorsel dus met een
Horizontaal, effectief hanteerbaar voorwerpje te lijven, dat is klontklaar.
Bezien wij wat hiertoe voorhanden is, dan valt ons eerste oog op de Pink. Helaas
ken ik uw Pink niet, maar het moet wel een heel spichtig exemplaar zijn wanneer u
daar al uw Oorsel mee uitkrijgt. Akkoord, er blijft enig Spulletje tussen nagel en
vingertopje klijven maar aangezien de pinktop, bij mij tenminste, het oorschelpgat
geheel opvult, kun je er eigenlijk niet meer mee doen dan maar een beetje
plompverloren ronddraáien, wat niet het tevreden gevoel geeft dat men gedegen aan
het Oorhozen is. De pret van het ware peuteren schuilt immers juist in de speelruimte
die het gehanteerde instrumentje ons laat: de eigenaar moet in zijn Oor zo ruimschoots
mogelijk op en neer en heen en weer kunnen manoevreren: hij moet het gevoel krijgen
er iets voor te dòen. Een lucifertje dan wellicht? Kan, maar is niet ideaal. Zeker niet
dat platte typje, want dat breekt en raspt tezeer. Dan liever de gewone standaardlucifer,
de Tändof Orstickor genomen. Niet met de zwavelkop uw hoofd binnendringen,
maar met het andere uiteinde graag.

Ook niet, zoals zich onbespied wanende dames wel doen, met een zakdoekje om de
lucifer gevouwen, maar gewoon huppekee met het blanke hout naar binnen. Kunnen
we tenminste zien wat we naar buiten scheppen. Want daar gaat het ons om, geef
het nu maar toe. Zo'n zakdoek eroverheen neemt de Pret om het zichtbaar behaalde
Oorsel weg, doordat uw kostelijke smurrie ogenblikkelijk door het textiel wordt
opgezogen. De grootte van de gele vetvlek geeft wel enige aanduiding omtrent de
mate van uw schepsel, maar veel vrolijker is het een waarlijk Kluitje Oorsel te
begroeten. Vroeger draaide tante een puntje aan haar zakdoek en trachtte daar haar
damesoortje mee schoon te krijgen, maar zo'n puntje bleef natuurlijk veel te slap en
liet zich niet gericht naar binnen sturen. Dus daar doen wij niet aan mee, met die
precieuze onzin.
Dèlven willen wij: grote Klonten Oorsel uit de gehoorschacht naar buiten zwoegen
en terwijl wij schurkend en zachtjes grommend peuteren schiet ons gezicht in een
grimas van Genot waarbij wij één mondhoek optrekken in de richting van het niet
bewerkte oor terwijl wij geknepen aan het gesprek blijven deelnemen, want anders
zouden wij wel erg onbeleefd zijn. Lucifertje kon dus, maar ideaal was het niet.
Een ander gangbaar lapmedium is de drukknop aan de bovenzijde der mindere
ballpoints. Oorsel en Plastic verdragen elkander echter slecht: het plastic knopje
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“pakt” niet echt en wederom ziet de peuteraar niet in één oogopslag wat zijn oor
allemaal bevatte.
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Nee, er is slechts één instrumentje dat de moderne oormens volkomen voldoening
bij zijn scheppende arbeid schenkt en dat is de goede oude metalen haarspeld. Want
zijn kopje is rond maar de randen daarbinnen zijn scherp, zodat uw geschepte Oorsel
onmiddellijk afleesbaar is: alles wat u uit uw oren haalt blijft niet áán maar in de
haarspeld zitten! Vroeger werkten Neus-Keel- en Oorartsen, heb ik mij laten
wijsmaken, zelfs met een op de Haarspeld geënte standaard-oorvervuilingsschaal:
meneer Den Cabouter had ‘wel een halve haarspeld Oorsel’ of de oren van mevrouw
Tindemans waren ‘zo proper als eens nieuwe haarspeld.’

Allemaal verleden tijd, helaas. Zoals ook de haarspeld zelf vrijwel van het tapijt
verdween, de losse haardracht der huidige dames ten gevolge. Sla er dus morgen een
grosje van in, voor het te laat is. Gun uzelf die lust voor Oog en Oor. Want misschien,
als we wat beter zouden luisteren, dat de Geschiedenis dan niet steeds hetzelfde
verhaal zou vertellen, heb ik wel eens gehoord, geloof ik, ergens.
En wil de Wereldvrede ooit binnen onze hoofden geraken, waar Alles begint, dan
mag zij níet, gedwarsboomd door onnodig Oorsel, halverwege onze gehoorgang
blijven steken!’
Koot

[Zin in een goeie film]
- Hè, ik heb best zin in een goeie film, vanavond.
- Ja, prima idee. Even kijken wat er draait.
Parisien - 248933
Jonge Meisjes Rijp voor Sex
11.30 - 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30; zo v.a. 1.30
Luxor-135065
Het Franse Nummertje
dag. 3.00 - 8.00; za. zo. 2.30 - 7.00 - 9.00
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Centraal - 138210
Vrouwen Die Ervan Houen
dag. 2.15 - 7.00 - 9.30; za zo 2.15 - 4.30 - 7.00 - 9.30
City III - za 24.15
Wellustige Verleidsters
Palace I - 15662
Tiroler Sex-Expresse
dag. 2.00 - 4.00 - 6.00 - 8.00 - 10.00
- Is dat niet een beetje, eh, hè?
- O, wacht sorry. Dat was vorige week. Dit draait deze week.
Rex - vr za 23.30
In Tirol Gaat De Ontucht Nooit Verloren
Plaza - 115147
De Genietsters
dag. 2.00 - 8.00; za zo 7.00 - 9.15; zo óók 4.15
Delfia - vr za 23.30
Strand Der Schaamte
Royal I vr za zo 10.30
Kom Met Je Waldhoorn Tussen Mijn Alpen
Ambassade - 425113
Sexavonturen Van Een Hospik
dag. 3.00 - 8.15; zo 6.45 - 9.00
Palace - 421334
Klaar Terwiji U Wacht
dag. 2.30 - 6.45 - 9.00
Rex Theater - 125414
Hitsige Vrouwtjes
dag. 2.30 - 7.00 - 9.15; zo 2.15 - 4.30 - 7.00 - 9.15
Odeon II vr za 24.15
Van Het Naaktfront Geen Nieuws
- Ja. Maar ben je niet bang dat het allemaal, hè?
- Misschien wel ja. Maar anders rijden we toch even naar Delft? Even zien wat
daar draait.
Lido - vr za 23.45
De Droom Der Wellust
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City IV - za 24.00
Poel Der Wellust
Plaza - 115147
Meisjes Die Het Grote Werk Niet Schuwen
dag. 2.00 - 8.00; za zo 7.00 - 9.15; zo óók 4.15
Cineac - 630637
De Pikante Avonturen Van Een Taxichauffeur
dag. 7.30 - 9.30
Parisien - 248933
Erotische Dromen Van Een Nymfomane
11.30 - 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30; zo v.a. 1.30
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- Godallemachtig. En in de nachtvoorstellingen, zit daar niks bij?
- Wacht even hoor. O, hier staat wat er in Leiden draait.
Cine D - do t/m zo 24.30
Zullen We Het Nog Een Keertje Overdoen?
Royal I - vr za zo 10.30
Tiroler Slippertjes
Euro Cinema II - 46500
Zweedse Slipjes In Tirol
dag. 2.00 - 7.00 - 9.30; zo. óók 4.30; za wo alléén 7.00 - 9.30
Lumière II - vr za 24.00
Sensuele Belevenissen in Zweden
City IV - za 24.15
Blonde Hartstocht in Mysterieus Afrika
Flora - 120814
Porno Pretjes in Zachte Bedjes
dag. 7.00 - 9.15; do zo óók 2.30
Palace I - 15662
Doriana, Het Pornomeisje
dag. 2.00 - 4.00 - 6.00 - 8.00 - 10.00
Delfia - vr za 23.30
Porno-Rapport
- Ik heb eigenlijk best zin een lekkere knokfilm.
- Nou, ik weet niet. Ik voel wel iets voor wat pikants.
- O, wat doen we dan?
- Hee, kijk 's. Laten we naar Odeon II gaan, dan hebben we allebei onze zin.
Rembrandt III - vr za 24.00
De Duivelsbrigade
Rembrandt IV -vr za 24.00
De Duivel in Het Hart
Bellevue Cinerama - 234878
De Vier Vuisten Van De Duivel
dag. 2.15 - 7.00 - 9.30; zo 1.15 - 3.45 - 7.00 - 9.30
do t/m za
Duivels Van De Rode Cirkel
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zo t/m wo - 24.30
City - vr za 23.30
Motorduivels
Odeon II - vr za 24.15
Van Het Naaktfront Veel Nieuws

De nieuwe koude oorlog
Een Tros Aktua-uitzending
Wibo:

Er waart een spook door Europa, dames
en heren, en dat spook heet:
Eurocommunisme. Met een snelheid,
sneller dan het Verstand, werpen de
hersenschimmen van dit aanstekelijke
spook hun schaduwen over half
West-Europa. Het schijnt dat dit spook
nu ook Nederland heeft aangedaan, want
zelfs binnen het Hoofdkwartier van het
Simplisties Verbond, toch van oudsher
een uit enorme korrels zout opgetrokken.
Bolwerk van Nuchterheid, wordt sinds
kort gegriezeld.
Gegriezeld om spookverhalen. Zijn het
sprookjes? Ard Horvers sprak met
directeur Bie.

Bie:

Nee, dit zijn - helaas - beslist geen
sprookjes. Er is en wordt, hier in ditzélfde
gebouw, op enorm brutale en agressieve
wijze geïnfiltreerd, tot aan het
democraties hàrt van ons Simplisties
Verbond.

Horvers:

Door communisten?

Bie:

Door ‘een’ communist. Ik heb het sterke
vermoeden en eigenlijk wel de
afschuwelijke zekerheid dat er binnen ons
Verbond een KGB-agent opereert.

Horvers:

Is er tussen haakjes een Dialoog denkbaar
tussen Communisme en Simplisme?

Bie:

Nee. En ik zal u zeggen waarom niet:
dáárom niet. Onze
Beginsel-programma-bewakingscommissie
heeft op ons laatste Verbondskongres dat
zoals u weet op De Efteling werd
gehouden, het Communisme unaniem als
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een negatief-simplistiese ideologie
bestempeld. Het Communisme laat, naar
onze mening, intolerabel insufficiënte
ruimte voor de positief-simplistiese
vermogens van het Individu. Wanneer
communisten het Simplisties Verbond
zouden gaan meebesturen, al is het maar
in de sub-top, dan wordt onze organisatie
binnen de kortste keren uitgeleverd aan
bepaalde internationale krachten en
machten die een radicalisatie voorstaan
welke in zijn dictatoriale gedaante
onverenigbaar is met de pluriforme
structuur van het Simplisme. Dat is mijn
theorie van de omvallende magnetiese
dominovlooien.
Geef ze één vinger en binnen een half jaar
kunnen wij als Simplisties Verbond geen
poot meer uitsteken, laat staan verzetten.
Wel: en ik heb geen zin om ‘buiten
westen’ te raken, als u voelt wat ik
bedoel.
Horvers:

Heeft u uw vermoedens?

Bie:

Jazeker. Ik heb mijn vermoedens.

Horvers:

Kunt u een naam noemen?

Bie:

Ik kàn een naam noemen, ja.
Ik had de onthulling van deze naam eerst
via de Donald Duck of de Bobo willen
doorspelen naar onze achterban, maar ik
hou niet van
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geheimzinnigheid. Welnu: er ZIT een
Communist in het Simplisties Verbond.
En dat is Koot. Ik bèn nog bezig uit te
zoeken hoe Koot er, als Communist, in
hemelsnaam in is geslaagd door te
dringen tot in het Dagelijks Bestuur, maar
hij is compléét Communist, dat staat vast.
Koot.
Onthoudt u die naam. Dat is de naam van
een Communist. Koot. Koot is een
keiharde aanhanger van het
Communisme. Koot is een Communist,
dames en heren. Koot is communist!
Horvers:

We spreken nu met de ándere directeur
van het met het Communisme besmette
Simplisties Verbond.
Meneer Koot: u heeft ons gebeld.

Koot:

Inderdaad, per telefoon.

Horvers:

Waarom deed u dat?

Koot:

Nou voornamelijk dáárom, dus. Om het
er eens over te hebben, dat iedereen het
wéét.

Horvers:

Waarover?

Koot:

Hierover. Over wat hier gebeurt en dat
zij dus d'r in gefiltreerd geslaagd zijn te
lukken, in dit gebouw.

Horvers:

Wie zijn die Zij, meneer Koot?

Koot:

De Communisten. In ditzelfde gebouw is
het Communisme onvoorstelbaar om zich
heen begonnen te wemelen. Terwijl ze er
heel normaal uitzien, dat is het
misleidende. Alleen aan de ogen hè, als
je goed kijkt. Maar je kunt ze zó
aanraken. En wel zijn het er namelijk
zeven.
Juffrouw Pot van de Toiletten - geheel
Communiste. Van der Ruit van de
Boekhouding - KGB-agent. Meneer Lint,
hóófd van de typekamer, elk jaar met
vakantie naar Joegoslavië en verder:
compleet Communist.
Dan hebben wij daar die aardige gezusters
Papier van de administratie. Zien en doen
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er heel leuk uit en zich voor, maar zijn
Communistes.
De heer Nietje van de Orderafdeling - een
Communist als een páárd!
Horvers:

U hebt nu zes Communisten
aangewezen...

Koot:

Als ik het zevende zegel van mijn lippen
breek dan doe ik dit in het belang van het
Simplisties Verbond, dat wij hierin
dialoog bezig kunnen blijven in een géést.
Dus is het niet voor onze kinderen maar
vooral voor de váders van onze kinderen
dat ik een enorme steen in een rimpelloze
naam moet bevijveren: Bie!

Horvers:

Dus meneer Bie zou een KGB-agent zijn?

Koot:

Bie vormt een Communist als een Huis.
Die is zo Communisties als een kanón.
Eerst dacht ik zelfs aan scherts van hem,
wanneer Bie tussen de middag hardkeels
een steevast RUSSIES eitje bestelde,
omdat Bie en mijzelf daar nu eenmaal
graag humor om hebben, hádden om een
grap.
Maar het is niet grappig om met een
Communist aan één tafeltje te moeten
zitten. Communisten smakken
bijvoorbeeld extreem. Nee, Bie is,
gewoon op kantoor en tijdens zijn leven,
een Communist als een idioot. Bie? Die
is Communisties als een konijn!

Horvers:

Stel dat het Communisme langs legale
weg wortel zou schieten in het Simplisties
Verbond.
Wat ziet u dan veranderen?

Koot:

Alles. Ten eerste ik. Dan de bibliotheek,
dat de helft eruit moet. Censuur. Alleen
bruin brood in de kantine, zware shag,
grove taal. Ze zullen de stroomlijn uit de
autoos halen. Het model uit de
herencostuums, die allemaal grijs worden.
De Koningin mag geen hoed meer op.
Géén vogels na zessen. De verwarming
gaat lager. Eh....de toiletten. Juffrouw Pot
zal Houten brillen aanbrengen. Over de
gangen hier zal men met zijn tweeën in
de pas moeten lopen. De mélkchocolade
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verdwijnt. Enfin: het is mijn theorie van
de omvallende magnetiese
dominovlooien.

Dagboek van een volkomen oninteressante schrijver
Maandag.
Vanuit mijn raam kan ik naar buiten kijken.
Het is droog buiten, als er tenminste geen regen valt.
Om dat te kunnen constateren zou ik de gordijnen opzij moeten schuiven. Doch
daartoe dien ik op te staan van mijn stoel. Deze handeling wordt echter bemoeilijkt
door de tafel, die nogal aan de lage kant is; zelfs zó laag dat ik mijn beide knieën,
de linker èn de rechter, tegen de onderzijde van het tafelblad kan drukken zonder dat
mijn tenen het contact met de vloer verliezen.
Bij opstaan nu (bijvoorbeeld om door de opzijgeschoven gordijnen te kunnen zien
of het buiten regent) moet ik dus niet alleen mijzelf met stoel en al achterwaarts
verplaatsen, maar bovendien met mijn rechterhand de gehele tafel van mij afschuiven,
teneinde mijn knieën voldoende ruimte te geven hieronder vandaan te komen. Na
enig overwegen verwerp ik deze missie. Ik besluit te Luisteren of het buiten regent.
Het is kennelijk droog, want ik hoor niets wat op enigerlei Nattigheid lijkt.
Dinsdag.
In de nieuwe harde aanpak van mijzelf en mijn schrijverschap heb ik sigaretten door
Drop, wijn door Mineraalwater en koffie door Thee vervangen.
Met behulp van twee theebuiltjes vanmorgen mijn eerste pot thee gezet, bij welke
handeling, of beter: reeks van handelingen, van één van de zakjes het touwtje
losraakte. Het eerste builtje hield zich goed, maar het tweede, in dit geval het laatste
builtje, raakte, bij het om het pothengsel (handgreep) vastbinden, los van zijn touwtje.
Terwijl van het andere builtje het ‘merkje’ aan het te binden uiteinde van het touwtje
was losgeraakt! Dit papieren theemerkje vervult ongeveer de rol die het Lootje bij
Worst speelt - zo zou men ook een worst aan zijn merklootje op kunnen hangen.
Vanzelfsprekend niet in de theepot. Niet dat een normaal geschapen rookworst niet
in een gemiddelde
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theepot zou passen: worst is immers buigzaam en vormbaar, je zou de worst naar de
pot kunnen modelleren, maar waarom zou je? Je krijgt dan hooguit worstethee, na
opschenken van kokend water.
Worstethee, worstethee. Met dit wel gekke woord de middag en avond
rond-geassocieerd. Morgen wilde ik kijken of er zich soms een ideetje of een ingang
tot iets aandient via het woordje ‘lootje’.
Woensdag.
Vanmorgen eerst ‘Loodje’ opgezocht in het Woordenboek. Wel: Loodje IS helemaal
niet met een T! Ik koppelde, gevoelsmatig, Loodje aan Loot. Telg. Een worstetelgje.
Het theelootje. Maar bleek Loodje dus met een D te worden geschreven en niet met
een T. Onmiddellijk een sterke pot koffie gezet om deze schok te boven te komen.
Achteraf was mij natuurlijk duidelijk dat Loodje van ‘Lood’ stamt. De Materie, het
Metaal. Waar het uit geslagen is. Pijnlijk is dat, steeds te moeten merken dat je een
woord jarenlang andersgeschreven gedacht hebt of, wat mij ook nog regelmatig
overkomt: een woord jarenlang een andere, verkeerde betekenis toedichten. 's Avonds
getracht nog wat notities te ontcijferen die ik gisternacht had gemaakt voor de synopsis
van het plan voor de schematiek van mijn nieuwe boek. En láát het dan een heel
goed, erg belangrijk boek worden - wat dan nog? Wat zal het effekt zijn op de
mensheid in haar geheel, welke de bijdrage aan de cultuurgeschiedenis? Ik wou dat
ik niet zo met handen en voeten gebonden was aan dit verstikkend kleine Taalgebied!
Donderdag.
Vanmorgen mijn middelste burola opgeruimd, want ik moest nog ergens iets hebben,
maar ik wist niet precies meer wat, want ik was het kwijt. Het is mogelijk dat ik het
gezochte bij het uitruimen van de laden ben tegengekomen, maar als dit zo is dan
heb ik het niet herkend als iets wat ik Miste. Een lijstje gemaakt van alle dingen die
ik eigenlijk ‘miste’. Eerst de materiële voorwerpen, daarna de abstracte eigenschappen.
Ik had het lijstje daarom ook in tweeën gedeeld, door een potloodstreep verticaal in
het midden van het papier te trekken. Deze potloodlijn bracht ik aan door met een
in de middelste burolade gevonden potlood langs een eveneens hervonden lineaal
een beweging van boven naar beneden te maken en daarna nog een keertje andersom
voor de lijndikte, want als je ‘konkreet’ en ‘abstract’ maar klakkeloos door elkaar
gebruikt, slaat al snel de verwarring toe. 's Ochtends denk ik op mijn helderst, moest
ik weer eens constateren terwijl ik de potloodscheidslijn zette; eigenlijk ben ik een
Ochtendmens. Dat voel ik vooral 's middags en 's avonds. De Lijst, toch nog een hele
bladzij vol, aan weerszijden van de streep, samen met de overige la-inhoud in de la
gedaan. Is namelijk altijd handig. Dat gold voor alles wat er in de la zat. Daarom
niets weggedaan.
Anders zul je later altijd zien. Misschien een goede titel voor een bundel: ‘Anders
zul je later altijd zien’. In elk geval genoteerd. Anders zul je later altijd zien: dan heb
ik een bundel bij elkaar en dan zit ik nog maanden zonder titel!
Vrijdag.
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Eigenlijk weet ik niet zeker of het schrijven met Vulpen voor mij wel de ideale
schrijfwijze is. Aan de Vulpen kleeft toch nog altijd Gewichtigheid, wat aan de met
inkt opgeschreven woorden snel een teveel aan zwaarte verleent. De Ballpoint is
veel terloopser, veel minder definitief in zijn schriftuur. Wat er staat Pretendéért veel
minder en al ballpennend worden de gedachten ook ‘losser’ - je zet het makkelijker
neer, lijkt het wel. Bij de sigarenman een slof sigaretten en vier ballpoints gekocht
om er vanmiddag eens goed tegenaan te gaan want morgen komt Ada alweer met de
kinderen van Texel terug en als ik dan nog niet aanwijsbaar ben opgeschoten met
het Boek lukt me dat waarschijnlijk geen tweede keer: alles en iedereen een week
lang het huis uit sturen om in alle rust te kunnen werken. De ballpoints hadden elk
een andere kleur. Er was een blauwe, een rode, een groene en een gele. Geel viel af,
want dat schrift verdween van het papier door het binnenvallende zonlicht. Rood
stond weer iets te doceerderig en groen te magazijnig. De blauwe beviel me eigenlijk
nog het beste, al leek zijn schrift wel erg op echte inkt, waardoor ik toch meer het
gevoel kreeg dat er ‘onherroepelijk’ Vulpenschrift stond. Toen de gele ballpen weer
geprobeerd met de gordijnen dicht. Nu was het goed leesbaar en kregen de woorden,
die willekeurig waren gekozen, overgeschreven van het etiket op de fles wijn, iets
elegants, iets zweverigs. Ik denk dat ik morgen met de gele ballpen aan de slag ga.
Dat kan helemaal geen kwaad: het Boek màg best een beetje luchtig.
Zaterdag.
Juist zat ik achter een nieuwe stapel schoon wit papier, met mijn gele ballpoint
middenin een gedachte, toen ik de voordeur hoorde opengaan en de kinderen joelend
de trap op kwamen bonken. En Ada zou pas 's middags terugkomen! Ja de
middagveerboot zat vol, dus had ze de ochtendpont maar genomen. Op mijn vraag
hoe ik zo in godsnaam kon wèrken bleef ze mij het antwoord natuurlijk weer schuldig.
Geen gezeur nou, zei ze, en ik moest boterhammen voor de kinderen maken en de
koffers uitpakken, dan zou zij alle boodschappen doen. Zonder vragen bukte ze zich
over mijn bureau om het lege bovenste vel van de stapel papier te pakken, waar ze
een boodschappenlijstje van wilde maken, even snel. Nee! riep ik. Niet dit papier.
En ik gaf haar het tweede velletje van de stapel. Waarom dat andere vel niet, wilde
ze weten. Er stond toch niks op? Ik overwoog heel even haar uit te leggen dat er niks
op een vel papier hoeft te staan om het toch beschreven te doen zijn voor de schrijver,
maar ze stond zo stompzinnig naar me te kijken dat ik er maar vanaf zag. Ada begrijpt
me niet. Ada is geen schrijversvrouw. Ik zit in een te klein taalgebied en ik heb een
vrouw die geen schrijversvrouw is. Hoe krijg ik, dit gegeven, ooit het Boek bij elkaar?
Misschien moet ik in plaats van een Boek wel een Dagboek schrijven.
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‘Dus wat wou u nou?’
‘Ik wou graag twee kikkers van u en één uil.’
‘Twee kikkers en één uil, alstublieft.’
‘Nee, dat zijn drie kikkers.’
‘Drie kikkers? Nee hoor meneer. Dit zijn de twee kikkers en dit is de uil.’
‘Maar dat lijken net drie kikkers.’
‘Oh, op die manier. Ja, maar u heeft ze op z'n kop, nu. Kijk: U moet ze zo houden.’
‘Ja, nu zijn het drie uilen.’
‘Drie uilen?’
‘Ja. En ik wou twéé uilen. Twéé en één kikker.’
‘Ik dacht dat u twee kikkers en één uil wou...’
‘Ja precies. Dus geeft u me nu deze en deze, dan leg ik deze terug.’
‘Nu heeft u dus twee kikkers en één uil.’
‘Oh wàcht 's even: dit is dus de Kikker?’
‘Jawel meneer. Dit zijn de Kikkers en dit zijn de Uilen.’
‘Dat verandert de zaak! Ik dacht dat dit de Uil was, deze kikker!’
‘Die uilen bedoelt u?’
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‘Nee, deze kikker.’
‘Dat is niet de Kikker hoor meneer, dat is onze Uil.’
‘Wat zegt u me nou? Dan heb ik de uil al die tijd voor een kikker aangezien. Nee,
ja, dan moet ik twéé uilen en één kikker.’
‘Alstublieft.’
‘Ja nu geeft u me toch weer twee kikkers en één uil!’
‘Ach meneer Dreesmann? Kunt u er even bijkomen?’

Zondagmorgen
Een nieuwbouwveld vol vaders
voetballend met hun zoontjes
die het nog niet kunnen.
Elke teruggespeelde bal
houden zulke vaders
veel te lang bij zich:
wippertje, linkervoetje, knietje, rechtervoetje
tot hun nog te kleine jongens,
het wachten moe,
balorig in het gras gaan zitten.
Dan schieten ze snel
het balletje terug,
die vaders;
bang dat er anders
straks helemáál
niet meer te voetballen valt.
Twee ballen lang
gaat alles goed;
dan vergeten ze weer
dat ze getrouwd zijn
en vaders
en dat hun zoontje
nog lang geen voetbalvriend
van vroeger kan vervangen,
Koot
(die net de bal terugschoot)

Bie in de coffeeshop
Bie:

‘Mag ik wat melk, juffrouw?’

Juffrouw:

‘Die ligt op uw schoteltje, meneer!’

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Bie:

‘O, dit zakje. Zakje CREAMER, nou
vraag ik je. Dat gedonder met die zakjes!
Zakje suiker, zakje melk, een roerhoutje
in een zakje en een koekje in een zakje.
Zit je een kwartier te scheuren en te
morsen voor één kopje koffie. En straks
brengt u natuurlijk mijn bestelde broodjes
met een zakje mosterd, een zakje peper
en een zakje zout?’

Juffrouw:

‘Jawel meneer.’

Bie:

‘Zie je wel. Nou, hier is ƒ 10, - en houdt
u de hele hap maar. Ik neem voortaan m'n
lunch weer van huis mee. In één grote
papieren zak.’

Juffrouw:

‘Eh, ja meneer.’
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Verbondskantoor, dinsdagmorgen
Bescheurvrienden!
Elke morgen bereiken ons, per post, vele vragen.
Op een van die vragen willen wij nu eens wat dieper ingaan. Die vraag luidt,
grofweg geformuleerd: ‘Hoe slagen Koot en Bie er toch voortdurend in, tot in de
hoogste kringen, het te doen voorkomen alsof zij Echte Intellectuelen zijn, terwijl
ons bekend is dat zij zich, middels bekwaam ellebogenwerk en op de wankele basis
van een half jaar ULO de man, uit de regelrechte GOOT omhoog hebben
geschroefd?!’
Wij hopen dat wij uw vraag op deze wijze goed hebben geformuleerd en zullen
hier eindelijk maar eens antwoord op geven.
Dit doen wij door middel van een beknopte HANDLEIDING VOOR DE
VALSISTIESE INTELLECTUEEL, waarin we alle kwasiwijsneuzerij die ons de
afgelopen twintig jaar zulke goede diensten heeft bewezen, op een rijtje hebben gezet.
Berg deze tips in uw heren- of damestasje en trek u op partijtjes en bijeenkomsten
die zich boven uw geestelijk niveau voltrekken om het kwartier even terug op het
toilet, om daarna, dank zij uw eigenhoofdig opgekrikte conversatiewaarde, weer
minstens een half uur uw zegje te doen, bewonderend aangehoord door uw chef,
tante of verloofde.
Mocht u desondanks eventjes met de mond vol tanden komen te staan, herhaal
dan de onvergetelijke, ooit door Simon Vinkenoog gesproken woorden: ‘Nee. Dáár
weet ik niets van. Maar ik vóel er alles vanaf!’
Veel Sukses!

Handleiding voor de valsistiese intellectueel
Tien boeken die hij beweert te hebben gelezen:
1. The Canterbury Tales - Geoffrey Chaucer (Zeg erbij: ‘maar niet álle
vierentwintig’)
2. Tristram Shandy - Laurence Sterne (zeg erbij: ‘maar ik hou niet van boeken die
over het schrijven van boeken gaan’.)
3. Faust - Johan Wolfgang von Goethe (zeg erbij: ‘het duidelijkste werk over de
mannelijke Menopauze dat ik ken’)
4. Gullivers Reizen - Jonathan Swift (zeg erbij: ‘maar ik moet erbij zeggen dat ik
te weinig weet van de Whigs en de Tories in de achttiende eeuw om het volledig
als engelspolitieke satire te kunnen waarderen’)
5. Orestes - Aeschylus (zeg erbij: ‘maar Orestes van Euripides vind ik toch nog
nèt iets punker’)
6. De Gebroeders Karamazov - Fjodor Michajlovitsj Dostojevski (zeg erbij:
‘schande natuurlijk dat ze daar Yul Brynner voor hebben genomen. Dat had
Peter Ustinov moeten wezen’)
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7. Het leven van Samuel Johnson - James Boswell (zeg erbij: ‘wat ik nu ga citeren
is dus Boswell die Johnson citeert - ach nee: je moet het zelf lezen’)
8. Inleiding tot de Psychoanalyse - Sigmund Freud (zeg erbij: ‘natuurlijk is Freud
een clichee, maar toch een clichee van zo'n klasse, dat zeggen dat Freud een
clichee is natuurlijk een clichee is’)
9. Ulysses - James Joyce
(zeg erbij: ‘nou moet ik eerlijk zeggen dat ik bij het lezen heel veel steun heb
gehad van The Bloomsday Book van Harry Blamire’)
10. De Collected Poems van Wallace Stevens (zeg erbij: ‘typies zeventiger jaren
trouwens - dat vermijden van sentimentaliteit en dat combineren van stijl en
intelligentie’)

Nota beide bene: De Valsistiese Intellectueel kan zich uit iedere hem te moeilijk
wordende literaire discussie redden door plotseling te zeggen: ‘Hebben jullie
gisteravond trouwens Carmiggelt gelezen?’

Drie dichtstrofen die hij aan het haardvuur kan citeren
- ‘vreesachtig en gevlucht naar 't midden van haar staten
leeft de ziel leeg van lust, van minnen en van haten;
verveling sneeuwt in onze harten, stil...’
J. Slauerhoff
- ‘Bolt and bar the shutter
For the foul winds blow:
Our minds are at their best this night,
And I seem to know
That everything outside us is
Mad as the mist and snow.’
W.B. Yeats
- ‘Oú sont les neiges d'antan?’
François Villon

Cijfertaal die hij moet kunnen spreken:
2. Het Binaire Stelsel. Een ideetje van Leibnitz - een mathematies systeem dat 2
en niet 10 als basis van ons Talstelsel heeft. De meeste computers werken
volgens het Binaire Stelsel.
3. De Drie Dramatiese Eenheden. Ook wel de Aristoteliaanse Drieëenheid
genoemd. Dit zijn de regels die het Klassieke Drama regeren! Eenheid van
Handeling (logiese samenhang tussen de gebeurtenissen), Eenheid van Tijd
(ongeveer 24 uur), en Eenheid van Plaats. Deze Drieëenheid beheerste het
zeventiende-eeuwse franse theater. Het klassieke essay erover staat te lezen in
‘Preface to Shakespeare’ van Samuel Johnson (James Boswell schreef ‘The
Life of Samuel Johnson’, weet u nog wel?)
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4. De Vier Vochten. Er was een middeleeuwse theorie die luidde dat ons lichaam
is samengesteld uit vier vloeibare elementen: bloed, slijm, gele en zwarte gal.
Men geloofde dat er een samenhang bestond tussen De Vier Vochten en de vier
belangrijkste temperamenten die 's mensen karakter kenmerken. Zo
onderscheidde men het Volbloedige type (opgewekt en optimisties); het
Flegmatiese Type (koelbloedig); het Prikkelbare Type en de Melancholieke
Mens. Als systeem voor een verantwoorde
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Rubricering sloeg het nergens op, maar het maakte de keuze van vrienden wel
iets eenvoudiger.

Nota beide bene:

de Mensheid valt overal en altijd in twee
grote groepen uiteen. De tweede groep
bestaat uit de mensen die zeggen dat de
mensheid overal en altijd in twee grote
groepen uiteenvalt.

5. De Vijfde Colonne. De Vijfde Colonne bestaat uit Verraders, Collaborateurs.
De omschrijving was een vondst van een generaal uit de Spaanse Burgeroorlog,
die pochte dat hij Vier Colonnes had die Madrid omcirkelden en een Vijfde
Colonne die binnen de stad voor hem streed. Geen idee hoe die Generaal heette,
overigens, maar dat half-weten van feiten is juist een kenmerk van de Valsistiese
Intellectueel.
6. Zes Personen op zoek naar een Auteur. Sei personaggi in cerca d' autore een toneelstuk uit 1921 van Luigi Pirandello. Stormachtig verlopen premières
door geheel Europa. Terwijl de acteurs bezig zijn met het repeteren van hun
stuk, worden zij onderbroken door zes mensen die beweren dat zij, in
werkelijkheid, de geschetste toneelfiguren zijn. Zij eisen dat hetgene wat niet
van hen wordt verteld en opzettelijk door de auteur is weggelaten, alsnog aan
het stuk wordt toegevoegd. Heeft u dat gevoel ook wel eens, ten opzichte van
uw Schepper? Houden zo.
7. Zaken die met zijn zevenen zijn.
De Zeven Wonderen der Oudheid: de Pyramiden van Egypte; de Hangende
Tuinen van Babylon; het Graf van Mausolus; de Diana-tempel in Ephese; het
Zeus-beeld van Phidias; de Colossos van Rhodos; de Vuurtoren van Alexandrië.
De Zeven Wonderen der Nieuwe Wereld; het Romeins Colosseum; de
Catacomben van Alexandrië; de Chinese Muur; Stonehenge; de Scheve Toren
van Pisa; de Porceleinen Toren van Nanking; de Aya Sophia in Constantinopel.
De Zeven Doelpunten van Mario Kempes, WK-Voetbal 1978.
De Zeven Hoofdzonden: Trots, Wellust, Afgunst, Gramschap, Hebzucht,
Vraatzucht, Luiheid.
De Zeven Deugden: Geloof, Hoop, Liefde, Rechtvaardigheid, Standvastigheid,
Voorzichtigheid, Matigheid.
De Zeven Wereldzeeën.
Zeven Jongens en een Oude Schuit.

Muziekflarden die hij moet kunnen neuriën:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Het Thema uit Schuberts Onvoltooide Symphonie.
Het Slotkoor uit Beethovens Negende Symphonie.
Het Siegfried-leitmotiv uit Wagners Ring des Nibelungen.
‘La ci darem la mano’ uit Mozarts Don Giovanni.
‘Habanera’ uit Bizets ‘Carmen’.
My Funny Valentine op Chet Baker-wijze.
The Man I Love op Billie Holiday-wijze.
De Drie Gymnopédies van Erik Satie.
Kleine Kokette Katinka van De Spelbrekers.
De Mars van het Simplisties Verbond.

Bovenstaande tips waren dus bedoeld om een bodempje te leggen. Dat u met de
noodzakelijkste namen, titels, melodietjes en getallen uit de voeten kunt. Maar nu
de manier waaròp u dit zegt. Losjes dus. Vermoeid, als het ware. Want de betere
Valsistiese intellectueel behoort meer tot de Derrière- dan de Avant-Garde. En dan
nog iets: leer improviseren. Want met de weergave van alleen maar Feiten bent u
nog nergens. Nee, af en toe moet u laten merken dat u heus nog wel iets meer kunt
dan andermans mening reproduceren. Proberen. Wat blijkt? U kunt zèlf een mening
verzinnen! Oefenen en nog eens oefenen, dus.
Bezoek eens een eigentijds toneelstuk of lees eens een moeilijk boek, ga vervolgens
voor de spiegel staan en vraag u op de man af, hoe u het vond. Improviseer dan een
valsisties Intellectueel antwoord. Taaloefening baart Gesprekskunst!

Sta daar niet zo stom: zeg iets dieps!
Waar gaat het om? U wou van uw kompleksen af en als u nu maar vaak het laatste
woord heeft en de anderen met stomheid weet te slaan, dan voelde u zich weer
helemaal het heertje.
Welaan: onthoudt deze Vuistregel voor het Culturele Gesprek - HOE VERDER
U TERUGGAAT, DES TE STEVIGER U STAAT.
De informatieve Overkill van de wekelijkse Culturele Bijvoegsels heeft een enorme
gelijkschakeling van Weten teweeg gebracht en het is dus zaak dat u de overigen,
letterlijk, VOOR bent met uw vergelijkingen en verwijzingen!
Zeg dus, nadat u Nureyjev in een uitverkocht Carré aan het werk hebt gezien met
de thans 103-jarige Dame Margot Fonteyn:
‘Rudy sprong heel mooi vanavond, maar toch prefereer ik Nijinsky's manier van
weer neerkomen.’
Zeg, na in een nachtvoorstelling Bertolucci's Last Tango in Paris te hebben gezien:
‘'s Wel leuk hoor, hoe Bertolucci een bepaald sfeertje weet op te roepen, maar
toch een beetje zwakjes vergeleken met Het Cabinet van Dr. Caligari!’
Zeg, als u op het lage tafeltje bij een uwer relaties de dichtbundel ‘De Driekantige
Peer’ van Voznesenski ziet liggen:
‘Ja, af en toe heeft het een behoorlijke kracht, de poëzie van Voznesenski, maar
heb je de laatste tijd Lermontov nog wel eens herlezen?’
HOE VERDER U TERUGGAAT, DES TE STEVIGER U STAAT. Zo lusten
Valsistiese Intellectuelen er nog wel eentje. Deze: HOE ONBEKENDER, DES TE
VEILIGER!
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Hier bedoelen wij mee dat u de kans op weerwoord kleiner maakt naarmate de
door u geciteerde Namen en Titels Onbekender zijn. Maak er derhalve een goede
valsistiese gewoonte van, in literaire gesprekken altijd de belangrijkste werken van
de bebabbelde auteur onbesproken te laten. Prijs daarentegen de minst gelezen boeken
van de schrijver waar het om gaat. Geen woord dus over Melville's Moby Dick, maar
dóór blijven drammen over zijn volgens u sterk onderschatte ‘Omoo’, mondje dicht
als het over Hamlet of Three Merry Wives of Windsor gaat, maar zó'n scheur
opentrekken als er eventjes gezwegen wordt en dan roepen dat ú Titus Andronicus
als Shakespeare's meesterwerk beschouwt; het toneelstuk ‘Exiles’ zeggen te prefereren
boven de romans van Joyce en de muziekkritieken van George Bernard Shaw hoger
aanslaan dan zijn toneelstukken.
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Oefen vooral in vaagheden; uitspraken die lijken te getuigen van een begrip en een
doorzicht dat voorbijgaat aan onnozele detailkritiek. Een paar voorbeelden: In de
pauze van om het even welk toneelstuk zegt u: ‘dat tweede bedrijf was natuurlijk
veel te hard uitgelicht’.
In de pauze van om het even welke pianorecital zegt u: ‘zijn articulatie van het
arpeggio was kristalhelder’.
In de pauze van om het even welk ballet zegt u: ‘toch werkt het niet als de totale
katharsis. Het orkestreert onze spanningen, meer eigenlijk niet.’
Bij om het even welke opening in het doet er niet toe welke galerie zegt u:
‘nou afgezien van het werk zelf, maar hun manier van ophangen is natuurlijk
ongelófelijk.’

Woordenlijstje ter onbeperkt gebruikt
Existentieel -

nog altijd goed. Doet er niet toe dat het
al misbruikt wordt sinds Sartre zijn eerste
Pernod dronk. Kan op elk terrein en
onderwerp worden geplakt. Dus: ‘dat
boek/die film/dat schilderij/die opera/dat
toneelstuk herdefinieert de existentiële
zijnsbeleving van de neurotiese
persoonlijkheid.’

Surrealisties -

breed bruikbaar. Betekent ‘voorbij of
onder het werkelijke’ en dat kan
natuurlijk alle kanten uitgaan, dus gebruik
het onbekommerd en vooral als u om een
mening wordt gevraagd over iets waar u
werkelijk de ballen van heeft begrepen.
Dus: ‘Ja, die laatste Bunuel. Deed me in
zijn surrealistiese momenten hier en daar
af en toe aan Cocteau denken, vond je
niet?’

Jungiaans -

stuk beter dan Freudiaans. Suggereert een
veel dieper gaande psychologiese kennis.
Jung schreef over een heleboel dingen,
vooral over symbolen, dus met
‘jungiaans’ of ‘jung-achtig kunt u alle
kanten uit. Dus: 'ik vind Piet Puk in zijn
latere werk gewoon veel Jungiaanser van
sfeer bezig.’ lemand vroeg u namelijk wat
u van Piet Puk vond en verdomd, u wist
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niet eens of Puk een schilder, een filmer
of een schrijver was. Spreek daarom altijd
over ‘zijn werk’.
Symbolisme -

een van de oudste stafwoorden uit de
ransel van de valsistiese intellectueel.
Altijd goed, omdat alles van alles een
symbool kan zijn, ja? Dus zie in zelfs het
meest realistiese, werkelijk niets anders
dan zichzelf voorstellende produkt van
de menselijk geest altijd Symbolisme.
Dus: ‘wat ik in Joop Waasdorp zo
bewonder, is het waanzinnige
symbolisme van zijn Water’.

Gestalt -

heel handig woordje. Beetje vaak gebruikt
in de veertiger en vijftiger jaren, maar
toch nog heel goed plaatsbaar. Past op
alles. Heeft dan vaag iets te maken met
de Structuur van iets of iemand. Dus: ‘Ik
vind die somberheid van Van Oudshoorn
echt erg, erg betreurenswaardig, maar ik
bewonder natuurlijk wel de hele Gestalt
waar dat uit voortkomt.’

Plastic -

nog altijd een prima-werkende Kat.
Vooral effektief als u Personen en
Popmuziek dit bijvoeglijk naamwoord
toekent. Dus: ‘een volkomen plastic
President; de geheel plastic laatste plaat
van David Bowie; beetje Plastic, wat
Bernstein daar met Beethoven deed’.
Probeer hier en daar een van plastic
afgeleid verfijninkje als: ‘Willink is nu
wel volledig Formica geworden’ of:
‘Haitink? Nee, dat is mij veel te
polyetheen allemaal’.

Genoeg nu. Onnodig te zeggen dat ‘Simplisties’ vrijwel alle woorden uit het lijstje
kan vervangen. Ten slotte nog een paar voorbeelden van Grote Zinloze Zegsels zoals
u ze nu zelf moet kunnen construeren:
‘een krankzinnige allegorie van de geboorte, leek mij!’
‘briljant hoe hier het oude konsept van De Moeder als Kosmiese Hoer op zijn kop
wordt gezet!’
‘ik krijg het gevoel dat al zijn disciplines langzamerhand desintegreren.’
‘hij hanteert zo'n wáánzinnig beheerst palet’.
‘aandoenlijk ja, maar zó gestólen allemaal.’
‘het had precies dat wankele evenwicht van spanningen waar ik gek op ben.’
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‘toch heeft hij de dramatiese logica volkomen opgeofferd aan zijn waanzinnige
behoefte om gewoon te communicéren!’
Welnu, wat dachten wij ervan? Steek deze tips bij u en u zult er als Valsisties
Intellectueel best wel in slagen de weekenden van het eerstvolgend half jaar zonder
kleer- en zielscheuren door te komen. En daar gaat het maar om, in het valsisties
sociaal verkeer: de weekenden. Want doordeweeks kan de Valsistiese Intellectueel
gewoon, duttend, zijn mond houden.
Graag gedaan en zien wij u nog in Bayreuth? Nou ja, anders tot in Spoleto!
Koot en Bie
weekend-intellectuelen
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[Buitenlandse voetgangers]

Italiaanse voetgangertjes

Luxemburgse voetganger

Elzasser voetganger

Zwitserse voetganger
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Waalse voetganger

Italiaanse voetganger
Hij houdt zijn handen
te hoog aan het stuur;
die auto is nieuw of
hij heeft hem te huur.

In de aarde
‘Er is iets aan de hand met onze voeten schijnt het. We zijn vergeten hoe we moeten
lopen zeggen ze. En om ons terug te brengen in het rechte spoor worden er steeds
gekkere schoenen geschapen, lijkt het wel.
Wat verlang ik van mijn schoenen? Op Schoenen moet ik Staat kunnen maken.
Met Schoenen wil ik niet het risico lopen dat ik ze niet aan de praat krijg, bij
halsoverkop ergens heen moeten of vandaan willen. Een Goede Schoen moet het
elke morgen Doen, kortom. Knappende veters, ontsporende ritsen, afhakende hakken,
de struikelende open muil van een losgeschopte leren zool - al dit gebrekebeen zou
afgelopen moeten wezen. Doch de Schoen waarmee niks aan de hand is, schijnt mij
niet beschoren. Wanneer ik op mijn schreden terugkeer, doorloop ik zeven fasen.
Over de eerste kan ik kort zijn: dat was de periode van de gebreide schoenen. Te
warm dus. Vervolgens kreeg ik leren schoentjes, hoog en gelakt, knellende
voetcorsetjes meer. Die werden later afgegoten in Brons en daar stond ik tussen mijn
eerste en derde levensjaar parmantig mee op de ouderlijke schoorsteenmantel.
Langzaam ging mijn Hobbelen over in Stappen. Deze jongensfase doorschreed ik
op drie paar schoenen: een stelletje Molières (genoemd naar de schrijver van De
Vrek, om de goedkoopte), twee Robinson-sandaaltjes en een paartje dunne zwarte
gympjes, afkomstig uit Heveadorp.
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Stappen werd stilaan prepuberaal Struikelen: een schoenverslindende wijze van
voortbewegen, die zes tot zeven stel hoge leren onderdaantjes verorberde.

Daarna daagde, rond mijn twaalfde, het Gevoel dat blasé Schuiven verre de voorkeur
verdiende boven dom Hollen. De bij heldere hemel op de Schoenenmarkt
verschijnende ‘Clarks’ (slappe, nonchalante suède bottines) hielden, toen ik vijftien,
zestien was, de Saturday Night Fever ook doordeweeks op peil en toen de ‘Loafers’
verschenen barstte de schoeiselrevolutie in haar volle hevigheid los: radeloze
fabrikanten knoopten zich op aan hun niet langer te slijten partijen Veters, want de
Nieuwe Schoen was Ongebonden als de Italiaanse triolen-kwintetjes die hem, in Wit
voornamelijk, droegen - slechts op veterloze Instappers (‘Bordeelsluipers’) liep je
bij het tijdsbeeld in de pas, vonden wij.
Maar toen kwamen daar De Vier Uit Ruttlepool en werd ons Schuiven Trippelen;
op halfhoge zwartleren ‘Beatle-laarsjes’ klikklakten we de Praagse Lente tegemoet,
om rond de jaren zeventig terug te glijden in de Military Look: legerkistjes en
canvasschoeisel begonnen de klok te slaan. Tot alom de kuitige Cowboylaarzen
verschenen, waarin ik het de afgelopen vijf jaar te warm had. De meesten onzer zijn
hier intussen uitgestapt, daarbij tegelijk hun haar kortwiekend. Het zich Klossend
verplaatsen is derhalve passé en wéér wijzigt zich de Loop der Jonge Geschiedenis:
Verend te lopen, dien je nu: Huppelen bijna. Want men wil ons wijsmaken dat we
nog alle kanten op
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kunnen en dat we vrij zijn om te gaan en te staan waar we willen. Daarom worden
ons, nog net voor ons veertigste, van die Buggie-achtige schoenen aangepraat.

Uw hele eerste leven lang heeft u te voorover, te beklemd of te krap van pas gelopen,
heet het plotsstaps van alle kanten.
Waardoor het soms in uw rug schiet en vandaar ook die valse bek van u en
zodoende allerhande nimmer gemaakte promoties. Maar op uw nieuwe Second
Life-Schoenen loopt straks alles anders: rugklachten verstommen, uw eigen tanden
keren terug en u schopt het in een mum van tijd tot minstens directeurtje! Dit alles
dankt u aan Professor Roots: de geleerde die uitzocht hoe het toch kwam dat de
gemiddelde negerslaaf honderdtwintig jaar werd. Dat zat hem in de speciale schoenen,
die hij niet droeg. Daardoor zakten, onder zweepslagen, alle negers volkomen
natuurlijk weg in de prut van de katoenplantages - namelijk eerst met hun hielen en
daarna pas de rest van hun blote voeten. Zodoende Roots - de schoen met de verlaagde
hiel. Het Natuurlijke Lopen mag er dan mee zijn teruggekeerd - het simpele staan
levert een vreemde, tegennatuurlijke sensatie op: ik was jarenlang gewoon mijn
relaties recht in de ogen te kijken terwijl ik hen tot voor kort, wortelend in mijn Roots
dus, strak op de haargrens staarde.

En men is alweer een stapje verder. Na professor Roots steekt nu ene doctorandus
Shakti zijn kop op en beweert dat we er met alleen die verlaagde hiel niet komen!
Wat onze voeten namelijk behoeven zijn een ‘Voetboogsteun’ en een ‘Teenrichel’!
Vooral die Teenrichel geeft bij het bestijgen der schoen het gevoel dat men zijn
sokken er gisteravond in heeft laten zitten of dat het binnenzooltje, door transpiratie
week geworden, hinderlijk is opgekruld. Ik heb ze wel gepast natuurlijk, bang achterop
te lopen, maar ben vastbesloten er verder niet in te trappen. Ook niet in het produkt
van de nog te verwachten Waanzinnige Voetgeleerde die binnenkort zal beweren
dat de enig juiste manier van lopen wordt gegarandeerd door een schoen die De Hak
aan de Teenzijde heeft zitten en waarbij de Veters onder de Voetboog dienen
vastgestrikt. Ik stap eruit. Heb net in een klein buurtwinkeltje een simpel paar
ouderwetse gedegen molières gekocht en een knappe vent die mij daar de rest van
mijn leven nog uitpraat. Ik denk dat ik ze aanhou, in bed. Dat geeft namelijk een
Hele Nieuwe Manier van Liggen.’
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[Valsismen]
Nationaal Instituut ter Bestrijding van het Valsisme Waardenburg 16'"
Echt (N.Br.)
Domme mensen!
Door mijn kortstondige verhouding met Carla Schmelzer (wat een nacht!), kreeg ik
toegang tot de hoogste kringen en slaagde ik erin een CRM-potje te breken ter
financiering van het project dat best eens mijn levenswerk zou kunnen worden.
In een wereld die, vooral op maandagmorgen, lijkt te zijn opgetrokken uit
leugenachtige mensen en onwaardige décors, ging de vraag: Wat is waar en echt
Echt?, mij steeds meer bezig houden. Ik prijs mij dan ook gelukkig dat ik hier achter
dit imposante bureau (net echt mahonie) en in deze comfortabele directeursstoel (je
zou zweren dat 'ie van echt leer was) een positieve bijdrage kan leveren in ons
nationaal gevecht om het verwerven en koesteren van de werkelijk Ware Waarden.
Alles wat NIET WAAR is noem ik VALSISME.
Ik heb geen zin in filosofisch gehakketak over de vraag Wat Is Waar; iets is waar,
als het niet valsisties is!
Voorbeeldjes van valsisme, die me zo even te binnen schieten: kunstbloemen,
spuitsneeuw en huifkarreizen door Ierland. Op verzoek van mijn eerste opdrachtgever,
het Simplistisch Verbond, zal ik u dit hele verdere jaar attenderen op tientallen
voorbeelden van valsisme, valsistische taal en valsistoïde gedrag.
Nu in heel Europa het neo-valsistische monster zijn leugenachtige kop steeds vaker
vertoont, hoop ik dat wij schouder aan schouder niet door de knieën zullen gaan.
Mijn strijd is uw strijd!
Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje
(giro 400976 t.n.v. het
Anti-Valsistisch Front, Purmerend).

Hoe het begon
Eens, toen ik jong was, en voor geen enkel fuifje werd uitgenodigd, viel mijn oog,
toen ik weer eens een avond alleen thuis zat, op een advertentie in het tijdschrift De
Lach, waarin mij een wonderbril beloofd werd. Daar had ik wel oren naar!
Twee weken nadat ik de gevraagde ƒ 9,80 had overgemaakt, arriveerde de
wonderbril bij mijn ouderlijk huis. De daaropvolgende weken gelukte het mij op een
vijftal partijtjes te verschijnen, natuurlijk gewapend met mijn wonderbril. Maar wat
werd ik teleurgesteld! Geen van de beloofde effecten werd ik door mijn wonderbril
gewaar, dit terwijl alle andere aanwezige heren Ooooh's en Aaah's slaakten, zodra
ze met mijn eventjes welwillend afgestane wonderbril de vrouwelijke feestvierenden
bekeken.
Diep ontgoocheld ging ik al om half elf naar huis terug, kennelijk waren mijn ogen
niet geschikt voor een wonderbril. Diezelfde avond besloot ik mij een leesbril aan
te schaffen en mijn neus nog slechts in de boeken
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te steken. Ook beloofde ik mijzelf het valsisme te bestuderen op welks spoor dien
wonderbril mij dan toch maar gezet had!

Hoe het verder ging
In 1958 promoveerde ik op het proefschrift Het Valsisme in de Pugilistiek. Professor
Ben Bril was mijn promotor. Tientallen essays over het valsisme vloeiden vervolgens
uit mijn pen. Met een schier bovenmenselijke inzet wist ik het anti-valsisme in mijn
mens-zijn te integreren: ik droeg uitsluitend de zuiverste scheerwol, ging
ongepoederde sigaren roken en scharrelde zelf mijn eieren bij elkaar.
Toen kwam de televisie in mijn leven. Wat een puur valsistisch medium! Elke
avond was ik, voorzien van een kladbloc uit houtrijk papier, voor het scherm te
vinden.
En opdat het sluip-valsisme niet aan mijn aandacht zou ontsnappen, voegde ik een
binoscope aan mijn uitrusting toe. Nu zag ik het valsisme in zijn ware gedaante:
levensgroot!

Opgeblazen valsisme

Dierlijk valsisme
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Antiekvalsisme

Valsistiese gezelligheid
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Valsististisch naakt 1

Kunstvalsisme

Herensexvalsisme
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Valsistisch naakt 2
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Valsisties simplisme
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Hoofdstad Een radiogesprek
Interviewer:
‘Het belooft weer een bewogen weekend in Amsterdam te worden, dames en heren.
Vrijdagavond start in theater Carré het Grote Flikker Etmaal tegen de repressie van
de Amerikaanse homosexuelen, vanaf zaterdagmorgen acht uur vijftien zal het gehele
Vondelpark, onder het motto Geen Pottenkijkers, zijn afgesloten voor mannen boven
de drie jaar, wanneer daar Het Lesbische Vrouwenfestival gevierd gaat worden en
zondagmiddag is er een feestelijk Pedofielenmatinee in de Kleine Zaal van het
Concertgebouw, waaraan medewerking zal worden verleend door Anton Geesink
en de Wiener Sängerknaben. Allemaal verheugende activiteiten, kenmerkend voor
de ongedwongen levenssfeer van de vaderlandse hoofdstad. Dat echter lang niet
iedereen deze explosie van openheid waardeert, blijkt uit de opvallende advertentie
die gisteren in alle landelijke dagbladen te lezen viel en waarin heftig werd
gewaarschuwd tegen wat werd genoemd “deze epaterende dictatuur der minderheden”.
Naast mij staan de drie ondertekenaars van deze advertentie. Meneer De Piet, u bent
woordvoerder van de werkgroep Open Ogen, wat zijn in het kort uw bezwaren?’
De Piet:
‘Onze voornaamste grieven richten zich in de eerste plaats tegen het inteeltkarakter
van al deze activiteiten. Als ik zaterdagmiddag zin heb om gewoon lekker wat te
trimmen in het Vondelpark, dan kan dat dus blijkbaar niet. En dan zeg ik: dat wordt
al te dol. Het Vondelpark is namelijk ook van mij en niet van een stelletje Rooie
Vrouwen en Amazones, die er één grote Lesbinale van maken.’
Interviewer:
‘Meneer Van Ham, uw aktiecomité De Dwarskijker protesteert voornamelijk tegen
wat u noemt ‘het hinderlijk kokketeren met afwijkend gedrag.’
Van Ham:
‘Inderdaad. Als ik zie hoe de Nicht zich afsluit met ondoordringbare pluchen
gordijnen, in afgeschermde barretjes, als ik zie hoe de Pedofielen hun eigen
knapenblaadjes in het leven hebben geroepen en met zúlke zonnebrillen op maar wat
rondhangen bij peutercrèches en schoolpleintjes, om dan één keer per jaar, zoals
aanstaande zondagmiddag achter de brede rug van Anton Geesink (nota bene een
notoire broodpoot) zogenaamd naar buiten te treden, dan zeggen wij van De
Dwarskijker: zo kweek je menselijke reservaten, safariparken en zo roep je alleen
maar agressie op die een werkelijke integratie en assimilatie in de weg staat.’
Interviewer:
‘Bent u dat met de heer Van Ham eens, drs. J. Schuurmans?’
Schuurmans:
‘Als voorzitter van de werkgroep Beestenbende wil ik vooral waarschuwen tegen
de suggestie, die vooral met steun van de linkse media gewekt wordt, als zouden
homofilie, pedofilie en lesbisme, de enige drie menselijke deviaties zijn die niet
alleen geaksepteerd dienen te worden binnen onze moderne pluriforme samenleving,
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maar die zelfs juichend moeten worden ingehaald, wil je tenminste niet voor intolerant
worden uitgescholden.’
De Piet:
‘Volkomen juist. Nu wordt ons wijs gemaakt dat dit gesanctioneerde topje van de
ijsberg het complete scala van de menselijke relatiemogelijkheden zou vormen.’
Interviewer:
‘Ah! En daarom zoekt u met uw protest meer bekendheid te geven aan de
activiteiten van uw eigen werkgroepen?’
Interviewer:
‘Meneer De Piet, uw werkgroep Open Ogen bestaat uit:...’
De Piet:
‘...exibitionisten! Van alle gezindten. Zo hebben wij een dokter onder de leden,
een archivaris, een schout-bij-nacht, zeker tien etaleurs, warme bakkers en
damestandartsen, zelfs een homofiele edelsmid. Maar wat onze leden bindt is dit:
wij doen allemaal niks liever dan 'm laten zien. Nou en dat wordt dan nog altijd gek
gevonden in Nederland. Je staat als exibitionist nog altijd bloot aan strafvervolging.
Terwijl wij zeggen: laat naar je kijken, be proud of your thing.’
Interviewer:
‘Meneer Van Ham, hoe ligt dat bij uw aktiecomité De Dwarskijker?’
Van Ham:
‘Ja, in Dwarskijker willen wij alle voyeurs van Nederland bundelen. Wij schatten
dat er toch zo'n drie miljoen voyeurs zijn, maar men durft niet uit te komen voor zijn
voyeurzijn, want je wordt er nog altijd op aangekeken. En daar willen wij wat aan
doen, aan het creëren van een leefbaar voyeursklimaat. Zo hebben wij vorig jaar een
hele dag de Luxaflexfabrieken bezet.
Evenals het Lipskomplex, waar wij grotere sleutelgaten hebben geëist. En zo
lobbyen wij bij de Nederlandse architecten (waar heel veel voyeurs tussen zitten)
om terugkeer tot de laagbouw te bepleiten en bij eventuele nieuwe hoogbouw graag
wat minder tochtige galerijen. Men kan ons ook schrijven en dan komen wij graag
bij u door de vitrage kijken met een mannetje of drie.’
Interviewer:
‘Meneer Schuurmans, uw werkgroep Beestenbende heeft meen ik iets met dieren
van doen?’
Schuurmans:
‘Ja, wij zijn, wat dan met een moeilijk woord heet Bestialisten en dat betekent dat
wij Het Dier als partner prefereren boven de gemiddelde mens. Nou en dat mag niet
in dit vrije Nederland, waardoor naar onze voorzichtige schatting zo'n 180.000
overtuigde bestialisten niet aan de bak komen. Elke hondenbezitter is een latente
bestialist, zo kunt u 't rustig stellen.’
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Interviewer:
‘Wat voor mensen zitten er in de Beestenbende?’
Schuurmans:
‘Dat zijn afgestudeerde kinologen, jockey's, garnalenpelsters, kippenneukers, veel
schapenscheerders, een enkele dompteur en zelfs een dierenarts. Nee, dus dat is echt
wel in orde.’
Interviewer:
‘Nou staan er wat aktiviteiten op stapel, meen ik, Meneer De Piet?’
De Piet:
‘Inderdaad. Wij exibitionisten houden volgende week zaterdag de gehele dag open
huis in de Grote Zaal van de Rai, in Amsterdam en daar is (en dat is het verschil met
de bekrompen opzet van de homo- en lesbische bewegingen), werkelijk iedereen
welkom. Wij rekenen op een volle zaal, de toegang is gratis, zodat onze leden hem
de hele dag op het toneel kunnen laten zien, en dat er dan ook gekeken wordt, hopen
we. En we zijn heel blij dat niemand minder dan Ted de Braak hem als eerste voor
het voetlicht zal brengen. Onze voorzitter, dat ben ik dus, zal hem uit protest tegen
de behandeling van exibitionisten bij burgemeester Polak onder de neus houden. Ik
hoop tegen die tijd 15.000 handtekeningen erop verzameld te hebben.’
Interviewer:
‘En u meneer Van Ham, wat zijn de plannen van de Amsterdamse voyeurs?’.
Van Ham:
‘Nou aanstaande zondagmiddag organiseren wij op de Grote Speelweide in het
Vondelpark een feestelijke gordijnverbranding, waarop iedereen met zijn vitrage van
harte welkom is. Er is een voorstelling van ons Gluurcabaret en voor de algehele
presentatie zou Joop Smits nog een gaatje zien te vinden.’
Interviewer:
‘Nou, dat kan aankomen. Meneer Schuurmans, de bestialisten kunnen dan natuurlijk
niet achterblijven.’
Schuurmans:
‘Inderdaad niet. Wij organiseren van zaterdag op zondag de Open Nacht van het
Dier in Artis en dan willen wij jong en oud, man en vrouw, graag vertrouwd maken
met de eerste beginselen van ons Bestialisme. De toegang is gratis, maar wel graag
zelf verse pinda's meenemen en een extra stel ondergoed. Ons bestuur zal dan
demonstreren hoe het geluk te vinden in o.a. een drietal apen, een volwassen pinguin,
de zebra, ja, zelfs een flamingo. Er is een EHBO-stand, een braderie en voor de
presentatie denken wij aan Teddy Scholten.’

Koot en Cock
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‘Cock bracht vier paar sokken voor een tientje voor me mee, die bij elkaar werden
gehouden door een flapje waarop “Sport Socks” stond en “Manly” en “Dynamic”.
Dan loop je toch eventjes anders. Zoals je op een sportfiets vlotter zit dan een gewone.
Twee transfers met “Tour” en “Super Race” op mijn oude karretje geplakt en, kan
verbeelding zijn, maar je gaat werkelijk harder! Mijn haar valt ook sportiever als ik
het was uit die Flacon met dat zeilbootje erop en schuin, met een uitroepteken het
woord: Sport! Dit is namelijk de jaren die er op aankomen, volgens Cock. Cock zou
graag zien dat ik eindelijk eens een beetje vlotter werd met alles, sportiever, wat
Binkiger, wil Cock, wat dat dan ook mag beduiden. Want zo'n Cock ziet elke week
een andere mooie filmster op de omslag van de Haagse Post, dus gaat mijn Cockie
vergelijken en dan krijg je dat Cock Sportsocks gaat meebrengen, om maar ergens
mee te beginnen. Ik ben bang voor Cock dat we te laat zijn. Jarenlang heb ik gezegd:
volgende week ga ik aan Sport doen! Dat magere lichaam is tijdelijk, want vanaf
aanstaande maandag ga ik aan mijn fysiek werken! Dat het er nooit van is gekomen
moet Cock me natuurlijk helemáál niet kwalijk nemen want wie moest er van Cock
Schriftelijk Studeren en naar de Avondacademie? Ik. Want wie moest en zou er met
een Directeur getrouwd zijn? Cock.
Dus wat wil je nou eigenlijk Cock? Alsof jij zelf soms net een filmster is! Want
je had niks in de gaten maar ik heb wel naar je liggen kijken hoor, van de vakantie
op het strand. Ik zag heus wel hoe je lag te loeren naar al die Franse mannetjes met
hun windsurfplanken in hun rubberen racebadpakken met “Aquasport” erop. Dat ze
er keer op keer na tien tellen weer afdonderden, dat zag jij dan weer niet Cock,
eigenaardig hè?
Okay Cock: jij bent nog steeds de mooiste van ons tweeën maar So What Cock,
So What graag, ja? Dat ik nergens haar had Cock, dat vond je ook altijd zo jammer,
riep je laatst bij Ot en Sien na je zesde advocaatje. Kan ik er wat aan doen Cock? Ik
kan toch geen toepetje op m'n borst? Kijk je moet één ding goed bedenken Cock, en
dan zeg ik het in de kennelijk jou zo gewilde sporttermen: wij zijn een “Team”
waarvan ik de “Captain” ben en zonder mij (en jou natuurlijk) zijn wij namelijk
nergens Cock! Jij mag dan weten waar alles ligt en wat de kleinste aanmoet en hoe
de oven, Cock, en jij bent dan zo vriendelijk om mijn Steradent te kopen (wat ik nou
eenmaal geen prettige boodschap om te doen vind) en jij gaat naar Ouderavond, maar
hang jij nou bijvoorbeeld eens een schilderijtje op Cock? Wil je trouwens zo goed
zijn om in ons vervolg van MIJN elektriese boormachine af te blijven, mevrouw
Cock Koot-Toet?
Zo, dat is eruit. Verschoning graag dat ik dit zo langs deze weg van mij afwerk,
maar ik kan het honderd keer zeggen en als het er nou eens een keer staat, zwart op
wit, misschien dat Cock dan eindelijk eens een keer uit mijn gereedschapskist zal
blijven.
Nou ben ik wel van plan om binnenkort echt weer iets aan mijn uiterlijk te gaan
doen hoor, dat wel, maar dit nu ga ik Cock natuurlijk niet aan haar neus hangen. Het
betreft hier een aantal wilde haren dat ik kwijt wil, in de neus en op mijn lellen. Die
heb ik pas het laatste jaar. Ik denk van het Milieu gekregen.
Uw neus daar komt u zelf wel uit (voor de zekerheid geef ik nog
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even de neushaarlengte aan bij welke knippen noodzakelijk en pijnloos mogelijk is)
maar wat doen wij met Behaarde Lellen? Ik geloof ook niet dat dit goed is voor
kinderen, een vader met behaarde lellen want dat wordt fixeren aan tafel, met alle
vandiens voor later. Ontbossen die boel!

Maar hoe. Scheren? Schijnen ze dubbel zo hard van terug te komen groeien. Knippen?
Zit jij met stoppels want dichterbij je lellen durfde je niet te komen met zo'n ziedend
scherp schaartje. U kunt dus wachten tot het lelhaar zo lang is geworden dat u het
met het gewone haar mee achterover kunt kammen of: u trekt de lel- en schelphaartjes
uit met een pincet, (u kunt bijvoorbeeld in de winkel vragen: Mag ik een pincet voor
mijn postzegels alstublieft?) wat volgens diverse TNO-rapporten verreweg het beste
is. Ik heb dan ook besloten dat ik dit binnenkort ga doen; voor mij, voor de kinderen
en indirect, voor Cock. Morgen zal ik Bie eens vragen hoeveel snipperdagen ik nog
heb staan. Kan hij me moeilijk weigeren op te nemen, want het was Bie ook al
opgevallen, mijn sterk behaarde oorschelpen de laatste tijd, waardoor hij mij bepaalde
dingen twee keer had moeten zeggen paalde dingen twee keer had moeten zeggen.’
Koot

Bie in de bodega
Kastelein:

‘En wat zal het zijn?’

Bie:

‘Meneer, zoudt u bij mijn nu volgende
bestelling geen enkele grap willen maken,
vooral niet lachen, ja zelfs niet met de
ogen knipperen?
Ik wil namelijk: een glas melk!’

Kastelein:

‘O! Ha ha, een glaasje koeiewijn!’

Bie:

(alweer bij de deur) ‘Goedemiddag.’
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Bie pompt benzine
Bediende:

‘Dat is dan ƒ 38, - meneer.’

Bie:

‘Gottegot, wat doorzichtig! Want ik weet
donders goed dat er in mijn tank voor ƒ
40, - benzine gaat, die 2 gulden krijgt u
toch wel, hoor.
Maar nu wil ik wel graag dat u voor straf
mijn voor- en achterruiten schoonmaakt,
m'n olie en water controleert, m'n accu
bijvult en m'n banden op spanning brengt.
En ik wil een bonnetje, mét BTW en een
gratis bierglas.’

Eindexaminandi opgelet!
In het bijzonder voor onze jeugdige Bescheurvrienden die aan hun eindexamens
Voortgezet Onderwijs moeten beginnen, schreef Koot een opwekkend relaas
over Valsisme op de Middelbare School in de jaren Vijftig.
Jongens meisjes ook!
Ik ga nu van heel vroeger spreken.
Ik heb dit eerst met Bie opgenomen en Bie vond dat het kon. ‘Gewoon dóen’, zei
Bie, ‘stick him up man!’ (‘Hang it out’, bedoelt Bie daarmee, maar ik vind het zo
pijnlijk om hem steeds te korrigeren).
Ik heb, moeten jullie weten, twee Vaste Angstdromen. In de eerste zit ik nog in
Dienst en voel ik met elke jongensvezel dat ik allang had moeten afzwaaien. Bij de
Militaire Administratie is hiervan echter niets bekend, zodat ik tot mijn dood Sergeant
der Infanterie moet blijven.
De tweede Enge Droom gaat altijd over de Middelbare School: ik moet morgen
Eindexamen doen en ik weet NIETS.
Nu wil ik daar àf zien te komen, van deze twee dromen, want school- en diensttijd
liggen al vijftien jaar achter me. Deze gelegenheid leek mij daartoe heel geschikt.
Waarschijnlijk scheelt het, als ik het jullie vertel, want met zijn hoeveel duizenden
zijn jullie vandaag wel niet?
Daarom zei ik tegen Bie: Bie, ik biecht alles op en ik schrijf het van me af, want
anders word ik gek. Dóen! zei Bie. Gewoon dóen man! Prend le déluge! (‘allez
vous-en’, bedoelt Bie daarmee).
Wij hadden nog zo'n metalen broodtrommeltje voor tussen de middag achterop
onze fietsen. Dat kon tot een dik uitgevallen, vierkant dubbeltje worden ingeklapt
wanneer het leeggegeten was. Veel breuk, verlies, braak en diefstal. Zeker tien
broodtrommeltjes werden er versleten per geheel doorlopen middelbare school. Bij
nieuwe broodtrommeltjes zat er na een week alweer voor altijd kaas tussen de naden.
Dat ze soepel bleven scharnieren kwam door alle boter die er in het klapmechanisme
koekte. Dat deed reeds na een drietal weken een weerzinwekkend ranzig geurtje
exploderen wanneer je de met een wekring dichtgeklemde nieuwe trommel
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ontdekselde. En al waren ze nog zo divers belegd - alle bammetjes hadden die
bestorven smaaksluier over zich. Maar dacht je dat daar van onze kant, door voogd
of ouder of van de zijde der leerkrachten ook maar iets tegen werd gedaan? Welnee!
Het woord Smaaksluier bestond trouwens nog geeneens, dus waar had je het over
moeten hebben? Dat het stonk soms? Alles stonk toch zeker, in onze middelbare
schooljaren?
Het onderwijssysteem stonk, de klaslokalen stonken, de docenten stonken naar
een mélange van natte pijpjes krijt en Golden Fictionsigaretten en wij zelf konden
er natuurlijk óók wat van in die dagen: aan de manier waarop ik mijn middelbare
school doorliep kleefde een hele serie ongure luchtjes en als ik het nu niet vertel dan
doe ik het nooit meer. Nee, ik kan er niet langer mee leven, met die geheimen. ‘Give
it up man!’ zegt Bie dan ook terecht. (‘Spit it out’, bedoelt Bie daarmee).
Ik ging naar het Pothof-lyceum in Den Haag. Dat bestaat nu niet
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meer, waarover straks. De eerste klas doorliep ik bibberend van de zesjes. Verder
geen bijzonderheden. Wekelijks verliefd en eerste sigaret gerookt (Golden Fiction).
Over naar de tweede. Twee nieuwe jongens in de klas: keiharde, doorgewinterde
zittenblijvers. De ene heette Jaap en de ander Carlo. Van Jaap en Carlo leerde ik dat
je lang niet alles hoefde te leren. Afkijken was wel het minste. Vreemde woorden in
andere talen hoefde je helemaal niet te kennen want er bestonden hele kleine, aan
stationskiosken verkrijgbare Langenscheidt-woordenboekjes die tijdens ‘proefwerken’
precies in de palm van je zwetende hand pasten. Frans, Duits en Engels gaven dus
geen problemen meer. Geschiedenis evenmin, want dat hadden we dinsdags het derde
uur en de leraar, meneer Hornsveld, sloot zijn kast nooit af. In de op het derde uur
volgende Kleine Pauze slopen Jaap, Carlo en ik het verlaten leslokaal weer binnen
en lichtten onze tien minuten tevoren opgehaalde en op de Vragen na opzettelijk
blanco gelaten repetitieblaadjes uit de stapel op de derde plank links. Om beurten
penden wij vervolgens als gekken de juiste antwoorden neer. Steeds een mannetje
op de uitkijk en eentje die hardop uit zijn geschiedenisboek voorlas wat het wezen
moest, zodat nummertje drie van ons geslepen trio zijn Voldoende bij elkaar kon
frauderen. Daarna wisselen.
Ik ging dus glansrijk over naar de derde, maar dan moest je kiezen: HBS of
Gymnasium. Omdat ene Helmi Jongbloed voor de Gymnasium-richting koos, volgde
ik blindelings. Helmi was een stootje met twee borsten toen alle andere meisjes er
nog maar eentje hadden en die wilde ik niet uit het oog verliezen. Door mijn
onbeantwoorde verliefdheid kwam er van-studeren niets terecht, maar gelukkig zat
er een zekere Adje in drie gym, die de handtekening van de leraar Latijn kon namaken.
Dat scheelde, want we kregen op het Pothof allerlei ‘taken’ en die moest je dan maken
om ze als ‘tot volle tevredenheid der leerkracht verricht’ afgetekend te krijgen op je
‘takenkaart’. Dus dat deed Adje meestal.
In de vierde kregen we gelukkig een leraar Grieks die zijn cijferboekje 's middags
na schooltijd niet in zijn tas mee naar huis nam, maar het opsloot in zijn kast. Van
dit kastslot hadden ene Rien en ik onmiddellijk een gipsafdruk gemaakt en twee
weken later beschikten we allebei over een prachtig passende sleutel. (Riens vader
dreef een IJzerwinkel). In ruil hiervoor parafeerde ik Riens Biologietaken met de
niet van echt te onderscheiden handtekening van onze lieve leraresse juffrouw Muller,
aan wie ik nog dikwijls met warme gevoelens terugdenk. Haar handtekening beheers
ik overigens nog steeds. Alleen in bange dromen niet, dus. Van onze alcoholiese
leraar Scheikunde, de heer Musch, kochten wij zeven en achten met halve literflesjes
jonge en oude jenever, die wij 's zaterdagsmiddags stalen uit haagse slijterijen. Zelf
dronk ik echter uitsluitend tijdens de schoolvakanties, want om Vijf Alpha zonder
kleerscheuren door te komen moest ik permanent een vaste hand hebben met het oog
op de te vervalsen autogrammen der leraren Latijn, Duits, Aardrijkskunde en Oude
Geschiedenis. Gelukkig kreeg ik in het laatste kwartaal een intieme verhouding met
de vrouw van onze conrector, die mij steeds ruim tevoren inseinde over de te
verwachten proefvertalingen Vergilius en Homerus. Je hebt er nu natuurlijk niets
meer aan, maar ik kan het jullie aanbevelen hoor, zo'n gymnasium-opleiding!
Het laatste jaar was een fluitje van een cent want we waren met drie jongens een
door de rector bedreven zedendelikt aan onze weetjes gekomen. Het stuitte mij
weliswaar tegen de borst, chantage, maar het ging nu om het Einddiploma en dat
móest ik halen want ik wou Luitenant worden in Militaire Dienst. Platte pet in plaats
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van slappe baret, zo was ik wel. Ik zie nog voor me hoe we hem vastbonden op zijn
eigen rectorskamer en hoe hij ons onder dreiging van onze scheermessen de namen
prijsgaf van de leden der Eindexamenkommissie. Negen Dames en Heren
Gekommitteerden waren het. Acht heb ik er toen samen met ene Peter, een avond
mee uitgenomen naar de haagse Plaza-club. Whiskey, gewaagde danseressen en een
Italiaans kwintetje met staande pianist. Door het dolle, waren ze. Het huis van de
onomkoopbare negende gekommitteerde staken wij aan de vooravond van de eerste
eindexamendag in brand, zodat hij door bluswerkzaamheden verhinderd was te
komen. Toen ik een weekje later met allemaal tienen geslaagd was voor het
Eindexamen Gymnasium Alpha, heb ik, samen met Joop en Leo, het Pothoflyceum
opgeblazen. Dat heeft nog in de krant gestaan. Moet dat knipsel nog ergens hebben.
Ziezo, het is eruit. Dat lucht op jongens. En nu zijn jullie natuurlijk benieuwd wat
er van al mijn perfide klasgenootjes terecht is gekomen, later. Jaap is tegenwoordig
directeur van een grote Koekfabriek en Carlo, las ik gisteren in de Staatscourant, is
zojuist benoemd tot buitengewoon gevolmachtigd Nederlands Ambassadeur in
Uruquay. Liesbeth, dat meisje waarmee alle jongens het voor een reep mochten doen,
in de fietsenstalling, is toch nog Koningin van Engeland geworden en Rien is de
nieuwe salesmanager van Lockheed voor heel Europa.
Adje schijnt het heel erg naar zijn zin te hebben als Adjudant van Prins Johan
Friso, terwijl Peter particulier Secretaris van de heer Zwolsman is. Joop en Leo
drijven samen een bloeiende wapenhandel met alle jonge Afrikaanse Staten en ikzelf
heb het dus weten te schoppen tot Directeur van het Simplisties Verbond. Zo zie je
maar weer eens dat er geen enkele relatie bestaat tussen het op school gepresteerde
en het maatschappelijk bereikte. Jammer, maar waar; deze Biecht verschijnt dus veel
te laat of toch misschien nog net op tijd. Dat mag je zelf bepalen. Zoals alles trouwens,
tegenwoordig. Nee, dan wij vroeger!
Koot

De Lichtingen 59-1 en 61-6: De Happen der Happen!
Wie durfde zich toen laten afkeuren op
Homoseksualiteit? Wij in elk geval niet. Want naar een Rijksbetrekking kon je
dan verder wel fluiten. Dus draaiden wij elke zondagavond om half tien, met ons
opgeperste Eerste Grijs alweer aan en de Weekendtas gepakt onder handbereik, nog
één keer ‘The Preacher’ van Horace Silver, want er was geen schijn van kans dat we
daar de komende week ook maar één maat van zouden horen. Kwart over tien ging
de laatste militaire trein terug.
Koot en Bie
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[Verbondspost]
Simplisties Verbond,
department Public Relations,
Purmerend.
Memo!
van: Koot
tot: Bie
Bie,
Hoe komt het toch dat we altijd met alles te laat zijn? Wat was het bij voorbeeld
weer een kale bedoening met de kerstdagen, op het verbondskantoor, zo zonder
uitverkocht boompje. Daarom is deze Memo tevens een Memo in een Memo, dus
maak jij even een memootje ‘Kerstboom’ en noteer in de agenda Huishoudelijke
Zaken onder Maandag 10 December 1979: Koot en Bie samen Directieboompje
Kopen ivm. Naderende Kerst, dan kan ik mijn notitie dienaangaande nu afleggen.
Omdat we nog op geen stukken weten wat er weer allemaal ‘tussen’ gaat komen,
lijkt het mij raadzaam dat we ons nú alvast een beetje oriënteren op de
Relatiegeschenken-markt, want in het kroonjaar 1980 kunnen we onmogelijk verstek
laten gaan. Bepaalde kontakten verlopen de laatste jaren al wat stroever dan wenselijk
ware en wellicht valt er met een leuk pakketje en een geinige wenskaart nog hier en
daar wat recht te trekken. Kun jij misschien een grove budgetcalculatie maken, dat
ik weet tot hoever ik kan gaan? En hoevéél relaties hebben we eigenlijk?
Vergeet niet onszelf óók op de lijst van ‘met kleinigheidje te bedenken personen
en instanties’ te zetten, want ik vind maar weinig dingen leuker dan het ontvangen
van een de vriendschap onderhoudend klein relatiegeschenk!
Had getekend,
Koot.
Rekenkamer, woensdag.
Koot,
De batterijtjes in de elektronische rekenmachine zijn een beetje verzwakt omdat
de werkster hem bij het afstoffen weer eens had laten aanstaan, dus hou me ten goede
en voor alle zekerheid zal ik de post Relatie-geschenken nog een keer met mijn blote
hoofd narekenen, maar je kunt uitgaan van een besteedbaar bedrag van ƒ 412, (vijfhonderdtien gulden). Als we onze relaties op deze somma delen, dan is er per
hoofdelijk aardigheidje ƒ 8,33 beschikbaar. Nou, daar heb je tegenwoordig amper
nog een fles zoete spaanse wijn voor, dus willen we als Verbond een beetje royaler
voor de dag komen, dan zal er duchtig geschrapt moeten worden in de Relatielijst.
Zouden we Glashandel de Wit, om maar eens een oude relatie te noemen, eigenlijk
niet glashard moeten afvoeren? En moeten we Fuh Wah, onze Afhaalchinees, nou
echt op een heus Relatiegeschenk fuiven, enkel en alleen omdat hij de door ons in
de week voor Kerstmis afgehaalde Bami jaarlijks in zo'n gladde Hongkong-kalender
rolt? Ik stel dus voor dat we ons uitsluitend bemoeien met die relaties waarmee wij,
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als Verbond, ook echt een bepaalde Relátie hebben. Deze sanering brengt het per
Relatiegeschenk besteedbare bedrag dan op zo'n vijfentwintig à dertig gulden. Daar
moet, met jouw smaak er kraak toch een duchtige doos vol vriendelijkheid van te
komponeren vallen?
Zie je tussen de middag in de hall,
Bie.
Pakafdeling, donderdag
Bie!
Na een hele middag bellen met groothandelaren en relatiedeskundigen kunnen wij
onze relaties het volgende Nieuwjaarspakket offreren. Ik heb er een polarooitje van
gemaakt, dan toont het even leuker.

1 fles sherry Wisdom & Warter medium dry
1 literblik perziken, halve vruchten
1 pak Bahlsen club crackers 150 gram
1 Bussink Franse vruchtenkoek 400 gram
1 pot Ardenner paté 140 gram
1 pak Haust snack cups 110 gram
1 blik kalfsvleesragout met champignons 400 gram
1 doos à 12 minipasteitjes Jos Poell
1 blik mandarijnen 312 gram
1 doos Piasten chocolade bonbons 200 gram
1 blik Schaap Amerikaanse pinda's 200 gram
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1 pot cocktailsauce Devos Lemmens 165 gram
1 pak Bahlsen gemengde biscuits 170 gram
1 kruidenrek met 6 sierflacons specerijen
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En? Loopt het water je niet in de mond? Al dit lekkers komt, inclusief de
piepschuimen verzenddoos, maar exclusief BTW en postzegel-porti, op 27,25. Als
we nu de Stichting Bril, die we toch nooit meer zien, van onze Relatielijst schrappen,
dan moet dit toch haalbaar zijn!
Met veel trek,
Koot.
Tuinhuisje, vrijdag
Koot!
Alle lof voor je keuzepakket. Eén kleinigheidje echter: Ik zit een beetje tegen dat
blik à zes Worstjes 180 gram aan te hikken.
Het zijn weliswaar Wéénse worstjes en ze wegen dertig gram het stuk, dus bepaald
geen kleine jongens, maar toch, Worstjes, ik weet het niet. Ik moet onweerstaanbaar
aan de Hema denken, bij Worst in welke vorm dan ook. Kan het Simplisties Verbond
zich dat wel permitteren, Worst? En dan nog even over je pak Haust Snack Cups van
110 gram. Op zichzelf heb ik niks tegen Cups, maar dan moet er wel wat in zitten
en die vulling kom ik in je pakket zoals het nu is samengesteld, nergens tegen. Je
bedoelt toch niet dat onze Relaties straks gedwongen zijn hun zes weense worstjes
te verkruimelen teneinde wat inhoud aan hun Snack Cups te geven? Of moet dat blik
Schaap Amerikaanse Pinda's soms gelijkelijk over de Snack Cups worden verdeeld?
Zodat ze min of meer als Zoutjesbakjes funktioneren? Dat is dan zeker het nieuwste!
Bij nader inzien opteer ik ook voor een wat spiritueler ‘blijvertje’ in ons Pakket dan
we nu aanbieden met dat ‘gevlochten houten serveerblad’. Die ken ik namelijk en
fekiger kan het niet! Die bladen zijn ten eerste van plastic en ten tweede niet van
hout, laat staan van Gevlochten Hout. Wil je dus zo goed zijn je nog eens over de
samenstelling van het Verbondsrelatiegeschenk te buigen Koot?
En als je toch een nieuwe opzet maakt, kan je mij dan niet matsen door die doos
Zwitserse dessertkaas Assorti te vervangen tegen, ik noem maar wat, een of ander
grappig pateetje? Als dit financieel wat krapjes wordt, kun je wat mij betreft onze
Pianostemmer de heer van Pingelen en Bert Blok van Blok's Groentehal afvoeren
van de Relatielijst. Zaken zijn zaken!
Bie.
Vide, zaterdag.
Bie!
Jij je zin! Via een goed neefje van mij, die iets hoogs is op de Keuringsdienst voor
Waren, heb ik een licht afgekeurd partijtje potten Ardenner Paté geritseld (komt van
een besmet Turks vrachtschip dat momenteel aan de ketting ligt in de Waalhaven,
dus mondje dicht). Dat kan dan mooi in de Snack Cups; wat Cocktailsauce van Devos
Lemmens eroverheen en je proeft er niks meer van. Maar dan wil ik óók wat lekkers
voor mezelf in ons Relatiepakket, want zo'n korrupte gourmet ben ik wel.
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Vandaar dus de 1 extra fijne candijkoek van Van den Boer 500 gram (hamsterpartij,
Cuba-crisis, uit de boedel van een paranoïde adellijke familie). Uitgestald ziet ons
Relatiegeschenk er dan zo uit:

1 fles sherry Wisdom & Warter medium dry
1 fles Rosé d'Anjou Duc de Temery
1 literblik perziken, halve vruchten
1 blik Schaap Amerikaanse pinda's 200 gram
1 pak Bahlsen club crackers 150 gram
1 pak Haust snacks cups 110 gram
1 pot Ardenner paté 140 gram
1 blik kalfsvleesragout met champignons 400 gram
1 doos à 12 minipasteitjes Jos Poell
1 blik fancy pink zalm Deep blue 220 gram
1 pot cocktailsauce Devos Lemmens 165 gram
1 doos Piasten chocolade bonbons 200 gram
1 doos Bahlsen gemengde biscuits 170 gram
1 extra fijne candijkoek Van den Boer 500 gram
1 houten wijnrek
Dit happie kost dus inkoop ƒ 41,25 en dat is geldelijk haalbaar, mits we Jacqueline
Erdbrink-Donsbed van ons lijstje schrappen. Ten eerste is dat meer een persoonlijke
relatie van jou dan een pure Verbonds-relatie en ten tweede schijnt ze helemaal geen
wandkleden meer te wéven. En nu echt opschieten, Bie, met je fiat, want het gaat
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nog steeds over ons relatiegeschenk voor 1979, en anders krijgen ze het pas in februari,
de aasgieren.
Koot, Pakkethoofd
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Bijkeuken, zondag.
Koot,
De relaties die we nu nog over hebben, beschikken stuk voor stuk over een
uitgesproken Drie Sterrensmaak, terwijl jij met je pakket eerlijk gezegd nog middenin
een Mac Donald-sfeertje zit. Zalm? Prachtig! Zalm is niveau. Maar ‘pink Zalm’
Koot? Deep Blue? En dan niet alleen ‘fancy’ maar ook nog in blik? Ik bedoel laten
we onze relaties dan liever meteen één Rolmops de man sturen!
Nee Koot, op deze manier wordt het een heel gevaarlijk pakket, dat wel eens als
een boemerang kan gaan werken, omdat het Goede Smaak en Gastronomie suggereert.
En dan wordt het desnoods maar februari, maar er gaat pas een doos heerlijkheden
onder de verbondsvlag als Relatiegeschenk de deur uit als het plezier van het Pakket
krijgen nog veelvoudig wordt overtroffen door het zintuigelijk genot van het pure
Soldaat Maken! Hartelijke brieven wil ik zien; dankbetuigingen namens onze relaties
en hun huisgenoten, een beetje schroom kleeft hier en daar zelfs aan hun toon, nee,
veel hadden ze verwacht, maar nooit gedacht dat ze zomaar voor niks en op dit niveau
zouden zitten smullen! En onbewust hebben ze al besloten, Onze Relaties, hun
inspanningen dit jaar te verdubbelen, ter meerdere glorie van het Simplisties Verbond.
Mevrouw Dikema-Chabot, onze dappere Verbondsadvocate is, zo krijg ik hier net
door, weer eens ‘met dieet’, dus die kan ook geschrapt. Koot: stel voor ƒ 62,75 een
nieuw pakket samen waar ze bij de volgende jaarwisseling nòg de mond van vol
zullen hebben!
Bie.
Linnenkamer, maandag
Bie,
Ik moet je eerlijk zeggen dat de lol van het arrangeren, combineren en
marchanderen er wel een beetje afgaat, op deze manier, maar aan de andere kant, de
snobistiese kant zal ik maar zeggen, begrijp ik ook wel waar je heen wilt. Ik heb nu
dan ook een Relatiepakket gecomponeerd waar zelfs Wina Born haar bolhoed voor
zal afnemen. En als blijvertje dacht ik er een Kruidenrek met sierflacons vol kostelijke,
iets belegen kruiden bij te sluiten (heb ik van een veiling waar ze een pakhuis van
de failliet gegane V.O.C. onder de hamer brachten). Als je dit opzetje nou even
huptwee parafeert, dan kunnen onze relatiegeschenken de deur uit, want mijn vrouw
en kinderen hebben er nu lucht van gekregen dat er Bahlsen Clubcrackers en Piasten
chocolade bonbons in het Nieuwjaarspakket zitten, dus die zijn niet meer te houden.
Koot, Relatiedeskundige.
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1 fles B3 jus d'orange
1 literblik perziken, halve vruchten
1 pak Haust snack cups 110 gram
1 doos Zwitserse dessertkaas assorti 12 porties
1 pak Bahlsen club crackers 150 gram
1 doos Terry's Bridge chocolade mints 100 gram
1 blik Schaap Amerikaanse pinda's 200 gram
1 Bussink Franse vruchtenkoek 400 gram
1 blik à 6 Weense worstjes 180 gram
1 doosje Quality Street 142 gram
1 gevlochten houten serveerblad
Herenkamer, dinsdag.
Koot
Weet je hoe dat komt, dat wij altijd met alles te laat zijn? Dat komt door jouw
traagheid van begrijpen - tien, twintig keer moet ik je alles uitleggen! Hoe heb ik je
nu ook dit Relatiepakket weer niet voor moeten kauwen! ‘Schijnsjiek’ had ik jouw
geschenken al afdoend genoemd, en dan kom je toch weer met een kruidenrek vol
Sierflacons aankakken! Daarom heb ik jouw knoop maar weer eens doorgehakt Koot.
Ik heb de Relatielijst nog eenmaal getoetst op validiteit en besloten dat we ook Wina
Born maar moesten ‘vergeten’ (ze neemt ons toch bijna nooit meer uit eten). En
omdat wij nu nog de enige twee resterende relaties van het Verbond zijn, heb ik twee
pakketten à ƒ 206, - iaten ontwerpen door een gerenommeerd etaleur, en je kunt jouw
relatiedoos morgen in de kleine koffiepauze komen afhalen.
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Dan wens ik jou en de jouwen verder dat jullie het prachtige bijltje maar lang in
goede gezondheid moogt hanteren, gezellig tesamen gezeten rond de kaasplank met
tegel!
En dat jullie dan nog eens een keer mogen denken aan die ouwe Bie, dat is de
wens van
Bie!

1 fles sherry Wisdom & Warter medium dry
1 fles Rosé d'Anjou Duc de Temery
1 literblik perziken, halve vruchten
1 blik Schaap Amerikaanse pinda's 200 gram
1 pak Bahlsen club crackers 150 gram
1 blik fancy pink zalm Deep blue 220 gram
1 pak Haust snacks cups 110 gram
1 doos Zwitserse dessertkaas assorti 12 porties
1 pot Heinz sandwich spread 180 gram
1 doos Bahlsen gemengde biscuits 170 gram
1 blik mandarijnen 312 gram
1 pot cocktailsauce Devos Lemmens 165 gram
1 extra fijne candijkoek Van den Boer 500 gram
1 blik Quality Street 250 gram
1 blik asperges Golden Bell 250 gram
1 doos Piasten chocolade bonbons 200 gram
1 kaasplank met tegel en bijltje
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Verbondspost
Klein Zwitserland, achter een kleintje koffie.
Lange Bie,
Toen ik bijgesloten annonce aantrof in De Kampioen, werd ik weer op
bloosverwekkende wijze herinnerd aan het incident van woensdagmiddag laatstleden.
Nogmaals mijn verontschuldigingen overigens: voortaan zal ik hard en duidelijk drie
maal kloppen voor ik je kleedkamer binnenstap. Maar wellicht maakt het fotootje
uit de annonce je beter dan mijn stamelende woorden duidelijk hoe ik me voelde
toen ik jullie beidjes daar zo zag staan. Ik dacht echt dat ik het nu eindelijk eens een
keertje had weten te versieren met die ene danseres uit ons corpsje de la ballet.
Bovendien had ik mijn vrouw en de kinderen voor het komend weekend uit huis
weten te smoezen. Vandaar dat ik de hele tournee al zo attent en voorkomend en
koffiehaalderig en heb je het niet koud deed, tegen Babette. Het leek ook allemaal
te gaan lukken (heb je niet gemerkt hoe ze maandagavond in Harlingen tegen me
lachte gedurende het héle ensemblenummer over de Neutronenbom?) tot ik jullie
betrapte en de grond onder mijn schoenen weg voelde zakken. Maar er is dus nog
hoop: de eenenveertig centimeter die wij in lengte schelen kunnen er vierendertig
worden en wat is vierendertig centimeter nou helemaal? Ik hou je op de hoogte,
lange!
Hoogachtend,
Koot (die kleine van die twee).
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Groot Ammers, achtereen grote pils.
Koot,
Kijk uit, kleine. Natuurlijk is zeven centimeter niet niks, maar laat je nou niet meteen
wijsmaken dat je met zo'n paar fopschoenen ‘zelfbewuster en langer leeft’, zoals de
advertentie goedgelovige kleine kereltjes wijsmaakt. Zelfbewuster? Dat zou kunnen.
Maar Langer?
Zeker omdat je dan zeven centimeter hoger boven de uitlaatgassen staat? Kom
nou. En bedenk doch, dat de Geschiedenis wemelt van de kleine kereltjes die het
ondanks hun modeste gestaltes helemaal gemaakt hebben: Napoleon, Goebbels,
Mussolini; om maar een triootje Groten te noemen. Weet je trouwens wel zeker dat
je op die schoenen zult kunnen lópen? Ik zal Babette vannacht even vragen of ze nog
een oud paar naaldhakken te vergeven heeft, dan kun je daar eerst nog wat op oefenen,
in een stille buitenwijk. Heb je je ook gerealiseerd dat je er met de aanschaf van één
paar bedrieglijke stappers nog lang niet bent, Koot? Sterker nog: dat je al je oude,
eerlijke schoenen de deur uit moet doen? Of wou je soms blijven rijzen en dalen?
Zodat je dan eens één meter eenenvijftig en dan plotseling weer gewoon je
oorspronkelijke één meter vierenveertig meet? Lijkt me tamelijk verwarrend, voor
je nog aan te schaffen nieuwe vriendin (want daar zal het wel weer allemaal om zijn
begonnen).
Weet dus goed waar je aan begint Koot: je zwarte Verbondsmolières, je
tennisschoenen, je pantoffels - elk paar onderdanen zal zeven kunstmatige centimeters
moeten worden opgekrikt, wil je niet op een gruwelijke wijze van je nieuwe voetstuk
vallen.
Groetjes, uit de hoogte,
Bie.
Broek op Langedijk,
middernacht
Bie,
Zij zijn vanmorgen gekomen en ik heb ze onmiddellijk aangetrokken. De eerste
honderd meter gingen struikelend en zwikkend en al gauw kreeg ik kuitkramp, dus
toen ben ik even op een terrasje neergestreken.
Nu had ik bij het opstaan al het gevoel dat ik uitgerekend vandaag weer eens van
bioritme wisselde en je weet hoe het mij op dat snijpunt der levenscycli vergaat: dan
lig ik als het ware helemaal ‘open’, met al mijn zintuigen ‘bloot’.
Het duurde dan ook niet lang of ik kreeg aanspraak aan een allersnoezigst meisje.
We kregen het over het weer en over het steeds toenemende verkeer en ik offreerde
een kopje koffie en besloot zelf tot een kleintje pils en van het een kwam het ander
en na een half uurtje stelde ik haar voor (mijn stoute schoenen had ik immers toch
al aan) dat wij nog een kleine wandeling door het Vondelpark zouden maken. Dat
wou ze best; ik reken af, we staan op en raad eens? Ik blijk anderhalve kop groter
dan Minette te zijn, op mijn nieuwe schoenen! Heb ik je al verteld dat ze Minette
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heet? Nou, ze heet dus Minette en het zit er dik in dat we ons met de Paas gaan
verloven.
Morgen hebben we tenminste weer afgesproken, op het zelfde terras. Maar wat
adviseer jij me nu? Zal ik mijn, nieuwe hoge schoenen aandoen of gewoon een oud
paar, om haar een stukje tegemoet te komen? Laat snel iets horen, Ja?
Koot.
(in hoge nood)
Kitzbiehel, telegram
Koot stop. Trek fopschoenen uit. stop. Bedenk basiskracht van duo is eentje lang
ander klein. stop. Bewaar schoenen voor mij. stop. Duo in 1980 nog komieser. stop.
Koot's simplistiese skikursus grandioos sukses op fondue-avonden. stop. groeten
Babette voor Minette. stop. Bie, après-ski.

Bie koopt een bloemetje
Bie:

‘Meneer, hebt u een bos voor me, waarbij
ik niets hoef te zeggen?’

Koopman:

‘Wat bedoelt u, meneer?’

Bie:

‘Nou, ik vind “een bloemetje geven” toch
al een moeilijke zaak, maar als ik er ook
nog bij moet zeggen dat de bos eerst nog
ingepakt een kwartier in het water moet
staan, daarna de stelen schuin afsnijden
en niet in de zon zetten en dat er een zakje
bijzit dat na drie dagen in het water moet
en dat soort dingen, dan hoeft 't voor mij
niet meer.’

Koopman:

‘Nee meneer, die bloemen bestaan niet.’

Bie:

‘Mm. Nou, dan ga ik een doos bonbons
kopen.’
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The Heart
Reporter:
Een nog betrekkelijk jonge Maleier, is op dit moment te gast in Nederland en heeft
hier binnen een week een duizendtal vrienden, aanhangers en fanaten gekweekt.
Pete's Children, Kinderen van Piet, noemen zij zich, en zij zien Pete Lofthouse als
hun geestelijke leider. De leer van Lofthouse is een mengsel van de filosofieën van
Krishnamurti, Erich Fromm, Norbert Wiener en Sri Baba: de simpelheid zelf dus.
We praten met Pete Lofthouse in de heerlijke tuinen van de Erasmus-Stichting
achter de rolschaatsbaan.
Mister Lofthouse: what is your theory in general?
Pete:
Everyone has a heart.
Reporter:
Mmmm.
Pete:
You, me, all the people.
Reporter:
And what about that heart?
Pete:
That heart must be within you.
Reporter:
I see.
Pete:
For when the heart is not within you - then it is without you.
Reporter:
Ah! Yes!
Pete:
When it is without you - then you are without a heart.
Reporter:
But there IS still a heart?
Pete:
Difficult question. IS there a heart, when you live withóut a heart?
Reporter:
Mmmm.
Pete:
Yes. But it is not a heart within you.
Reporter:
Where is the heart thèn?
Pete:
This heart, the heart that is not within you, the heart you are without, can be
everywhere.
Reporter:
Everywhere?
Pete:
Yes. Because it is without me. And out me is everything.
So the heart can be anywhere.
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Reporter:
Can my heart be, let us say...in the kitchen?
Pete:
Yes. Because your heart is, where your interest is. You are interested in food than a part of your heart is in the kitchen. But the kitchen itsèlf...has no heart.
Reporter:
And...when l'm interested in money?
Pete:
Then you put a part of your heart in the money. But money itsèlf, has no heart.
Reporter:
So what, mister Lofthouse, is your advice for a better living?
Pete:
Try to keep your heart within you. And always look first at your left, when you
cross the road!
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[1980]
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[De Voorkanten]
Profiel 2000
- En hoe regel je de verwarming hier?
- Nee, dat gaat niet.
- Dus de verwarming kan niet lager?
- Nee. Je kunt alleen het plafond hoger draaien.
De huidige generatie omaas vormt de eerste golf autorijdende grootmoeders uit de
wereldgeschiedenis!
De zwart-wit foto's van de bevalling zijn wat onscherp uitgevallen, maar gelukkig
zijn de kleurendia's, de 16 mm films, de video-opnames en het geluid prima geworden.

Haikoot
De poes op mijn schoot.
Ik begin braaf met aaien:
zo zet je hem aan.

Groepssex in Holland
‘Eerst een happie eten, jongens!’
Toen het bioskoopje Theater werd
ging het camerawerk Fotografie heten.
Er zijn nu spraybussen met Ozon
om te sprayen tegen de door drijfgassen
afbrokkelende Ozonlaag.

Sportverslaggeving
Als er staat dat er van de eerste zeven plaatsen drie door Nederlanders werden bezet,
betekent dit dat de derde Nederlander zevende werd.

In de berm
Terwijl hij plast
houdt zij verliefd
zijn fiets vast.
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Cees heeft een zeldzame Japanse import LP, waarop 40 minuten lang de stilte is te
horen die er op 2 februari 1951 in de studio heerste, vóórdat Charlie Parker er
binnenkwam om een plaat op te nemen!

Dat zegt toch wel wat
Toch zijn er veel meer aan de jazz doodgegaan, dan aan de Popmuziek.
Het VN-Kleurkatern van deze week onthult welke nederlandse kamerplanten gewoon
doorgroeiden, tussen 1939 en 1945.
Hij krijgt dit jaar weer geen salarisverhoging, maar daar staat tegenover dat hij vanaf
1 april opgepiept kan worden via de hem verstrekte Bleeper.
- Haal het stof eens van de videoplaat.
- Stof? Hoezo?
- Nou die hééft toch helemaal geen snor, Bernard Haitink?
Twee oude dames, zeer zwak ter been, houden zich groot voor elkaar, onderweg.
Dolblij zijn ze, met elke etalage.
Is Goebbels al een Plusproduktie?
Er zijn nu al mannen die denken dat ze iets positiefs aan Het Milieu bijdragen wanneer
ze besluiten in een Old Timer te gaan rijden.

Haikoot
Hij weet het nog niet,
de afgesneden boomtak:
bloesem in de vaas.

Hollands binnenhuisje 80
Als je zo'n grote container met zwart geld voor de deur ziet staan, dan laten ze binnen
hun geluk verbouwen.

Haikoot
Stuiten met een bal
totdat hij de galm bevat
van zingend rubber.
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Zo hoort het
In de omheining van een volkstuin horen het hoofden voeteneinde van een ledikant
te zijn verwerkt.
De zogenaamde Slaphouder zit ergens tussen de Opsteker en de Afknapper.

Haikoot
Hoe vertederend:
de porno-acteur schaamt zich
voor zijn pa en ma.

Senbie-U
Mama geeft een duw,
kindje rijdt even alleen nooit op een heuvel!

Koninginnedag '80
Op de braderie is veel antiek plastic te koop.
De komst van het Hoeslaken betekende een enorme klap voor de nederlandse spoken.
Een oude man zit, op zijn knieën, met een broodmes in de berm. Naast hem ligt een
bromfiets met twee tassen achterop. En het gaat regenen. Maar je hebt konijnen of
je hebt ze niet.
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Haikoot
De bloeiende struik:
ik zoek op hoe zijn naam luidt.
Dan is hij mooier.
Hoe verder weg in de provincie
des te meer tomatensaus bij de chinees.

Humor voor klassiek geschoolde Scheuroudsten
- Wil je zo goed zijn om aan tafel NIET je haar te kammen, Medusa?
- Maar nu even afgezien van dat incident, mevrouw Lincoln - hoe vond u het stuk
als zodanig?
- Wilt u een enkele reis of een retourtje, mevrouw Karenina?
- Neem me niet kwalijk Onan, maar dat tapijt is net gereinigd!

Aan het Schoolhek
Zijn zoontje is verliefd
op een meisje uit de eerste;
hij zelf op een moeder
uit de tweede.
Zo mooi als de fotoos in de tuincatalogus krijgt u uw zaaisel natuurlijk nooit, want
daar poseren beroepsbloemen voor.

Vader vertelt
De allereerste Piratenzenders hadden nog disc-jockeys met één oog en een houten
been.
Zij reed twee jaar lang 1 op 4 in haar Volkswagentje, omdat ze, zodra ze instapte,
haar chokeknop uittrok en haar handtasje er aan hing.
Van de opbrengst van De Borrel hebben we ons een aantal Barkrukken aangeschaft.

Nieuw!
King Corn brood met Echte Korsten!
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Doet u ook zo uw best om uit de maat te lopen als u op straat een draaiorgel
tegenkomt?
‘Ik heb een hond gekocht die nu al op me lijkt, want het lijkt me vreselijk om
langzaam op je hond te gaan lijken.’

Hollands binnenhuisje
Vanaf drie uur 's middags
staat hij geduldig in de WC
om vers te blijven, de bos tulpen.
Vanavond tegen zevenen
mag hij eruit en mee op visite.

Gevechten op leven en dood
Sjouwer tegen Vorkheftruck
Drummer tegen Rhythm-box,
Schaker tegen Computer,
Pasfotograaf tegen Foto-automaat.

Nieuw!
De vouwtrommel vouwt uw wasgoed messcherp en in pakketjes van 1,5 kg kastklaar.
Stand 1: bonte en fijne was, vouwtijd 65 minuten.
Stand 2: lakens, vouwtijd 110 minuten.
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Wie ben ik? door aad de bie
werd geboren op 13 mei 1937 als zoon van een leraar duits en diens vrouw te helmond
en is dus stier. brak op zijn 14e jaar met de rooms katholieke kerk. haalde na 7 jaar
HBS-diploma. militaire dienst. nu niet meer te geloven: werd reserve 1e luitenant
der artillerie. daarna: kantoorcarriëre.
commies-b op het kantoor van een machinefabriek. getrouwd, drive-in woning,
peugeot, vakanties in zuid-frankrijk. keerpunt. ernstige stress. gescheiden zegde baan
op ging andralogie studeren. jaren van wanhoop, schuldgevoelens en eenzaamheid.
liet zijn haar groeien. weigerde op te komen voor herhalingsoefeningen. groeiend
politiek bewustzijn. werd lid van de PSP, aktief in aktiegroepen. milieu-freak. houdt
van moderne beeldende kunst, eksperimenteel en politiek tejater. lievelingsschrijvers
jan wolkers en gerard reve. leest NRC-handelsblad en de waarheid. vindt het bezwaar
van een baard dat je daardoor heel moeilijk je bord kunt schoonlikken. voorkeur voor
bruine kroegen. lichte maar hardnekkige neiging tot alkoholisme. sinds 1969 kultureel
werker van buurthuis Den Dol in middelgrote stad. uitgangspunt van zijn agogies
handelen: samendoen met de betrokkenen.

Den Dol
Wie twee jaar geleden buurthuis Den Dol zou zijn binnengelopen, zou niet weten
wat hij zag. Wat een goed georganiseerde, soepel lopende machine was hier aan het
werk! Overal gonsde en bromde het. Wat een aktiviteiten!
Handwerkklups, praatgroepen, handenarbeid, VOS-kursussen,
bejaardenkaartmiddagen, straattejaterrepetities; geen plek in ons buurthuis bleef
onbenut.
Op mijn kantoortje hing een groot planbord met veelkleurige vlaggetjes, want daar
hing alles vanaf: alleen een nauwgezette planning en strakke organisatie kon de uit
zijn voegen barstende aktiviteit in goede banen leiden.
Ja, let wel: MIJN planning en MIJN organisatie, want IK was het die alles regelde,
IK was het die de deelnemers in de buurt optrommelde en entoesiast maakte, IK
belde alle instanties af om te vragen waar de subsidie bleef, IK sloeg met de vuist
op tafel als er een konflikt moest worden uitgepraat.
En de deelnemers?
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Die vonden alles allang best. Die deden wel wat IK ze zei.
Die stapten wel in het door MIJ gespreide bedje.
Maar voldeed ik wel aan de door mij, als agogiese werker, zelf geformuleerde
doelstelling: het aktiveren van de deelnemers? Vertrok ik wel uit de konkrete ervaring
van de deelnemers? Nee, geleidelijk kwam ik erachter dat het ogenschijnlijk allemaal
prima liep in Den Dol, maar dat ik tekort schoot in de verwerkelijking van mijn eigen
doelstelling.
Ik als werker, werkte me uit de naad, maar liet de deelnemers als volgzame hondjes,
als makke schapen achter mij aan hollen. Terwijl Den Dol juist het centrum zou
moeten zijn, waarin de deelnemers zich bewust gaan worden van de konkrete situasie
van hun eigen kontekst, om van daaruit zich te ontdoen van de vervreemding die
voorvloeit uit die konkrete situasie waarin zij zich bevinden.
En ik begon weer te studeren in de paar nachtelijke uurtjes die mij overbleven,
om te zoeken naar een nieuw teoreties uitgangspunt, dat dichter bij mijn doelstelling
als agogies werker zou liggen en dat mij het handvat zou moeten verschaffen aan
mijn eigen konkrete situasie in Den Dol, d.w.z. dat mijn konkrete situasie geen ruimte
liet aan de deelnemers om hun eigen konkrete situatie te (leren) ontdekken.
Gelukkig vond ik al gauw een nieuw teoreties vertrekpunt in een stokoud (1966!)
werkje van Helen U. Phillips: Essentials of social group work skill. Bij één van die
skills - vaardigheden - die de werker moet hanteren, het stimuleren en gebruiken van
groepsrelaties, brengt zij het begrip ‘metodiese terughoudendheid’ ter sprake.
En toen ging er bij mij een lichtje branden!
Metodiese terughoudendheid, d.w.z. je als werker aktief beperken, zodat de ander
de gelegenheid krijgt zichzelf te ontdekken en ontplooien.
Metodiese terughoudendheid betekent dus in de eerste plaats RUIMTE.
Door jezelf aktief beperkend op te stellen, schep je de ruimte om een ander zijn
eigen konkrete situatie te laten beleven en naar maatregelen te zoeken die verandering
kunnen brengen in die konkrete situasie.
En langzamerhand ging ik die metodiese terughoudendheid in het werk in brengen.
Dat ging met veel pijn!
Want voor een aktieve werker als ik was, viel het niet mee, om nu ineens met
jeukende handen in mijn kantoortje te zitten onder de lege plek waar eerst mijn
planbord hing, en de hele Den Dol aan de deelnemers zelf over te laten.
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't Is met recht een AKTIEVE beperking die je jezelf oplegt met de metodiese
terughoudendheid!
Hoeveel kilometers heb ik niet afgeijsbeerd?
Hoe meer ik erover nadacht, hoe duidelijker 't voor mij werd, dat de metodiese
terughoudendheid aansloot op mijn eigen mensvisie, waaraan ik het doel van mijn
agogies werk ontleen: mensen helpen om in hun eigen situatie, eigen
verantwoordelijkheid te nemen, met betrekking tot datgene waartoe zij van binnenuit
gemotiveerd zijn.
Maar juist omdat mijn mensvisie zo haarscherp korrespondeerde met de metodiese
terughoudendheid, kon ik overeind blijven in de stormen die in Den Dol gingen
woeden. Want dat de deelnemers zeer sterk reageerden op mijn eigen veranderde
konkrete situasie, omdat ik mij aktief beperkend ging opstellen, dat was buiten kijf!
De deelnemers kregen het gevoel dat zij aan hun lot waren overgelaten: hun
buurtwerker, hun Leider, hun Steun en Toeverlaat deed ineens niets meer! Zat de
hele dag in zijn kantoortje voor zich uit te staren!
Ja, ze moesten eens weten hoe ik me zat te verbijten! Ik ging door de hel! Dat hele
klien en strak georganiseerde buurthuis Den Dol desintegreerde in no time. Ik zag 't
onder mijn ogen gebeuren. Moest ik ingrijpen?
Nee, niet doen! Aktief zijn in het beperken.
Laten ze er zelf maar achter komen!
Het eerst viel de Bejaardenkaartmiddag weg, omdat ze de kantine een paar keer
gesloten vonden.
Ja, dank je de koekoek, die kantine werd in feite door MIJ beheerd en elke dag
rekende IK de kassa tot op de cent na! En ook in de kantine stelde ik me terughoudend
op, met maar één doel voor ogen: laten ze maar zelf ontdekken hoe ze ook deze
lagere behoeften (natje en droogje) ZELF kunnen regelen. Vanuit die konkrete situasie
moet dat leiden tot het stellen van wezenlijke vragen. Hoe komt die koffie, hoe komt
dat pilsje, hoe komen die koeken daar eigenlijk in die kantine?!
En zo zit je van je eigen mikro-situasie in de makro-ekonomiese vraagstukken,
waar zij allemaal mee te maken hebben.
In de praatgroepen was ook een duidelijke beweging-naar-binnen te konstateren.
Bijna elke dag werd ik door de deelnemers zelf op het matje geroepen. Waarom
ik niks meer deed...En ik werd er toch voor betaald...Ze eisten dit, ze eisten dat...
En ik legde 't ze wel uit, maar ik kon 't nog niet tastbaar maken, niet levend, wat
dat wilde zeggen: ‘metodiese terughoudendheid.’ Afwachten, dacht ik maar.
Vanmorgen zag ik het eerste konkrete resultaat van de door mij zo bewust
toegepaste metodiese terughoudendheid.
Ik vond namelijk een brief in de bus waarin CRM mij met ingang van vandaag op
nonaktief stelt en mij na drie maanden ontslag verleent!
Wat was er gebeurd?
Een delegatie van buurtbewoners had gisteravond de hal van het ministerie van
CRM in Den Haag bezet, tot ze een staatssecretaris te spreken zouden krijgen. Die
kwam en nam geen halve maatregelen, zie boven.
Ja, 't kwam natuurlijk wel even raar bij me aan, maar nu ben ik er toch niet
ontevreden over. Want de metodiese terughoudendheid heeft gewerkt!
De deelnemers hèbben zich dan toch maar even hun eigen menswording
gerealiseerd vanuit hun eigen kontekst.
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Ik denk dan ook dat ik niet ga protesteren of in beroep ga tegen mijn ontslag. Nee,
ik stel me gewoon terughoudend op.
Daarvoor heb ik ook tien jaar té fijn gewerkt in Den Dol.
Aad de Bie, werker

Dingetje
‘Dit dingetje kan ik maar niet thuisbrengen. Was dit niet ergens een dingetje van?
Volgens mij is dit hetzelfde dingetje waar we er eentje van kwijt waren. Waar jij
laatst nog zo naar gezocht hebt. Vroeger hadden we er drie van, drie van precies die
dingetjes. Want ze zaten aan zo'n ding waar drie van die dingetjes voor nodig waren.
Dus niet wegdoen dat dingetje, want dan zal je altijd zien. Je bedoelt als we dat ding
waar dit dingetje bijhoort nog eens nodig hebben? Daarom, ja. Die zijn nu natuurlijk
nergens meer te krijgen, als die dingetjes. Dat ding zelf is daar veel te oud voor.
Van die dingen. En maar meeverhuizen.
Gemiddeld zijn het loze accessoires van vergane, vergeten of gebroken
Moederdingen. Soms wonen ze ongevraagd een week lang in je jaszak. Of een bepaald
dingetje blijkt, in je afwezigheid, een oud laatje te hebben gekraakt, samen met nog
zes andere dingetjes. Ook heb je er dingetjes bij die je maandenlang ontgaan tot ze
achter de verwarming worden gesignaleerd of in een oude badmuts, die zelf al min
of meer dingetje was. Ons moderne leven wemelt van de weesdingetjes.
Op het balkon van een hotelkamer zag ik, lomp in april, twee duiven scharrelen. Ze
schurkten zich om beurten in een nergens op lijkend nest van aangevlogen kruimels
piepschuim en plastic lepeltjes. De kamer was niet veel gezelliger. Geef mij maar
thuis, centrale. Bellende mens op beddesprei. Dag, met mij. Hoe staan de dingen?
Heb je dat dingetje nog gevonden? Ik haal hier namelijk net dat andere dingetje
uit mijn jaszak. Nou, voor dat ding in de keuken. Oh. Nou, als je het tegenkomt, leg
het dan zolang maar bij de bulletjes. Nee, waarschijnlijk vanavond. Alleen nog een
paar kleine dingetjes. Nou, verder had ik niks, geloof ik. D'r zijn hier twee duiven
bezig, met een heel zielig nest, op het balkon. Geen echt balkon, meer een richel. Ja,
ik ook van jou.
Thuis is haar moeder net een paar dagen geweest. Hele huis weer schoon. Heeft
daarbij iets van achttien dingetjes gevonden en die, met vraagtekens erboven, in het
gelid op de keukentafel gelegd. Er liggen zeker zeven vreemde dingetjes tussen. Van
vier van die vreemde dingetjes weet je wat het voorstelt, maar wat zijn die andere
drie nieuwe dingetjes in godsnaam voor een dingetjes? Ze zien eruit of ze nog goed
zijn. Zolang hier met die dingetjes dan maar.
Toen mijn moeder in de opruiming van mijn kamertje ooit een stokoud griotje
hasj tegenkwam en vroeg of dat dingetje wegmocht, heb ik haar met een van schaamte
bonkend hoofd in paniek bezworen dat het bewaard moest want dat het namelijk,
dat kon zij niet weten, maar Grafiet was het dat het dat was voor af en toe in te doen
in de verdeelkap van de cylinder. Van mijn brommer. Lang leven de blozende mensen!
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Als ik wel eens kook, toverrijst en appelmoes om maar wat te noemen, dan zet ik
daar ter copieusering van de tafel altijd een kwartet potjes en flesjes sambal, ketchup
en geraspte pindaas naast, waar nooit iemand een vinger naar uitsteekt en ik maar
op- en afruimen, dus dat zijn net zo goed alweer evenvele dingetjes. Ik schat, ook
van jou, dat wij momenteel toch zeker op zo'n kleine honderd dingetjes zitten. Er
zijn een paar dingetjes bij die ik al meermalen het leven redde. Zie ik bij het
overschenken van de prullemand in de huisvuilzak daar toch ineens dat dingetje
voorbij komen zeg! Ben je nou gek of hoe zit het. Weet je dat die dingetjes nergens
meer te krijgen zijn?
Ik heb ook van die plakkerige handen. Gewoon lijm aan mijn vingers. Voor ik ben
uitgespeeld met een blikjeslipje of het draadsel van een champagnekurk; duurt uren
voor die dingetjes loslaten. Vooral in gezelschap. Maar ze moeten niet denken dat
ik oppervlakkig ben en alleen maar met kleine dingetjes bezig, dus dan houd ik tijdens
zo'n stilte waarin iedereen best tevreden is maar te moe om het nog een keer te
formuleren, hardop een bepaald dingetje omhoog en dan zeg ik dat dat dingetje in
feite een heel fantastisch dingetje is en of ze daar wel eens goed naar hebben gekeken,
naar wat een wijs dingetje of dat is, dit dingetje. Want droomt nog zonder bril.’

Dagboek van een Neo-antiquair
Vrijdag
Het zou mij sterk verbazen als de gemiddelde Antiquair ouder wordt dan zestig
jaar: wat een zenuwslopend beroep lijkt me dit! En ik ben nog niet eens begònnen,
want ga morgen pas officieel open. Alles natuurlijk weer laatste nippertje. Ben
achteraf blij met opleiding Hotelschool en vier jaar als KLM-steward - je raakt niet
zo gauw in paniek. Tot laatste moment gepiekerd over juiste naam van zaak op
etalageruit: ‘Oma's Corner’ toch veranderd in ‘Moetiek’, want zo snel gaat het
allemaal - de bulletjes van nog maar de vorige generatie zijn al Antiek. Als Trekker
in de etalage toch gekozen voor het Draaimolen-Hobbelpaard, waarop bordje met
Niet Te Koop. Van H., die binnenkort zijn zesde Bric à Braczaak opent, geleerd dat
je de spullen waar ‘Niet Te Koop’ bijstaat het eerste kwijt bent! 's Avonds nog zes
kuub zand op de vloer gestrooid en kruiwagen naast Paard in etalage gezet, met
bordje ‘Nieuwe Zakelijkheid’. Doodmoe naar bed en nog even gebladerd in
Prisma-Antiekboek, om morgen niet helemaal met mijn bek vol tanden te staan.
Jugendstil blijkt met één L en toch niet helemaal hetzelfde als Art Déco. Van H.
geleerd dat je het beste kunt spreken van ‘een interessant grensgevalletje’, als je het
niet zeker weet. Goed onthouden dat de 18e eeuw loopt van 1700 tot 1800 en niet
van 1800 tot 1900, want daar begint de twintigste eeuw.
Nou, het zal mij benieuwen, maar heb toch het gevoel dat ik eindelijk lekker bezig
ben in deze eeuw!
Zaterdag
Voor ik de deur uitga kijk ik nog even rond wat er meekan voor in de winkel. Het
oude Broodrooster, het groen-email Vergiet en de houten Erres-radio achter in de
besteleend geladen. Er zijn bloemstukjes van de slager van links, de ijzerwinkel van
de overkant en de sauna op de eerste verdieping. Tegen elven arriveren de meeste
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genodigden. Ik schenk sherry in de kopjes van een Beatrix Potter-kinderserviesje,
die ze mogen houden als aandenken. Hans Boskamp, fantasies dat die kon, want toen
Henk Molenberg afzei zat ik vreselijk omhoog, houdt een openingsspeech die geloof
ik wel geestig is en koopt nota bene zelf een Jugendstil-stoof en een 19e eeuws
zoutvaatje (uit 1923), van zijn zwarte honorarium à ƒ 150, -.
Mevrouw C. was weg van het Hobbelpaard. ‘Maar ik zie dat het niet te koop is’,
zegt ze. ‘Voor jou altijd schat’, antwoord ik en die losse manier van zakendoen wou
ik zien vast te houden. 's Middags, alle lieve gasten weer naar huis en ik eindelijk
alleen in mijn eigen lieve nieuwe winkel, met The Platters en Doris Day knoertehard
op de originele jukebox, komen de eerste publieke klanten binnen. Ik verkoop binnen
één uur drie petroleumstelletjes, zes Droste Cacaoblikken, veertien Dinky Toys en
een affiche van Phil Bloom, naakt bij het Lieverdje, aan een Amerikaans echtpaar.
Daar heb ik er zeshonderd van liggen. Maar altijd 1 tegelijk in je zaak hangen, heb
ik van H. geleerd.
Zondag
Als ik even langs de zaak rij om te kijken hoe hij eruit ziet voor iemand die er
langs rijdt, schrik ik mij een rolberoerte: de ruit is ingeslagen en het Draaimolenpaard
is weg! In de winkel zelf een onbeschrijfelijke ravage. Het waren kennelijk kenners,
want ze hebben de groenglazen, lampekappen en de letterbakken laten hangen, maar
de krantebakken, de nikkelen rookpoten en alle strijkijzers zijn meegenomen!
Ik bel de Glashandel uit bed voor een nieuwe ruit, waar ik bij nader inzien toch
maar ‘Oma's Corner’ op schilder.
De verdere dag druk bezig met allerhande vrindjes bellen om voor morgen toch
een beetje een collectie bij elkaar te scharrelen.
Frits, de schat, biedt spontaan twintig Koekoek-schoolplaten aan en Thea doet
genereus afstand van een tiental oude plaspoppen. Tesamen met een partijtje wit
serviesgoed dat ik bij een klein winkeltje in de Jordaan weet los te peuteren en dat,
mits voor het tienvoudige geprijsd, het bij mijn cliëntèle heel goed doet als Frans
Caféporselein, vormt zich zo toch al snel weer een grappige voorraad Neo-Antiek.
Om een publiekstrekkend Pronkstuk in de etalage te hebben, leen ik in Zandvoort
van Tedje en Toos een verweerde rieten strandstoel uit hun Paviljoen Marbella.
's Avonds druk bezig met het uitknippen en inlijsten van de oude
Panorama-achterpaginaas met die kostelijke getekende apen van Lawson Wood!
Maandag
Terwijl ik bezig ben met het zandstralen van de oude koektrommel, trippelt Mr.
G.B.J. Hiltermann de winkel binnen om te informeren naar die porceleinen teckel
voor het raam. Nog een beetje boos van gisteren en daardoor wat brutaal, zeg ik:
tweeduizend gulden. Vreemd genoeg verschiet Mr. G.B.J. nauwelijks van kleur en
als ik hem het kurkje in de buik van de teckel laat zien en erbij verzin dat het stomme
dier in feite een Jugendstil-pepervaatje is, hapt hij toe. Ik moet de rekening naar de
AVRO sturen, dus dat zit wel goed.
Zodra hij de deur uit is, nu met drie teckels, twee van vlees en een van geglazuurd
gips, verhoog ik alle prijzen met honderd

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

150
procent en dat werkt: nog diezelfde middag koopt een mevrouw uit Zuid, voor haar
man ‘die alles al heeft’ twee deeltjes Kick Wilstra (de originele boekjes) voor
ƒ 300,- een staande Art Déco Broekenpers voor ƒ 700,- en tien erotiese
prentenbriefkaarten uit 1900 (einde zeventiende eeuw), die ik een tientje per stuk
laat doen, of twee voor ƒ 25,-.
Steeds bij het afrekenen zeggen de mensen: goh wat een leuke kassa hebt u daar
staan. Die gaat morgen dus óók in de verkoop!
Dinsdag
Wat bezielt toch zo'n oudere zakenman die op een flat met centrale verwarming
zit, om voor ƒ 500, - een niet-werkend aluminium straalkacheltje te kopen?
Wat drijft een welgestelde matrone uit Zuid, van alle elektriese gemakken voorzien,
die haar kleren laat maken bij Heymans en Molenaar, er toch toe om een oude Singer
Naaimachine aan te schaffen? (De houten onderstellen van die dingen verkoop ik
los als Plantentafeltjes voor ƒ 800, - het stuk!)
Ik geloof dat het zo zit: er is een nog altijd groeiende klasse van rijke Vrijgestelden,
die gewoon niet meer weet wat er te koop is! De SRV-man komt met alles aan de
deur, de enige winkels die ze verder betreden zijn Modezaken en ze gaan nooit of te
nimmer in eigen land met vakantie, zodat de prullemerulletjes uit de eerste de beste
dorpswinkel, mits uitgestald achter een raam waarop wordt gesteld dat hier Bric à
Brac te krijgen is, als warme broodjes de deur uitvliegen! De decoratieve funktie van
gebruiksvoorwerpen als pollepels, wc-ontstoppers, deegrollers en vliegenmeppers daar wil ik het aksent op gaan leggen. Hans Boskamp, die een vaste klant dreigt te
worden, ging vanmorgen nog stralend de deur uit met een paraplubak uit de partij
die ik in die verlopen woninginrichtingzaak te Coevorden op de kop tikte! Dat brengt
me tot een nieuwe definitie van Neo-Antiek: iets is Neo-Antiek als het
a. minstens het tienvoudige van de werkelijke waarde kost,
b. zich leent voor oneigenlijk gebruik en
c. voldoende tuttig in zijn nutteloosheid is.
Binnen een half jaar open ik een tweede zaak: Nutiek Bobby.

Vreemd
Anneloes denkt dat Cees vreemd is geweest. Cees denkt dat Anneloes denkt dat hij
vreemd is geweest.
Cees is niet vreemd geweest, dus gedraagt Cees zich als iemand die niet vreemd
is geweest.
Des te sterker denkt Anneloes dat Cees vreemd is geweest.
Anneloes dènkt niet alleen dat Cees vreemd is geweest, ze weet het nu zeker; Cees
gedraagt zich heel anders. Cees dènkt niet alleen dat Anneloes denkt dat hij vreemd
is geweest, hij weet het nu zeker; Anneloes gedraagt zich alsof hij vreemd is geweest.
In alles wat Anneloes tegen Cees zegt, klinkt door dat ze weet dat Cees vreemd is
geweest.
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In alles wat Cees tegen Anneloes zegt, klinkt door dat hij ontkent dat hij vreemd
is geweest.
Soms twijfelt Cees wel eens. Maar nee, hij weet het zeker; hij is NIET vreemd
geweest.
Anneloes denkt nu te weten waar, wanneer en met wie Cees vreemd is geweest.
Cees denkt dat Anneloes denkt te weten waar, wanneer en met wie hij vreemd is
geweest.
Alles wat Anneloes tegen Cees zegt, wijst naar Thea, met wie Cees vreemd is
geweest.
Cees vermijdt alles dat zou kunnen wijzen in de richting van Thea, waarvan
Anneloes denkt dat hij daar vreemd mee is geweest.
En omdat Cees duidelijk niet over Thea praat, weet Anneloes nu zeker dat het Thea
is, met wie Cees vreemd is geweest.
Anneloes denkt aan echtscheiding.
Cees denkt aan Thea.
Cees onderdrukte mij al jaren.
Maar ik werd op zo'n subtiele manier onderdrukt, dat ik die manier niet eens in
verband bracht met mijn onderdrukking.
Maar het kwalijke was, dat ook Cees niet in de gaten had hoe hij mij aan het
onderdrukken was.
En daarom ben ik bij Cees weggegaan.
Ik heb de vrijheid genomen
om er zelf achter te komen
op wat voor manier Cees mij onderdrukte.
Anneloes
Ik praatte wel met Anneloes, maar toch niet genoeg, blijkt achteraf. Veel van wat ik
eigenlijk had willen zeggen, bleef ongezegd.
En dat loste ik dan op door een vrijpartijtje te beginnen, waarin alle
onlustgevoelens werden weggevreeën. Nu met Thea, kan ik voor het eerst goed over
Anneloes praten. Ik zeg soms dingen tegen Thea over Anneloes, waarvan ik denk,
kijk, dàt had ik nu tegen Anneloes moeten zeggen.
En die onvrede lossen Thea en ik dan op met een heerlijke vrijpartij.
Cees
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Fortos door Anneloes
Graag wilde ik iets vertellen over de radikale therapieën binnen de FEMSIM
(Feministies-Simplistiese Beweging).
Sinds kort zijn wij in de FEMSIM bezig met FORTOS (Feministiese Oefengroepen
in de Radikale Therapie Op Simplistiese grondslag).
FORTOS-vrouwen gaan er van uit, dat zij op alle mogelijke manieren worden
onderdrukt.
Bewustwording van die onderdrukking is niet genoeg om de handen ineen te slaan
en verzet tegen de onderdrukking te bieden. Het ontbreekt vrouwen zo vaak aan
innerlijk zelfvertrouwen om de strijd aan te gaan. Het aankweken van dat
zelfvertrouwen, het scheppen van een positief beeld van jezelf, dat is wat wij
FORTOS-vrouwen middels radikale therapie trachten te doen. Eerst leren met jezelf
om te gaan, om van daaruit samen sterk te staan. In de twee weken dat ik nu binnen
de FORTOS bezig ben, heb ik veel meer inzicht gekregen in de
mannen-maatschappelijke oorzaken van mijn eigen onderdrukking. Kom op,
FEMSIM-vrouwen, doe mee met de FORTOS!
Laat ik 's vertellen wat wij op een FORTOS-avond zoal doen. We beginnen altijd
eerst met een rondje Fijn en Leuk. Het is de bedoeling dat iedereen in de kring iets
fijns en leuks over zichzelf vertelt.
We hebben gemerkt hoe moeilijk vrouwen het vinden iets fijns en leuks over
zichzelf kwijt te kunnen. Het fijne en leuke is immers altijd onderdrukt? De anderen
reageren niet, maar maken alleen goedkeurende geluiden op al het fijne en leuke dat
ze te horen krijgen.
Dan volgt er een rondje Wrijvingen.
Wij vrouwen zijn er in getraind dat wij onze negatieve gevoelens ten opzichte van
een ander maar inslikken, vandaar dat wij in dit rondje onze eventuele nare gevoelens
die wij tegen iemand in de groep koesteren, ook durven uiten. Die ander mag dan
niet reageren, de Wrijving moet zonder belemmering of onderdrukking kunnen
worden uitgesproken.
't Is misschien niet leuk als jij het bent die een enorme Wrijving onder je neus
gewreven krijgt, maar 't helpt de ander wel zich te uiten en daardoor als een sterkere
vrouw uit het rondje Wrijvingen tevoorschijn te komen.
Na het rondje Fijn en Leuk en het rondje Wrijvingen, volgt het rondje Knopen.
Daarbij gaan we na hoe wij over elkaar denken. Je gaat dan tegenover iemand
zitten en zegt wat je denkt dat zij denkt, dat jij denkt.
Op haar beurt legt de ander ook uit wat zij denkt, dat jij denkt, dat zij denkt.
Zo probeer je de denkknopen van elkaar te ontwarren en dat kan heel verhelderend
werken.
Bij het rondje Troetels zeggen we alleen maar aardige dingen tegen elkaar. Dat
vind ik eigenlijk het leukste van de hele FORTOS-avond.
Heerlijk is het als je zo 's door andere vrouwen geestelijk vertroeteld wordt. Je
voelt jezelf groeien!
Daarna is het Probleemtijd, d.w.z dat iedereen gaat werken aan zijn eigen
persoonlijke problemen. Wij FORTOS-vrouwen geloven dat je zo, door intensief
met andere vrouwen samen, aan jezelf te werken, op een heel persoonlijke manier
ook politiek bezig bent. Je bevrijden van alle onderdrukking begint immers bij jezelf?
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Hoe kun je strijden voor de bevrijding van de vrouw in het algemeen, als je zelf
eigenlijk niet vrij bent?
De onderdrukking zit in ons.
Anneloes

Don't look now: Images!
De dromende of gespleten hoofdfiguur ziet, de hele film lang, schimmen. In zijn
ziektebeeld ziet hij hen natuurlijk haarscherp, al die mannen en vrouwen die 's nachts
en soms ook overdag, door zijn huis waren. Maar omdat de filmtechniek dit mogelijk
maakt, ziet de zaal spoken en schimmen, in plaats van de echte mensen die de
hoofdfiguur ziet. Dom hè?

Leedvermaak '80
U rijdt langs een aan de andere kant van de vangrail stilstaande file en na een paar
minuten komt u aan het eind en even later ziet u tientallen autoos met nog
nietsvermoedende reizigers komen aansuizen en u weet wat hen te wachten staat en
daar moet u, in uw eentje in uw auto zittend, om lachen.
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De Zaak Van Der Laak
Den Haag, gehaktdag
Mijne Heren der Nederlandse Spoorwegen!
Mijn naam is C. van der Laak en wel hierom. Graag wil ik langs deze lijnen
aansporen en min of meer een seintje geven in een zekere kwestie en wel dat dit
deze, is namelijk het geval, wat mij gebeurde in 1 uwer eersteklassewagons op het
tracee, voor enkele weken, van Den Haag naar Tilburg jongstleden!
Omdat ik rustig wou zitten, met alleen mijzelf om mij heen, ging ik rustig zitten
in uw geheel gestoffeerde eersteklassecoupee. Dacht ik tenminste! Maar van Rust
gaf al snel geen sprake meer...Ik ben namelijk één van de mensen die, als rookgenot,
immers een pijp over zich hebben, welke ik behagelijk de brand injoeg, ja?
Niets aan de hand immers?
Nu besloot ik wat te gaan werken. Ik werk moet u weten altijd met de pijp, wat
overzicht geeft en rustgevoelens, vooral bij het narekenen of uitwerken. Ik mag u
hierbij nog even wijzen op dat ik namelijk het liefste Uitwerk, zodat u een enigszins
beeld krijgt van mijn type zoals dit tenslotte met een uwer controleurs der kaartjes
in bloedig gevecht verstrikkeld raakte...
‘Wat is ons Holland toch mooi’ dacht ik terwijl uw trein over de gladde ijzers
suisde. Even slechts schrok ik op toen een Heer uit de Molukken door het gangpad
passeerde, maar dit was waarschijnlijk slechts een kwestie van toilet.
Gerustgesteld hing ik mijn ogen opnieuw aan de in steeds dezelfde boogjes
langsgolvende telegraafdraden op, bij elke tussenpaal hopend dat de draden een keer
door zouden schieten, omhoog, de schaapachtige hollandse wolkenlucht in, maar
men kan niet alles hebben.
Nee, ik was dik tevreden, zo met mijn pijp in uw rijke Werkcoupé. En nu aan het
werk, dacht ik, want de naam zegt het immers al. Ha, wat had ik een zin om iets te
gaan uitwerken! Iets pittigs maar niet al te interessants uitwerken: daar stond mijn
hoofd enorm naar. Aan de slag dus! Toen schoof echter de coupédeur open en zou
mijn leven totaal veranderen...
‘Mag ik uw plaatsbewijs even zien?’ klonk een norse herenstem. Of uw controleur,
Jaarsma H.G., geboren 16-5-1937, Harlingen, want die was het, óók ‘Goedemorgen’
zei kan ik niet met zekerheid herinneren daar wij dit, welgevoed als mijn aard is,
mogelijkerwijze tegelijkertijd zeiden, àls hij het tenminste zei, want als ik maar een
deurknop hoor klikken of een schuifdeur hoor schuiven zeg ik automaties al
‘goedemorgen’, ook al zijn ze nog niet eens binnen, of Goedemiddag na twaalven
en Goedenavond vanaf 's middags vier uur, dus houdt u mij dit ten goede: dat de
heer Jaarsma, polisnummer 3654897231, wèl ‘goedemorgen’ heeft gewenst maar ik
dit niet kon verstaan omdat ik deze beleefdheidsfrase juistertijd zelf uitsprak. Voor
de loop van het verdere conflict is het al dan niet ‘goedemorgen’ van de heer Jaarsma
echter niet van gewicht. Veel wezenlijker is namelijk wat de heer Jaarsma daarna
zei! Want door dat ene zinnetje veranderde een rustige reis per Werkspoor in een
huiveringwekkende rit aan boord ener Spooktrein...
‘U mag hier niet roken, weet u dat wel?’, klonk het bijzonder onaangenaam uit de
heer Jaarsma, terwijl hij mij GEEUWEND mijn doorknipte plaatsbewijs toestak. Ik
heb het niet begrepen op deze intendance, heren van de Spoorwegen! Waarom plaatsen
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uw controleurs dergelijke dienstdoende opmerkingen niet met een glimlach en als
mensen onder elkaar? Ben ik soms minder? Heeft de Heer Jaarsma ‘Ulysses’ van
Joyce dan soms helemaal gelezen? Nee Mijne Heren, net zo min als u en ik! Ik
antwoordde dus, als uit één mond: ‘Nee controleur der plaatsbewijzen, dat wist ik
niet.’ ‘Dan weet u het nou’, bitste de heer Jaarsma en wilde de coupé verlaten. Dit
liet ik hier echter niet bij zitten! Langs uw controleur heen schietend stelde ik mij in
mijn volle lengte op in de deuropening en riposteerde, geïrriteerd doordat ik nog
altijd niet aan het werk was terwijl Utrecht met rasse bielzen naderde: ‘Niet Roken?
En wat staat hier dan?’ En ik wees met vaste vinger op uw blauwe NS-sticker met
‘Stilte! Werkcoupé’, waarvan ik de bijgesloten, pas gisteren door mijzelf gemaakte
foto bijsluit...

Dit is hem dus en hier wees ik op en ik zei: ‘Oh nee? Niet Roken? En wat heeft het
Mannetje op dit officiële NS-vignet dan in zijn hoofd? Een pijp toch zeker?! En wat
rook ik? Een PIJP, meneer de miezerige controleur! Ik ben dus helemaal niet in
overtreding; integendeel: ik volg overdreven nauwkeurig de aanwijzingen op!’
‘Een Pijp!?’ schreeuwde uw heer Jaarsma ‘een pijp?!!! Ik zou maar eens naar de
oogarts gaan, als ik u was!’ Nu kan men mij veel verwensen, heren van de
Spoorwegen, en ook kan ik best tegen een grapje of stootje, maar niet dat men mij
bij de oogarts wenst te belanden want wie eenmaal ‘Un Chien Andalou’ heeft gezien,
van Bunuel, zoals ik, waarschijnlijk in tegenstelling tot de heer Jaarsma, die zit nooit
meer op zijn gemak bij de Oogarts. Zelfs de onnozelste opticiën kan immers elk
moment tevoorschijn schieten met zijn slagersmes en je kostbare oog dwars in tweeën
klieven? Maar nog hield ik mij in...‘Als dat geen pijp is, wat is het dan wel?’ vroeg
ik de heer Jaarsma op ijzige toon. ‘Een vinger’ zei uw controleur, ‘een vinger die
ssst doet! Dat staat er trouwens boven: Stilte! Ssst dus. Werkcoupé.’
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‘Wat maakt dat nou voor verschil?’ wilde ik weten, ‘een pijp in de mond geeft toch
vanzelf al Stilte en Rust? En ik werk nu eenmaal altijd met een Pijp. En als ik een
pijp in mijn mond heb zal men mij niet horen!’
Dit alles zei ik met mijn pijp in de mond, wat achteraf bijzonder onverstandig
was...
Toen verstoutte de heer Jansma zich namelijk om mijn Pijp bij zijn kop te pakken
en...eraan te gaan trekken! Mijne heren van de Spoorwegen: overal mogen ze wat
mijzelf betreft aanzitten, maar van mijn pijp hebben ze maar mooi af te blijven! Zo
goed en zo kwaad als dat ging beet ik hem door mijn op elkaar geklemde kaken
‘bmwijf mwaf, bmwijf mwaf’ toe, maar de heer Jaarsma liet niet los en begon harder
te trekken en op dat moment rolde de trein station Utrecht binnen en door het
schoksgewijs remmen schoot ik voorover en belandde met mijn pijp op het
raamtafeltje waardoor de steel zich in mijn vergehemelte boorde: het bloed spoot
eruit; maar nog was ik niet verslagen! Snel en hard plantte ik mijn knie tussen de
benen van de heer Jaarsma, waardoor hij ineenkroop en zijn domme kniptang liet
vallen. Op de vloer van uw Werkcoupé vormde zich een grote plas bloed waardoor
ik kwam uit te glijden en er middenin zittend belandde terwijl ik die morgen juist
een lichte zomerbroek had aangedaan waaroverheen uw controleur bovendien drie,
nog half in plastic verpakte perronbroodjes overgaf en ik snel de kniptang opraapte
en er zijn rechteroorlel mee doorknipte en niet de linker, zoals in de Dagvaarding
staat die hier voor mij op de bielzentafel ligt...Op de Bielzentafel, inderdaad, ook ik.
Waar komen al die bielzen trouwens vandaan? Ik moet mij al sterk vergissen als dit
niet de eerstvolgende grote Nationale Corruptie Affaire gaat worden, want ik heb dit
zo'n beetje nagerekend en uitgewerkt...Ik schat dat er per jaar, van mijn
belastinggelden, minstens honderdduizend Bielzen speciaal door de Nederlandse
Spoorwegen worden aangemaakt en duur doorverkocht aan de grote woninginrichters!
En als zij als Tafel in de nieuwe Slaapsteden staan, dan is het natuurlijk al te laat!
Miljarden guldens zijn er met dit Bielzenschandaal gemoeid, zal blijken; koppen
gaan er rollen en Hoge Spoorwegfunctionarissen wachten mijn onthullingen niet af
maar werpen zich halsoverkop voor Intercity-treinen, tenzij...tenzij u nog heden de
volgende maatregelen neemt:
1. U doet de Dagvaarding jegens mij intrekken.
5. U voorziet elke eersteklassewagon van een speciale Werkcoupé voor Pijprokers,
zonder Kunst aan de wand maar iets gezelligs van Breughel, Jan Steen of Jeroen
Bosch.
12a. U verwijdert alle nieuw-lelijke, modern-onduidelijke Bewegwijzeringstekens
uit uw Hallen, Perrons en treinen.
12b. U vervangt hen door, met de hand van een bekwaam letterschilder, gepenseelde
mededelingen.
16. U vergoedt mij mijn kaartjesdeel Utrecht-Tilburg aangezien ik mijn reis niet
kon vervolgen aangezien ik in Utrecht in het Ooglijdershospitaal moest worden
opgenomen.
19. U zendt mij per kerende post een originele stationschefpet plus spiegelei, om
op te zetten en mee te zwaaien als ik met mijn elektriese trein speel.
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hoogachtend
doch
angstaanjagend,
C. van der Laak,
Traineur.

Koot droomt zich af
Soms zou ik best een Moderne Smaak willen hebben. Dat lijkt mij namelijk reuze
makkelijk en enorm veel tijd schelen, als je uitsluitend Moderne Dingen Mooi vindt.
Je hebt dan hooguit het probleem dat je moeilijk kunt kiezen omdat je bijna Alles
Even Mooi vindt. Ik echter, verstoken van het geringste greintje Moderne Smaak,
kan niet kiezen omdat in mijn ogen bijna Alles Even Lelijk is.
Zo zijn mevrouw Koot en mijzelf nu tien jaar getrouwd, maar zitten we nog steeds
op die destijds als ‘tijdelijk’ gekochte eetkamerstoelen - gewoon in alle gehuwde
tussentijd geen akseptabel zitmeubel tegengekomen. En tegen een te pruimen Moderne
Tafel zijn we óók nog alsmaar niet opgelopen. Gek hè? Toch zou ik ons geen
Snobisten willen noemen, want die dóen of zij Niets Mooi vinden en wij vinden ècht
Niets Mooi, tegenwoordig.
Misschien, ben ik ook vaak bang, raken wij vanaf heden nooit meer bij deze tijd
in de pas en zullen wij dat wat voorbij is altijd mooier blijven vinden dan wat er aan
de hand is en zijn wij dus eigenlijk niet echt in Leven. Nog pijnlijker wordt het als
ik straks over tien, vijftien jaar Mooi vind wat ik nu voor geen prijs in huis wil hebben,
omdat het Modern (dus Lelijk) is. Maar goed, toekomstmuziek. Voorlopig moet u
me geloven Simplisten: ik kan geen modern gebouw, geen modern meubel, geen
moderne auto, geen moderne lamp, geen moderne vaas, geen modern servies, geen
moderne japon, geen modern kostuum en geen moderne plant aanwijzen die mij echt
iets Doet, die mijn ogen streelt of waarvan ik, uit de grond van mijn esteties hart,
kan zeggen: ja, dat vind ik nou Mooi! Ben ik dan soms een Stijlgek, een Barokfetisjist,
een Citroën Traction-Avant-fanaat, een Art Déco-lampen-verzamelaar, een
couturekoper? Helaas, ook dat niet. U hoeft uw hoofd maar even om de hoek van de
deur te steken en ons onsamenhangende zootje gemeubelte zien staan om te
konkluderen dat wij absoluut Geen Smaak hebben. Zou dat het zijn? Dat ik geen
slechte of ouwerwetse smaak heb, maar helemáál geen smaak? Dat zou me wat moois
wezen, want ik ben nu natuurlijk al veel te oud om er nog eentje aan te leren. Maar
ik ga niks forceren: liever géén Smaak dan een Moderne Smaak!
Want om nu maar even bij de Moderne Meubels te blijven: daar valt naar mijn
smaak (die ik dus niet heb) veel te weinig boeiends aan te beleven. Hoe men uw
bankje ook heeft bekleed (zuiver scheerwol, eerlijk leer of echte skai) in anderhalve
minuut ben je er voor de rest van je leven op uitgegekeken, omdat er in Moderne
Meubels geen Geheim meer zit. Geen hoekjes, geen gaatjes, geen raadsels. Het
gemiddelde tweezitsbankje (let er bij het kopen van een tweezitsbankje altijd op dat
u er met drie
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volwassen personen nog ruimschiks opkunt) gaat de laatste tien jaar uit van deze
steriele basisvorm:

Moderne stoelen idem van ditto. In het Stoelwezen is de diagonale lijn van de
jaren vijftig, helaas, nauwelijks doorgetrokken. Wij hebben er nog twee van staan.
Kent u ze nog? Die Vlinderstoelen? Hoe dat zit en wat daar allemaal in kan, als er
niemand in zit!

Maar ja, nergens meer te koop. Dus wat moet je, als je geen Moderne en geen Antieke
Stoel wilt? Je zou hooguit nog de Eikenhouten kant uit kunnen, maar daar heb ik het
helemáál niet op, op van dat zware, massieve gedoe met halverwege alle poten van
die ongelukkige, opgezwollen knieën. Overigens schijnt er in die Massief Eikenhouten
Sektor net zo gerommeld te worden als in het Antiek. Waar gebeurd voorbeeld: Oom
en Tante van mij. Kochten onlangs ‘Zwaar Massief Eikenhouten Kloostertafel.’ Toen
hij eenmaal stond (vijf man waren er voor nodig geweest om hem de trap op te
krijgen) bleken de bestaande stoelen te laag. Dan moest er in hemelsnaam maar een
stukje van de nieuwe tafelpoten af. Ging slechts om een centimeter of vier, acht. Om
de tafel op zijn kant te krijgen moesten de buren van links en van rechts erbij komen.
Toen men er eindelijk in was geslaagd het gevaarte slagzij te doen maken en mijn
oom zijn handzaag in de eerste poot zette, raspten de tanden van zijn zaag zichzelf
in één haal geheel plat. ‘Tja, wat wil je: massief geloogd Eiken’: kirde Tante Trots.
Dan de elektriese zaag van buurman maar geprobeerd. Ggggrrrr. Wat was dat voor
een wit wolkje dat daar bij het eerste contact tussen poot en Elektriese Zaag opwaaide?
Even uit, die zaag. Verrek, kijk eens buurman: dat lijkt warempel wel fineer. Het is
geloof ik helemaal geen Massief Eikenhout, het is een laagje finéér! Maar dat gewicht?
Hoe komen ze dan aan dat autentieke Kloostertafelgewicht? Jezus! Weet je wat het
is?
Wat er onder dat fineer zit? Waar die vier enorme poten van gemaakt zijn? Van
Beton!
Want zo gaan die dingen, tegenwoordig. En wie hier niet tegen kan, die sluit zich
aan bij de laatste Sektariese Mode (De Oranje Mensen) of blijft binnen op zijn
sinaasappelkisten zitten, met de gordijnen en zijn ogen stijf dicht.
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Koot
P.S.: toen Wim Bosboom in Koning Klant onthulde dat het helemaal niet waar
was, van die Betonpoten, heb ik onmiddellijk met deze Oom en Tante gebroken. Ik
heb nu nog maar één Oom en dat is eigenlijk niet eens een echte Oom. Maar wat
doet het er toe? De enige familie waar wij ons allen in thuis voelen is toch immers
de Bescheurfamilie?!
P.P.S.S.: Lees, voor het ware eikenhout/beton-verhaal, het boek ‘Broodje Aap’ van
Ethel Portnoy en Scott Neary, een uitgave van De Harmonie.

Kunst is kippevel of tranen.
Koot en Bie,
(cultureel directeuren van het Simplisties Verbond).
tekening: Waldemar Post.
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Bie spreekt op het 23e congres van het Humanistisch Verbond
‘Broeders en zusters van het Humanistisch Verbond, waarde vrienden!
Ja, bijna had ik ook gezegd: Beste Simplisten! Want zelden is het voorgekomen
dat wij een bijeenkomst van een ons vreemde organisatie mochten toespreken, waar
wij wij ons zò thuisvoelden.
De verwantschap tussen onze twee Verbonden is zò sterk dat ik bijna het gevoel
heb hier vanavond te preken voor eigen parochie.
Om de overeenkomsten tussen onze beide prachtige organisaties nog eens duidelijk
op een rij te zetten, som ik een paar punten op uit ònze Beginselverklaring, zoals die
op 4 oktober 1974 Koninklijk werd goedgekeurd.
Beginselverklaring.
1. Het Simplisme is de levensovertuiging die tracht leven en wereld te benaderen
met simplistiese vermogens.
2. Het Simplisme acht wezenlijk voor de moderne mens zijn vermogen tot
simplisties oordelen.
3. Het Simplisme tracht orde te scheppen in de chaos die de moderne mens bedreigt.
Het laat strukturen zien, legt wortels bloot en schept simplistiese alternatieven.
4. Het Simplisme signaleert en bestrijdt zoveel mogelijk lulkoek.
5. Het Simplisme streeft naar een internationale samenleving, waarin de menselijke
solidariteit gestalte krijgt in een rechtsorde, die vrijheid, gerechtigheid en vrede voor
alle volken waarborgt.
Wel, vervang hier en daar het woord Simplisme door de woorden hùmanisme, of
menselijkheid en u zult begrijpen dat wij intern het Humanisties Verbond wel eens
een deel-simplisme noemen. De overeenkomsten tussen onze beide Verbonden
werden significanter, toen wij de Beleidsnota 1979 van uw Hoofdbestuur mochten
toetsen aan punt 4 van ònze Beginselverklaring (dat was het signaleren en bestrijden
van lulkoek). Uit die nota bleek ons, dat er een sociologisch onderzoek heeft
plaatsgehad naar oorzaken van de geringe groei van het Humanistisch Verbond. Het
toeval wil nu, dat ook ònze organisatie onlangs sociologisch is doorgelicht, een
onderzoek dat werd uitgevoerd door Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje, van de Universiteit
van Wisconsin.
Ook bij ons werd bijvoorbeeld nagegaan in welk relatiepatroon simplisties
denkenden in Nederland staan en daaruit bleek, precies als bij ùw Verbond, een
duidelijke keuzeverwantschap met de Volkskrant als dagblad en met de VPRO (hoe
kan het ook anders) als omroep. Maar er is meer.
Ook in het Simplisties Verbond zijn drie - samenhangende - bestaanswijzen te
herkennen. In de eerste plaats het Simplisties Verbond als organisatie, waarvan Koot
en mijzelf de directeuren zijn, in de tweede plaats een Beweging van Simplisten, of
Simplisties Denkenden in het land, en in de derde plaats een dienstverlenende
instelling, waarbij u in ons geval moet denken aan de door de VPRO ter beschikking
gestelde en door ons Verbond gevulde zendtijd, en de uitgave van onze jaarlijkse
Bescheurkalender. Tot zover de verwantschap en de overeenkomsten.
Er is één heel duidelijk in het oog springend verschil tussen ùw Verbond en het
onze. Het gaat nl. niet zo goed met het Humanisties Verbond en het gaat hèèl erg
goed met het Simplisties Verbond.
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't Is misschien een beetje pijnlijk om er op dit Gezellig Samenzijn nog 's over te
beginnen, maar ik dóe 't uit vriendschap, uit liefde en uit menselijke solidariteit. Nee,
het gaat niet zo goed met u. In de ruim dertig jaar van haar bestaan is het Humanistisch
Verbond er nog niet in geslaagd een factor van betekenis te worden in de Nederlandse
samenleving; is zij er niet in geslaagd opgenomen te worden in het zogenaamde
“noemcircuit”, ja, wordt er in ruime kring gedacht dat het Humanistisch Verbond
niet zo nodig, zo niet eigenlijk overbodig is.
En dan het Simplisties Verbond. Onderzoekingen wijzen uit dat nu, na vijf jaar,
98,4% van de Nederlandse bevolking het begrip Simplisme kent, plus de namen van
de Simplistiese Grondleggers. Je kunt geen krant opslaan of je komt een verslag of
interview rond simplistiese aktiviteiten tegen; het Simplisties Verbond wordt tot op
de hoogste niveaus om advies gevraagd en de Bescheurkalender vliegt met een
topoplage van 150.000 exemplaren binnen veertien dagen de boekwinkels uit. Hebben
de heren Koot en Bie dan de sleutel tot sukses in hun bezit en zijn zij bereid die
sleutel even uit te lenen aan het Humanistisch Verbond? Ja, 't klinkt misschien pedant,
maar inderdaad bezitten wij als jonge, springlevende tachtigerjaren organisatie, die
zelfgesmede suksessleutel en wij willen 'm best even afstaan. Hier komt dat geheim
van de smid. Het meest markante en wezenlijke verschil tussen onze twee Verbonden
is namelijk, dat het Humanistisch Verbond léden heeft (en er dolgraag meer wil
hebben), terwijl het Simplisties Verbond géén leden heeft en er ook geen wil hebben.
Ik zeg 't nog eens heel expliciet: de twee directeuren van het Simplisties Verbond,
zijn tevens de enige twee leden en het Simplisties Verbond streeft principieel niet
naar vergroting van het ledental. Wel ligt aan onze Bescheurkalender een hiërarchische
structuur ten grondslag, maar omdat die geheim is, kan ik daar niet verder over
uitwijden.
Het Simplisties Verbond is de enige organisatie op levensbeschouwelijke grondslag
ter wereld, die haar invloed niet wil vergroten middels vermeerdering van haar
ledental. Het Simplisties Verbond gaat er namelijk van uit dat juist het verenigen en
binden van grote groepen mensen ter verkondiging en verbreiding van een
levenshouding of visie, geleid heeft tot veel ellende en anti-humanisme in deze
wereld. Terwijl het Simplisties Verbond zich bedient van alle uiterlijke kenmerken
van een zich vergrotende, dus naar macht strevende Beweging - zij biedt een
levensfilosofie en wereldbeeld aan, zij bedient zich van symbolen, ja, haar leiders
zijn geüniformeerd en zij dragen een vlag - nochtans wordt het de mensen onmogelijk
gemaakt zich achter dit vaandel te scharen.
Dit op het oog verwarrende, maar glasheldere concept blijkt door de Moderne
Mens uitstekend begrepen, want zelden is een Boodschap zo snel verspreid als de
Boodschap van het Simplisme.
't Zijn harde noten die ik hier met u te kraken heb, maar ik kraak ze uit sympathie
en verbondenheid.
U, Humanistisch Verbond, bent ontstaan als reactie op de
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naoorlogse herzuiling, maar u bedient zich van precies hetzelfde machtsmechanisme
als van uw tegenstanders: vergroting van het ledental.
U, Humanistisch Verbond, wordt verscheurd door de schizofrenie van deze tijd.
Terwijl u toegeeft dat u weinig anders direct “consumabels” te bieden heeft dan het
plezier van Erbij Horen, blijkt zonneklaar dat de Moderne Mens nergens meer bij
wil horen. Het rapport dat u morgenochtend gaat behandelen, concludeert, dat alles
nog goed komt als u 100.000 leden zoudt hebben.
Weest toch redelijk, humanisten! Als u hetzelfde groeitempo behoudt als dat van
de afgelopen dertig jaar, dan zult u dit aantal in het jaar 2104 behalen. En met die
15.000 leden van nu, hebt u al zoveel kopzorgen.
Wat haalt u zich toch op de hals! Stelt u zich toch eens voor dat deze congreszaal
zou zijn gevuld met 5000 afgevaardigden. Wat een machtspolitiek zou uw
Hoofdbestuur moeten bedrijven om al haar voorstellen door te drukken. Wat een
demagogie! Wat een haat en nijd!
En denkt u zich nu eens in dat u van die zorg voor uw leden en drukkende zorg
voor uw leden-àànwas, zou zijn bevrijd! Wat zouden deze twee dagen van 's ochtends
vroeg tot 's avonds laat gezellig zijn geweest. Eén groot Samenzijn...Wat een
intermenselijke kontakten zouden er zijn gelegd! U zoudt als Mens zoveel rijker naar
huis zijn gegaan!
Maar het is nog niet te laat!
Het Simplisties Verbond hoopt vurig dat u morgenochtend om half twaalf, na de
bespreking van het alarmerende rapport van uw Hoofdbestuur, tot één konklusie zult
komen: stoppen met het streven naar Macht. Want alleen dan zullen het Simplisme
en het Humanisme elkaar definitief de hand reiken.
Kijk om u heen, kies een partner, ontbindt het huidige Hoofdbestuur en gaat van
hier als 7.500 kleine tweemans Humanistisch Verbondjes.
En als u dát besluit, dan zult u 's zien hoe u wordt “ingesluisd in de Nederlandse
samenleving”, dan zult u 's zien in welk “noemcircuit” u terecht komt. Morgen openen
alle kranten met dit opzienbarende bericht en het woord Humanisme zal op ieders
lippen zijn.
7.500 Humanistisch Verbondjes, die uitzwermen over het hele land en die zo
gestalte geven aan één van uw mooiste humanistische idealen:
het activeren van de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Dank u wel.’
Bie

Dagindeling
kommetje
ommetje
kommetje
tukje
ommetje
kommetje
tuk
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De oude muzikant
(medium walkin'bluestempo)
Sorry boys,
ik ben een beetje laat.
Ik kom net van de tandarts
dus ik hoop maar dat 't gaat.
D'r zit nog wat verdoving
dus m'n mond maakt nog wat kuren:
geef me gauw een whiskey
voor een beetje embouchure...
Waar staat dit in?
In F? Of Cis? Nee wacht 's: C!
Ik kom d'r aan hoor jongens,
ik swing zó met jullie mee.
Hè - effe lekker blazen
en de hele troep vergeten!
Jezus wat een dag zeg:
ik heb alleen nog maar ontbeten!
Dat komt Christien is naar d'r moeder
dus m'n dochter zou wat bakken.
Maar toen die met 'r deuxchevootje
eindelijk aan kwam kakken,
moest ik dus naar die tandarts;
maar de pijn begint te zakken:
okee boys, laat mij effe pats dit hele chorus pakken!
Hoe is het verder jongens?
Hè, lekker, effe spelen!
Ik zit me in dat dansorkest
de mikmak te vervelen!
D'r is iets met m'n riet, zie ik:
m'n zoontje had m'n mesje.
't Gaat wéér niet op die nieuwe school:
z'n hoogste was een zesje.
Kan ik effe zitten jongens?
'k Heb scheuten in m'n rug.
Zeg: kregen jullie ook haast niks
van de belasting terug?
Dat blijft m'n ouwe wagen dus,
of 't wordt nog veel meer schnabbelen;
maar daar kom je toch niet tussen
als je niet kan babbelen!
Zeg jongens? Even pauze zo?
En dan daalijk nog één setje?
Want deze jongen wou vanavond
maar 's niet te laat naar bedje.
En morgen, jongens, kan ik niet:
m'n ouders komen eten.
Daarom, als ik die jazz niet had,
zou ik het niet meer weten!
Bie's
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[De Bontwinkel]
1.
O, de treurigheid
van de betere bontwinkel.
Het vrouwenideaal
van vijftig jaar geleden
wordt nog in de etalage uitgestald.

2.
Met altijd diezelfde letter,
die nog zo goed floreert
in de winkel voor betere bonbons.

3.
Een nertsmantel
en een bos anjers.
Tantemooi.
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4.
Kunnen de betere bontwinkels
geen vorstelijke subsidie krijgen?
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Werkdag
‘Onlangs bereikte mij middels een Inspecteur der Belastingen, de vraag hoe mijn
gemiddelde werkdag eruit ziet. Ik wil hier graag op antwoorden en hoop er tegelijk
alle kritiek als zouden Bie en mijzelf “het maar makkelijk verdienen” de wind mee
uit de zeilen te nemen.
's Ochtends sta ik op, nuttig een stevig ontbijt en kruip, voor het is afgekoeld, terug
in het nog lichaamswarme bed met medeneming van een paar kruimels die, door
enkele lome wentelingen, makkelijk vallen te ontwijken omdat ik in 'n geheel verlaten
dubbelbed de ruimte heb. Vrouwlief is er immers uit gebleven om de kinderen naar
school te brengen, af te wassen, boodschappen te doen en koffie te zetten, want als
ik tegen elven wederom uit bed kom blief ik koffie om goed wakker te worden.
Na de koffie laat ik het bad vollopen en neem er in plaats met de krant, om te zien
of hier soms iets in staat. Vervolgens kleed ik mij aan en bestel bij mijn vrouw een
lichte lunch, die echter steevast te zwaar uitvalt, zodat ik na de lunch, zo tegen enen,
even een uurtje slaap nodig heb om bij te komen. Om twee uur à kwart over twee
sta ik weer op, neem een douche en ga achter mijn buro zitten. Daar maak ik, om
niet al te naakt te lijken, een armbandje van paperclips of een ketting van elastiekjes
tot ik, tegen plusminus drieën, de onbedwingbare neiging krijg om even te gaan
liggen.
“Ik denk dat papa even gaat liggen”, zeg ik dan ook tegen mijn huisgenoten.
“Ga je slapen, pap?”, vragen ze dan. “Ben je gek”, weer ik verontwaardigd af, “ik
ga alleen maar even liggen!”. Waarna ik naar boven verdwijn, me uitkleed, onder
de dekens schiet en slaap als een blok. Precies een uur, meestal. Als ik wakker word,
doe ik eerst even of ik niet weet waar ik ben en zodra ik mezelf zogenaamd heb
gelokaliseerd neem ik me voor om 's middags nooit meer te gaan slapen, want ik
word altijd heel eng en zweterig wakker, net of ik een ander ben, en bovendien heb
ik een vol uur en drie, vier koppen sterke thee nodig om weer op gang te komen.
Ook komt het voor dat ik na dat middagslaapje zó erbarmelijk breekbaar
funktioneer, dat ik tenslotte besluit maar liever vroeg naar bed te gaan en er
onmiddellijk na het avondeten weer inkruip. De walm die er dan uit mijn bed opstijgt
is er eentje van Schaamte - ik geef het eerlijk toe. Dat ik mij geneer voor mijn
permanente slaperigheid moge blijken uit de gebruikte eufemismen: “ik ga even
liggen”, “pappa gaat even naar boven”, “ik moet even bijkomen jongens”. Waarom
zeg ik niet gewoon dat ik een ontzettende zin heb om te gaan Slapen? “Even plat”,
zo verontschuldig ik mijn duivelse slaapdrang ook dikwijls, of: “pappa gaat even
horizontaal mensen”. Wanneer ik bioritmies in een openhartige bui ben wil ik nog
wel eens toegeven dat ik “even een tukje ga doen”, maar meestal is het een en al
Uitvlucht wat de klok slaat.
Tot mijn verontschuldiging voer ik hier aan dat ik mijn Slapen zo effektief mogelijk
tracht te maken door altijd een papiertje en een potlood naast mijn bed te leggen. Ik
beweer dan ook bij voorkeur dat ik “even iets ga laten bezinken” of “even rustig over
iets wil liggen nadenken” voor ik snurkend het hazepad kies. Het komt inderdaad
regelmatig voor dat ik, balancerend op de mistige grens tussen slapen en waken, een
schitterende ingeving krijg maar jammer genoeg wint de slaapneiging het vrijwel
altijd van de scheppingsdrang: nooit weegt de moeite om helemaal overeind te komen
op tegen het gemak van het luie liggen blijven. “Straks”, denk ik dan, “als ik wakker
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word, noteer ik onmiddellijk wat ik nu in gedachten formuleer”. Ik pomp de Idee bij
monde van enkele trefwoorden in mijn moede hoofd, droom vervolgens iets geheel
afwijkends en speur, als ik weer ben ontwaakt, wanhopig op het lege velletje papier.
Had ik het nou opgeschreven of niet? Nee, Niks, God wat jammer.
Vanavond dan maar wat eerder naar bed - dan zal Het me wel weer te binnen
schieten. Of, misschien nòg beter: niet opstaan maar gewoon blijven liggen en weer
inslapen: wie weet wil de Briljante Zin dan nog een keertje aan mijn dommelende
geestesoog voorbijtrekken. Zo slaap ik soms wel achtenveertig uur achter elkaar,
ondergedompeld in een stroom van kostelijke ideeën, waarvan er na het uiteindelijk
ontwaken niet eentje op de oever van mijn bewustzijn blijkt te beklijven (bleek te
bekleven).
Het spijt mij dus meer dan ik schrijven kan, maar ik ben helaas vergeten waar ik
het dit keer met u over had willen hebben. Toen ik daarstraks in slaap sukkelde, stond
het mij nog allemaal heel duidelijk voor ogen: één zin was het slechts, iets heel
belangrijks en nuttigs; het ging ons allemaal aan en ter harte en bovendien was het
hartstikke leuk, maar ik ben hem kwijt. Daarom ga ik nu even op bed liggen, misschien
dat hij me dan weer te binnen wil schieten.’
Koot
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Onze lichaamstaal
De begroeting is het voorspel tot iedere vorm van communicatie. We onderscheiden
zes begroetingen bij het binnengaan van een vertrek.

1. De ontspannen begroeting.
Deze man gaat volkomen op zijn gemak de kamer binnen, waarin hij iedereen kent.
Een graag geziene gast!

2. De gespannen begroeting.
Deze man is bij zijn directe chef geroepen, maar weet niet waarom.
Let op de stand van de voeten: een overblijfsel uit de tijd toen ondergeschikten
diepe buigingen maakten voor hun meerderen.
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3. De onzichtbare begroeting.
Deze man is zo verlegen, dat hij de kamer binnentreedt met een maximum aan
non-aanwezigheid.

4. De koekoekbegroeting.
Deze man weet zeker dat zijn binnenkomst voor alle aanwezigen een geweldige
verrassing zal betekenen. ‘Kijk's wie we daar hebben!’, wil hij uitdrukken.
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5. De wachtkamerbegroeting.
Deze man geeft aan dat iemand in het vertrek ‘aan de beurt is’.

6. De baltsbegroeting.
Deze man betreedt de kamer waarin zich zijn geliefde bevindt, met wie hij een relatie
onderhoudt, waarin het spelelement overheerst.

Nee tegen de FORTOS door Anneloes
Na een paar donderdagavonden trouw op onze FORTOS-avonden te zijn verschenen,
heb ik er ineens mee opgehouden. Plotseling viel de bodem uit de FORTOS-mand
en zag ik in dat op de FORTOS-avonden eigenlijk heel a-politiek en antifeministies
gewerkt wordt. Om andere FORTOS-vrouwen te overtuigen, zal ik dat hier toelichten.
Bij het rondje Fijn en Leuk is het verboden te reageren als iemand iets fijns en
leuks vertelt. Alles wordt dus zomaar, zonder kritiek van elkaar geslikt. Waarom
eigenlijk?

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Dat betekent dat ook je zelfkritiek verloren gaat en het misschien wel helemaal
niet zo fijn en leuk is, wat jij vertelt. Datzelfde geldt voor het rondje Wrijvingen.
Waarom mag ik niet reageren als ik een Wrijving tegen me krijg?
Ik moet mijn verdediging op de Wrijving maar inslikken en zo blijf ik dus
onderdrukt.
Maar daarvoor kom ik niet op een FORTOS-avond!
Dan het rondje Knopen.
Waarom mag ik alleen tijdens dit rondje, op een afgesproken tijdstip dus, vragen
hoe een ander erover denkt en niet meteen? Datzelfde geldt voor het Troetelrondje.
Ik vertel liever recht op de vrouw af als ik iemand heel prima vind. En in de
Probleemtijd zijn we veel teveel bezig met navelstaren.
We vinden ons eigen persoonlijke probleem zò interessant, dat we er maar over
blijven doorzeuren. Wat een zonde van de tijd! Hoe hadden we onze tijd niet beter
kunnen besteden door samen met andere vrouwen akties te bedenken, die op een
politieke manier verbetering in onze situatie kunnen brengen. Juist door samen
politiek bezig te zijn, verdwijnen onze persoonlijke sores als sneeuw voor de zon.
Jezelf opsluiten in een therapiegroepje is eigenlijk een beetje bang zijn en klagelijk
steun zoeken bij elkaar.
Radikale therapie = liberaal = a-politiek = antifeministies! Daarom,
FEMSIM-vrouwen, stap uit de FORTOS!
Jij bent zelf verantwoordelijk voor een verandering van jezelf en de maatschappij!
Anneloes
Even een berichtje van mij.
Met mij gaat alles heel erg prima.
Met Thea is het uiteindelijk niks geworden. 't Heeft toch nog drie maanden geduurd,
voordat ik er zelf achterkwam dat ik via Thea nog zo verdomde vastzat aan Anneloes.
Toen ik dat doorhad ging 't ineens prima.
Ik ben helemaal overnieuw begonnen. Alfred heeft mij daar op een prima manier
bij geholpen. Alfred de Bruijn is namelijk onze buurman, die in de loop der jaren
een prima huisvriend is geworden. Heel vaak ben ik bij Alfred gaan uitpraten als ik
met Anneloes weer 's in de klinsch lag.
En de raad die hij me dan gaf, werkte altijd prima. Dat kan ook niet anders, want
Alfred is direkteur van een psychosociaal centrum. Door hem heb ik ook een nieuwe
baan gekregen. Toen Alfred 't namelijk zo druk kreeg, dat 'ie een tweede serie
echtpaartherapiegroepen kon opzetten, heeft 'ie mij daarbij
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aangetrokken. Door de prima ervaring die ik op dat terrein heb opgedaan (m'n
Anneloesjaren zal ik maar zeggen), kon ik daar zó instappen.
Zijn er dus Bescheurechtparen die er niet helemaal meer uitkomen, jongens, geef
even een gilletje en we gaan 's kijken of we voor jullie een fijne groep kunnen vinden.
En dan moet 't wel heel gek lopen, wanneer 't niet weer prima voor elkaar komt!
Cees
Lachen, 11 juni 1980
Mr. Koot, Gardener
Dear Sirs!
I write to complain about the GIANT strawberries you promised me in your
advertisement last year! In this advertisement, which I hereby enclose, you promised
me that early this year I could pick amazing GIANT strawberries, but now, after they
have come up, not one of them actually reaches the size of the strawberry which
grew in my mind! And I can tell you one more thing: in any dutch vegetable-shop
you can pick up strawberries twice the size of your miserable midget summer-queens!
So to hell and back, with your GIANT strawberries!
with GIANT Greetings,
KOOT, strawberry-expert.
P.S. I cancelled my subscription to The Times, which paper accepted your misleading
advertisement.
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Als u in de Rijnmond een stankklacht te melden hebt, wilt u dan s.v.p. kiezen uit de
volgende stankomschrijvingen: aangebrande melk, koeiepoep, verbrande rubber,
bedorven chocoladevla, overgeefsel, kattepis, of bruinebonenwind?

Zo goed gaat het
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Over God, het Leven en de Dood
Het Simplisties Verbond kent eigenlijk maar één probleem: hoe bereiken wij de
Gewone Man, de Man in de Straat, de Mensen aan de Basis, de Kansarmen, de
Mannen en Vrouwen van de Onderkant, de Minder Ontwikkelden. Houden zij zich;
net zo intensief als wij, bezig met vraagstukken betreffende de Mens, het Leven en
de Dood?
Wij hebben een paar gewone mensen gevraagd over die problemen van gedachten
te wisselen. Laten wij luisteren naar wat zij te zeggen hebben, hoe zij de dingen
bespreekbaar maken en hoe dat overkomt, zodat wij daar weer op in kunnen spelen.
De heer F. Jacobse is de zwager van onze Verbondshuishoudhulp, de heer Tedje van
Es is zijn buurman.
F. Jacobse

: Ik heb een paar kernvragen aan de
gewone man opgeschreven, die ik jou
graag zou stellen, Van Es. Eerste vraag:
geloof jij in een Godsbestaan?

Tedje van Es

: Kijk: dat is nou net zo onzinnig als
wanneer je mij zou vragen of Feyenoord
nog kampioen kan worden. Dat zijn
dingen die niemand weet. Dus is het
onzin om daar toch over te beginnen.

F. Jacobse

: Vanuit dat niemand-weten, bedoel je.

Tedje van Es

: Ja. Laat ik 't zo zeggen. ALS Feyenoord
tòch nog kampioen wordt dan bestaat er
voor mij geen God.

F. Jacobse

: Maar Van Es: zou jij het willen? Zou
het jou meer houvast in dit leven geven,
wanneer jij wist dat er een God bestond?

Tedje van Es

: Ja, maar dan moet het dus wel een God
zijn van een ander kaliber dan deze die
we nou hebben zeg! ik bedoel: van deze
God weten we geeneens of ie eigenlijk
wel bestáát!

F. Jacobse

: Dat is vrij absurd wat je daar zegt. Heb
je Camus in huis, Van Es?

Tedje van Es

: Camus? Kom nou! Nee hoor, gewone
Vieux, van Parade. Maar als jij mij
vraagt: wil jij dat er een God bestaat, dan
zeg ik: prima. Maar dan ook een God
waar je wat van merkt en waar je wat aan
hebt. Die ook niet te beroerd is om af en
toe 's in te grijpen.
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F. Jacobse

: Je bedoelt God als Zekerheid, als Het
Goede, die de dingen bij mekaar houdt?

Tedje van Es

: Ja, en dattie bijvoorbeeld, nou met zo'n
oliecrisis, eens hier en daar een nieuw
bronnetje laat spuiten.

F. Jacobse

: Je bedoelt als bevestiging der
Goddelijke Openbaring?

Tedje van Es

: Nee, gewoon als service van de BV God
aan de gewone man. Dattie zonder
benzinebonnen kan blijven rijden, in z'n
tweedehands-Volvo, waarmee die 's
avonds naar een karweitje moet, omdattie
anders onmogelijk een nieuwe Volvo bij
mekaar kan krijgen!

F. Jacobse

: Je had 't daar over de BV God. Daar
spreekt een bijzonder pragmatisch
Godsverlangen uit. Zie ik dat goed, Van
Es?

Tedje van Es

: Ja, kijk, als er een God moet zijn, en als
ie komt - wat ik helemaal niet uitsluit,
want ze zijn technisch zó verschrikkelijk
knap tegenwoordig - dan wel graag een
keiharde God met een Grote G. Een God
waar je U tegen zegt.

F. Jacobse

: Ah, dus jij hunkert naar het kinderlijke,
geruststellende Godsbeeld van de oude
wijze man met de lange witte baard?

Tedje van Es

: Nee, schei uit, dat is toch niks
geworden, met die ouwe man? Nee, de
mensheid heeft een manager nodig. Mijn
ideale God zou dus een kruising zijn
tussen de oude Willem Drees, Cor Coster,
Marlon Brando en Gerrie Knetemann.

F. Jacobse

: Wat ik daar in mis, is God als mogelijke
projektie van de Vrouw.

Tedje van Es

: Jaja. Nou, dan om die vier heen het
lichaam van Sylvia Kristel en het haar
van Martine Bijl.

F. Jacobse

: Maar zolang jouw Ideale God niet
haalbaar is, zul jij toch, in jouw
aanvaarding van het leven, uit moeten
gaan van de existentie van jouw
menselijke situatie.
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Tedje van Es

: Dat is waar, maar daarom begin ik elke
dag ook met een enorme Vitamine C
Bruistablet.

F. Jacobse

: Maar hoe zie jij dan de mens?

Tedje van Es

: Je bedoelt ná die bruistablet?

F. Jacobse:

Nee de mens als mens. Hoe zie jij die?

Tedje van Es

: Ik zie de mens als medemens èn als
Etterstraal.

F. Jacobse:

En ben jij zelf, in je exponentaire
zelfbeleving óók Etterbuil en Medemens,
Van Es?

Tedje van Es

: Natuurlijk! Ik ben zó'n peer én tegelijk
een verschrikkelijke Klerelijer.

F. Jacobse

: Dus er is geen constante in jouw zedelijk
waardebesef aan te wijzen?

Tedje van Es

: Dat hangt er elke keer opnieuw vanaf,
wat goed of kwaad is. Voorbeeldje: ik sta
gisteravond in een badkamer in Zuid, een
nieuw plafonnetje te stuuken. De man die
mij daar driehonderd gulden zwart voor
betaalt, moet naar een vergadering. Ik ben
dus alleen met dat vrouwtje, en dat
vrouwtje maakt avances. Ga ik daar nou
op in, dan zegt mijn zedelijkheidsbesef:
hoho, dat kan niet, dat is Niet Goed. Maar
aan de andere kant, betaalt d'r man mij
zwart en dat is ook Niet Goed. Dus: dan
is het mijn menselijke opdracht om die
Twee Kwaden te verzoenen!

F. Jacobse

: Nou, kom op, Van Es, hoe heb jij die
twee kwaden verzoend?

Tedje van Es:

: Nou, ik heb een piepgaaf plafonnetje in
die badkamer geborsteld, ik heb dat
vrouwtje gegeven waar zij om vroeg,
máár: ik heb haar man achteraf géén
BTW berekend.

F. Jacobse

: Maar Van Es: bij zwart werk is er toch
helemaal geen spráke van BTW?
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Tedje van Es

: Nee, maar het ging om het idee. Dus ik
ging daar weg met een behoorlijk
Zedelijk Waardebesef. Lekker hoor.

F. Jacobse

: Misschien een moeilijke vraag Van Es,
maar wat is voor jou dan de zin van het
leven?

Tedje van Es

: Ja, daar word je ook mee doodgegooid
tegenwoordig, met die vraag. Ze denken
dat wij daar als Gewone Mensen niet over
na kunnen denken. En dat IS ZO. Omdat
wij daar de TIJD niet voor hebben.

F. Jacobse

: Dus nadenken over de zin van het leven,
dat is voor jou Overbodigheidsdenken?

Tedje van Es

: Ja, dat is pure luxe.

F. Jacobse

: Maar hoe kom jij dan klaar met je
Menselijk Tekort, Van Es?

Tedje van Es

: Meneer Jacobse, bij ons soort mensen
is het MENSELIJK TEKORT vrijwel
altijd een FINANCIEEL TEKORT, meer
niet.

F. Jacobse

: Hoe kom jij eigenlijk toe aan je
Menswording, in het aangezicht van de
Dood?

Tedje van Es

: Meneer Jacobse, ik ben nou veertig jaar,
ik sport, ik dol elke dag met de honden,
ik neem elke morgen een Vitamine C
Bruistablet, dus ben ik, als ik 75 ben, nog
in een prima konditie, ja? Nou, dan
hebben ze dus nog 35 jaar de tijd om iets
uit te vinden - DNA, biochemica, clonen
- waardoor onze generatie helemaal niet
meer dood gáát.

F. Jacobse

: Daar heb ik eigenlijk nooit bij
stilgestaan, maar dat is helemaal niet
ondenkbaar...ik ben nu 37...

Tedje van Es

: Natuurlijk komt die pil! En die maakt
tegelijk een einde aan al dat gezeik over
een eventueel hiernamaals!

F. Jacobse

: Hoe bedoel je, Van Es?

Tedje van Es

: Nou, het wordt één eeuwigdurend
Hiernúmaals, meneer Jacobse!
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Oneigenlijk gebruik

Onze lichaamstaal
Reciproke interacties van het hofmaken
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1.
Deze heterofiele man ziet plotseling in het gezelschap een aantrekkelijke vrouw.
Terwijl hij blijft deelnemen aan het gesprek, laat hij steels ‘een oogje op haar vallen.’

2.
Nu tracht hij met een flirterige gelaatsuitdrukking haar aandacht te trekken.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

164

3.
Het eerste vertoon van mannelijkheid is het vooruitsteken van de kaak.

4.
De gehele lichaamshouding drukt nu een grote persoonlijke betrokkenheid uit.

5.
De man zendt nu sterke sexuele signalen uit. Let er eens op hoe hij, geheel onbewust,
zijn rechterhand ter hoogte van zijn kruis houdt.
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6.
Nu heeft de vrouw voor wie de signalen bedoeld waren, gereageerd. Zij heeft verbaal
gecommuniceerd met de zin: ‘Zeg klootzak, wil je wel 's vóór je kijken!’ en de man
reageert nu emotioneel op deze directe stimulus. ‘Wie? Ik?’, schijnt hij met zijn hele
lichaam te willen uitdrukken.
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Ze zijn zo knap tegenwoordig
‘Maar waarom dacht u een Gat in de Markt?...’
‘Omdat wat ik dus net zei...’
‘De Mogelijkheden van Sentimentalia, commercieel gezien, zei u.’
‘Jawel, maar wij van Sixth Sentiment mikken dus op meer dan Omaas Lampje en
koektrommels van voor de Tweede Wereldoorlog. Wij appelleren aan Tijdloze
Emoties.’
‘Waarin zijn die dan sentimenteel of nostalgies, die tijdloze emoties?’
‘Die zijn sentimenteel geladen doordat er al op het moment van genieten, de
werkelijke beleving van de Emotie, een gevoel van “straks is dit allemaal voorbij”
eh...zich een weg naar ons moderne verstand knaagt.’
‘Kunt u dat verduidelijken?’
‘Ja. Heeft u zelf kinderen?’
‘Jawel. Twee. Nee: drie alweer.’
‘Dan heeft u toch zeker óók graag aan hun billetjes gezeten tot ze zo'n vijf, zes
jaar waren?’
‘Och, ja, zo af en toe.’
‘Van die gezonde, strakke kinderbilletjes; zo lekker warm en veerkrachtig zijn ze
en dan glij je met je hand achterin zo'n broekje en dan maar kneden, jongen, tenminste
zolang ze het dus goed vinden.’
‘Want kleine kinderen worden groot.’
‘Helaas. En u heeft hen wellicht bewaard op foto's en op acht millimeterfilms, of
hun stemmen op een bandje, maar het echte Billetjesgevoel ging, tenminste tot voor
kort, onherroepelijk verloren. Wel, daaraan hebben wij iets willen doen, met onze
Young Billies.’
‘Young Billies?’
‘Young Billies. Per stelletje komen ze op tienduizend frank. En het verschil is
gegarandeerd niet te voelen. Dat komt omdat we een nieuw soort soft polyester
hebben gebruikt voor Young Billies, waardoor onze Young Billies, na inschakeling,
binnen dertig seconden de lichaamstemperatuur van de gemiddelde kleuter krijgen.
Young Billies zijn namelijk elektrisch. Zwakstroom, dat spreekt vanzelf. Men kan
zijn Young Billies bij wijze van spreken rustig mee naar bed nemen.’
‘En u voorzjet grote afzetmogelijkheden voor een artikel als Young Billies?’
‘Inderdaad. Ik denk dat Young Billies het helemaal gaan maken, in Europa.’
‘Maar wordt het gevoel dat u beschreef, dat zintuigelijk nostalgische, wel door
voldoende volwassenen herkend?’
‘Mits men er eerst aan herinnerd wordt, natuurlijk wel, middels een verschrikkelijk
brutale reclamecampagne.’
‘U bent niet bang dat u met Young Billies een beetje, ja, in de sexartikelenhoek
terecht komt?’
‘Absoluut niet, nee. Met Young Billies mikken wij op puur tectiele, maar beslist
niet sexuele sentimenten. Ik zal u vertellen: technisch kunnen wij, van Sixth Sense,
als het moet mòrgen een serie First Tits beginnen te maken, want wie zou dàt gevoel
niet dolgraag nog eens ervaren, maar wij aarzelen, want met First Tits kom je toch
al gauw terecht in de marge van de erotische Nostalgia en daar willen wij heel bewust
buiten blijven, voelt u wel? Maar nogmaals: produktietechnisch zijn wij momenteel
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in staat het Verleden tastbaar te reconstrueren, in iedere denkbare gedaante. Als u
een wandelingetje zoudt maken door onze laboratoria in San Francisco, dan zoudt u
om de andere meter een bijna vergeten zintuigelijke emotie herbeleven, daar ben ik
van overtuigd.’
‘Waaraan wordt momenteel gesleuteld?’
‘Ja. Waar wij van Sixth Sense, wat een dochter is van Life Sentiments, op het
ogenblik mèt de mensen van Firestone en Dow Chemical aan werken en waar wij
bijzonder veel plezier aan beleven, is ons projekt Scrabs.’
‘Scrabs?’
‘Scrabs. U bent als kind wel eens op uw knie gevallen?’
‘Ojee, honderden malen.’
‘Nou, dan kwam daar na een week of wat toch zo'n harde roodbruine korst op, op
die wond?’
‘Ja! En daar pulkte je dan aan, de hele dag...’
‘En likken, natuurlijk..’
‘Likken?’
‘Likte, ja. Dan zat u met uw knieën opgetrokken onder uw kin en dan likte u aan
uw wondkorst.’
‘Ja, verdraaid, dat is waar.’
‘En weet u nog hoe dat smaakte?’
‘Ja, beetje metalig. Beetje zeezout, zo'n beetje...’
‘Wel: zò smaken Scrabs! Wij willen Scrabs op de markt gaan brengen als speeltje
voor volwassenen. Scrabs zijn syntethische, pasklare kniekorsten. In doosjes van
tien stuks. Elke korst is behandeld met een onzichtbare twee componenten-huidlijm,
waarmee u hem zonder tape of pleisters op de knie kunt plakken. Wij zien in Scrabs
ook een prachtig hulpmiddel om van het roken af te komen. Nou en dan zijn wij,
samen met de jongens van Hoechst, verder nog druk bezig met een hele serie
sentimentele parfums en after shaves als Baby Neck, Paris 1948 en Young Armpit
Sweat.’
‘Zit er aan deze exploitatie van de Nostalgie eigenlijk niet een heel eng kantje?
Ach, u moet het zo zien: heimelijk leven wij allemaal met de permanente angst
dat er geen Toekomst meer is. Miljoenen mensen geloven amper dat er een Heden
bestaat. De consument van morgen is dus de consument van gisteren, meneer de
president.’
Koot
Koot en Bie waren in Amerika. Daar woedde juist de nucleaire Harrisburgpaniek.
Zegt die naam u nog iets? Staan Koot en Bie, op een receptie, te praten met een te
Chicago werkzame nederlandse kernfysicus. Zegt die man: ‘ja, akkoord, Harrisburg.
Maar weet u dat ik, hier tweehonderd meter vandaan, op de Universiteit, al in 1971
verantwoordelijk was voor een weliswaar kleine, maar evenzogoed lekkende
kernreactor?’
En hij glom van trots.
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‘Raar hè, om die foto nu weer eens terug te zien.’
Nou zeg, leuk hoor. 6 en 11, dat zijn toch...
‘Ja, die zijn getrouwd later.’
‘Maar 3 is toch al dood hè?’
‘3, 5 en 10 zijn dood ja. K.’
‘En 7...hee, dat is toch eh...’
‘Precies! Die heeft in 1957 nog voor Sinterklaas gespeeld.’

(Foto van Henk Lannée ook voor groepsfotografie)
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Koot droomt zich af
‘Ooit moet de mens genoeg hebben gehad aan drie gezichten: een blij gezicht voor
als hij Blij was, een bedroefd gelaat dat hij opzette zodra hij ophield Blij te zijn en
een leeg hoofd voor alle uren gedurende welke hij Niets was. Er grepen echter steeds
meer zaken plaats die zijn verstand te boven gingen en zo kreeg onze mens er als
vierde gezicht een Verwonderd Hoofd bij. Deze verbaasde gelaatsuitdrukking stak
hier in het Westen pas goed de kop op toen de onbegrijpelijke Middeleeuwen
aanvingen en onnoemelijk is het aantal mensen dat sindsdien een permanent Verbaasd
Hoofd draagt.
Intussen zijn daar nog enkele standaardhoofden bijgekomen die u zonder twijfel
dagelijks meermalen zelf trekt: het Banghoofd (Ziekte, Oorlog, Natuurramp, Voetbal,
Verkeer), het Genotshoofd (Sex en Drugs en Rock “n” Roll), het Weerzinhoofd
(Regen, Poep, Tindemans) en het Heethoofd (Alkohol, Idealisme, Kokende Frieten).
Zoveel hoofden, zoveel zinnen en ik wil het kort houden want ik heb nog allerlei
andere dingen aan mijn hoofd (draag vandaag mijn Drukhoofd), dus laat mij volstaan
met een ruwe index van de moderne hoofden die er de laatste tien jaar zijn
bijgekomen. Aan kop gaat het Showhoofd zoals dit praalt op de rompen van
bijvoorbeeld televisiepresentatoren, kwismasters, ministersvrouwen en zangers en
zangeressen van het populaire genre. Het Showhoofd is een typies Zondagshoofd,
maar de drager pretendeert dat het zijn doordeweekse bek is, die hij of zij ons daar
voortrekt: “ik kijk altijd zo, dit is mijn normale hoofd, en dat ik een beetje ironies
blik komt omdat ik in feite een tikje medelijden met u heb omdat u op geen stukken
na zo mooi en rielekst bent als ik”. Het Showhoofd bereikt zijn gewenste uitstraling
voornamelijk door een soepel gebruik van de wenkbrauwen die diagonaal op het
voorhoofd worden gemobiliseerd, ongeveer als volgt:

Het Walghoofd floreert in oprukkende mate onder Nieuwe Vrijof Oudere
Teleurgestelden. De wenkbrauwen worden zo dicht mogelijk samengetrokken en de
mond zo zuur mogelijk toegeknepen. Deswegen al nauwelijks aanspreekbaar,
distantieert de drager van het Walghoofd zich definitief van iedere kommunikatie
door zijn kop bovendien nog een slagje van de gesprekspartner af te wenden:
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Vooral in de zogeheten Betere Kringen lopen tegenwoordig duizenden Hooghoofden
rond. Het Hooghoofd wil, door middel van zo hoog mogelijk opgetrokken
wenkbrauwen, een permanente staat van geringschattende verbazing meedelen. Het
Hooghoofd wordt, behalve door de lagere Adelstand, gaarne getrokken door Hogere
Ambtenaren. Aldus penselen zij op hun gezicht een beschermend laagje afweerzin
tegen een ieder die zich aan hun balie of loket verstout met per definitie domme
vragen of verkeerde formulieren:

Tot zover de drie voornaamste eigentijdse hoofden waarmee u de Ander duidelijk
maakt geen Trek in hem of haar te hebben of de Zin van nader kontakt niet in te zien;
gelaatsuitdrukkingen die men onderling wisselt zoals men postzegels ruilt. Maar ook
voor zijn relatie tot De Dingen heeft de moderne mens een paar koppen gekweekt
die tot de nieuwe standaardhoofden mogen worden gerekend. Ik noem hier slechts
het Drooghoofd en het Nathoofd.
Het Drooghoofd trek ik, onbewust, wanneer ik daadloos moet staan wachten tot een
door mij aangesproken apparaat is uitgewerkt; een vervelende wijle lang sta je, al of
niet na inworp van de vereiste muntstukken, als een machteloze slaaf der techniek
naast de parkeermeter, in de schoenpoetsmachine of voor de sigarettenautomaat. Het
apparaat doet zijn werk in een tempo waarop u geen enkele invloed kunt uitoefenen.
Die afhankelijke toestand van verplicht nietsdoen gedaant op zijn slaafst bij de links
en rechts in toiletten oprukkende heteluchtdroogapparaten ter vervanging van de
handdoek. In deze gedwongen apathie zit er niets anders op dan het trekken van een
kunstmatig ontspannen Drooghoofd, waarmee u zo neutraal mogelijk toeziet hoe uw
handen zich zelf gehoorzaam droogwapperen in de warme wind.
Het Nathoofd daarentegen schiet mij automaties te binnen zodra ik een blikje bier
of frisdrank in handen krijg: in een door tientallen spetterende knallen
gekonditioneerde refleks knijp ik mijn voor de veiligheid afgewend gezicht tesamen
in zoveel mogelijk beschermende rimpels en terwijl mijn wijsvinger het blikken lipje
opentrekt hoop ik dat het uitgelaten koolzuur mij deze keer goed gezind zal zijn. Pas
nadat het laatste sissen is verstomd doe ik mijn ogen weer open.
Dat was destijds toch Doctor Mabuse, die man met De Duizend Gezichten? Jaja.
Duidelijke zaak dat, anno vandaag, de eerste de beste man in de straat die rol zou
kunnen spelen. Niet vergeten op de eventuele auditie uw Showhoofd te trekken.’
Koot

Verbondspost
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1.
Het Simplistisch Verbond
Hilversum; net uit bad,
haar nog nat
Aan Kammenfabriek
KORT MAAR GEDEKT
Haren, Groningen
Mijne Haren!
Dit jaar willen wij weer eens wat anders doen met onze Kerstpakketten.
Nu was ik gisteren bij de drogist (niets ernstigs) en daar viel mijn oog op uw Prima
Garantie Kam.
Ik heb hem even aan de mond geprobeerd, met een vloeitje, en ik moet zeggen:
dat klonk niet gek.
Voor wij echter tot het bestellen van 100.000 stuks uwer Kammen overgaan,
zouden wij graag iets nader geïnformeerd willen worden omtrent de strekking van
uw garantie op deze kam.
Mag ik snel iets van u horen?
Simplisties groetend,
Koot, hoofd Hoofdzaken.

2.
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3.
Kammenfabriek
KORT MAAR GEDEKT
Haren, Groningen.
Aan Het Simplisties Verbond,
Heer Koot, Hoofd
hoofdzaken.
Geachte heer Koot!
Wij zijn bijzonder verheugd dat u de bestelling van 100.000 zakkammen model
‘Hertog van Windsor’ overweegt.
U zult immers begrijpen dat het in de Kammenbranche, de moderne, onverzorgde
lange haardracht ten gevolge, tegenwoordig huilen met de pet op is.
Een order van deze grootte betekent voor onze Kammenfabriek het behoud van
zeker 1000 arbeidsplaatsen.
Wij zullen aan uw eventuele opdracht dan ook de uiterste zorg besteden: tandje
voor tandje wordt met ons precisie-instrumentarium in de ‘greep’ geplaatst en speciaal
hiervoor opgeleide ‘Raspers’ zullen hun duim uitermate consciëntieus langs de affe
kam laten raspen, teneinde elk eksemplaar op de vereiste Tinkelgraad te testen.
Wat de Garantie betreft, die is, de kam zegt het al, Pima. U kunt ervan overtuigd
zijn dat u met de Prima Garantie Kam ‘Hertog van Windsor’ een schitterend stuk
haargereedschap bezit en wij kunnen nauwelijks wachten op uw Order.
Hoogachtend,
H. van der Kop
directeur KORT MAAR GEDEKT

4.
Het Simplisties Verbond,
Hilversum
Aan Kammenfabriek
KORT MAAR GEDEKT
Haren, Groningen.
Mijnheer van der Kop!
U draait er omheen en nu wil ik van u een duidelijk en onomwonden antwoord: wat
betekent op uw kammen model ‘Hertog van Windsor’ de kreet PRIMA GARANTIE
KAM?
Is de garantie Prima? Of is de Garantie Knudde, maar de Kam picobello?
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En als de ‘Hertog van Windsor’ werkelijk zo goed is als u voorgeeft, waarom staat
er dan niet ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE KAM of, als u dat te ver gaat:
PRIMA KAM zonder meer? Er klopt iets niet, van der Kop.
En het zal mij een zorg zijn dat u inmiddels, zoals u mij gisteren telefonies
meedeelde, een splinternieuwe Tsjechische Tandenstansmachine heeft besteld, want
zolang ik niet de garantie heb dat zowel de KAM als de GARANTIE PRIMA zijn,
is er geen haar op mijn hoofd die het sein ‘draaien maar’ geeft.
Koot,
Hoofd Hoofdzaken

5.
Haren, Groningen
Kammenfabriek
KORT MAAR GEDEKT
aan de heer Koot,
Simplisties Verbond,
Hilversum
Meneer Koot,
U heeft gelijk. De Formulering PRIMA GARANTIE KAM is misschien wat
ongelukkig gekozen. Beiden echter, zowel de Kam als de Garantie, zijn prima! De
Hertog van Windsor is zelfs zó prima dat ik niet goed weet welke garantie ik erop
zou moeten geven.
Wat dacht u van levenslang? U zegt het maar. Mijn toekomst (en die van ons
bedrijf) ligt in uw handen, meneer Koot.
Honderdduizend kammen! Daar zou ik, voor het eerst sinds jaren, van met vakamtie
kunnen! Ook wordt er in de fabriek alweer gespeeld met de gedachte aan een
Sinterklaasviering: voor het eerst sinds 1948, meneer Koot...Zie de stralende gezichtjes
van de kinderen van onze kamarbeiders voor u en strijk tegelijk, mijnheer Koot, de
hand over uw hart en gun ons die order van 100.000 Hertogs van Windsors...
Het is echt geen gekke kam, mijnheer Koot en u heeft tenslotte de garantie dat er
een prima garantie op zit, dus wat u kan gebeuren? Als u nou vanavond, voor het
naar bed gaan, de haren van mijnheer Bie eens helemaal opkamt? Toeperen, een
scheiding, kippekontje - dat kan de Hertog van Windsor allemaal hebben. En laat u
mij dan morgen weten hoe de Prima Garantie Kam beviel? Ik kan er niet van slapen,
vannacht.
Hoogwachtend,
H. van der Kop
KAMMENFABRIEK
KORT MAAR GEDEKT

6.
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Het Simplisties Verbond,
Hilversum IV
aan H. van der Kop
Haren, Groningen
Beste meneer van der Kop,
Voordat ik gisteravond uw raad opvolgde en het hoofd van Bie aan uw Hertog van
Windsor Prima Garantie Kam waagde, heb ik er, met behulp van een
cellofaanpapiertje, onze Verbondshymne
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op geblazen. Bijgaand kiekje laat u zien hoe de Hertog van Windsor die toch bepaald
niet strenge kwaliteitstest doorstond. U begrijpt dat er van verdere onderhandelingen
geen sprake meer is: ik zal nu omzien naar een Japanse kam, want die zijn sterk in
opkomst, en u kunt van Hirohito zeggen wat u wilt maar een scheiding als van die
man zie ik uw Hertog van Windsor niet zonder hoofdbrekens trekken.
Kop op,
Koot.

Onderweg
Vader:

Wat zullen we doen jongens?

Allen:

Laten we stoppen bij het eerstvolgende
restaurantje pa, want we sterven van de
honger en oma moet weer overgeven.

Allen:

Stoppen Pa! Daar is een leuk restaurantje!

Vader:

Nou - laten we nog honderd kilometer
doorrijden, want misschien komen we
een nog leuker restaurantje tegen.

Vader:

Hee - hier was vroeger toch een
restaurantje?

Allen:

Laten we dan terugrijden naar dat vorige
restaurantje pa!

Vader:

Ben je gek! Dat is minstens zestig
kilometer! Nee, dan rij ik liever nog
zestig kilometer door.

Oma:

Boewaaaaaaaahhhhh...
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Allen:

Oma heeft overgegeven pa! Laten we nou
gauw een restaurantje opzoeken!

Vader:

Waarom toch zo'n haast? Die Fransen
eten nooit voor tien uur 's avonds.

Allen:

Hoera! Een leuk restaurantje pa! Laten
we nou gaan eten, dan kan oma zich ook
even wassen.

Vader:

En dan na het eten zeker in het
pikkedonker de tent opzetten....Nee: eerst
een camping zoeken en daarna gaan we
uitgebreid eten in een leuk restaurantje.

Allen:

Daar pa! Een Camping! Stoppen!

Oma:

Ik moet weer overgeven, geloof ik.

Vader:

Nee, da's niks, die camping. We rijden
door tot we een Camping met een leuk
restaurantje tegenkomen.

Allen:

Stoppen pa! Daar links ligt een Camping
met een leuk restaurantje, staat er op dat
bord.

Vader:

Je denkt toch niet dat ik in het
pikkedonker de tent ga opzetten?

Oma:

Hoe moet ik dan overgeven?

Vader:

Weet je wat we doen? We rijden door tot
we een leuk hotelletje hebben gevonden.
Dat hebben we wel verdiend!

Allen:

Kijk eens pa, wat een leuk hotelletje!

Vader:

Aan de Grote Weg zeker, met de hele
nacht van die vrachtwagens. Nee hoor,
weet je wat we doen? We gaan er hier
vanaf en dan nemen we het eerstvolgende
dorpshotelletje.

Oma:

Boewaaaaaaahhhh....

Allen:

Mag het raampje open pa?

Vader:

Het volgende dorp schijnt groter te zijn.
Daar hebben ze vast wel een leuk
hotelletje.

Allen:

Stoppen pa! Een Hotelletje!
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Vader:

Die is al dicht. Kijk maar: pikkedonker.

Allen:

Kijk eens pa, wat een mooi hotel!

Vader:

Ach, welnee, dat is veel te duur. Hotels
aan de Grote Weg zijn onbetaalbaar, leer
dat nou van mij.

Moeder:

Brussel, 200 kilometer, staat daar.

Vader:

Daarom! Als we nog even doorrijden,
zitten we in België en daar barst het van
de leuke hotelletjes.

Allen:

Daar pa! Een Hotelletje, een Camping en
twee leuke restaurantjes!

Vader:

Ja, maar als we nog een half uurtje
doorrijden dan is het licht en dan kunnen
we de tent makkelijker opzetten.

Vader:

Ik heb er nog eens over nagedacht, maar
hebben jullie eigenlijk zin om die hele
tent weer op te zetten?

Allen:

Nee, het is nou de moeite niet meer.

Vader:

Daarom! Laten we lekker in één stuk
doorrijden naar huis, dan kan oma over
een paar uur heerlijk overgeven in haar
eigen bedje.
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Koot droomt zich af
‘De twee Goddelooste Gedaantes die Het Radiotoestel recentiter heeft aangenomen
zijn de Platbreed Digitaal, gemaakt van imitatiehout van plastic voor de Jonge
Manager, en de Stereo Commandotoren met Audio-Rack, voor de Grote Jongens.
De eerste staat naast het bed of op het buro; de tweede midden in de kamer. Met
wieltjes en handgrepen, dus dat is elke avond binnenshuis een eindje om met de
Geluidsinstallatie. Wie heeft er met de Muziektoren gereden jongens? Hoe vaak heeft
papa jullie nu al niet verboden aan zijn Audio-Rack te zitten! Weten jullie wel wat
dat Audio-Rack gekost heeft? Dat heeft papa jullie hele vakantie gekost, jongens!
Als we op vakantie waren gegaan, dan hadden we nu géén Audio-Rack gehad. Dus
wees daar blij om en blijf er in godsnaam, vanaf, ja? Ik vraag dit nu niet meer! En
waar komt deze kras in het hout vandaan? Dacht ik het niet? Zit de eerste kras alweer
in Pappaas splinternieuwe Audio-Rack!!
Zo'n kras in een vliesje imitatiefineer onthult schrijpend de onderliggende
kunststoflaag en daar kunt u maar beter niet te lang naar kijken; een beschamende
aanblik levert dit, te vergelijken met het openen van een vreemde toiletdeur waarachter
een onbekende dame nietsvermoedend haar potje zit te doen. Allemaal de schuld
van het Behoudende Sentiment der Industriële Vormgevers: in elke nieuwe kreatie
huist krampachtig één element van de voorafgaande oervorm. De RadioOervorm
was van Hout; dikke, glimmend geverniste kasten met naden en nerven en kwasten,
zo sterk dat je erop kon leunen of, tot je tweede, warmpjes bovenop zitten zelfs.
Maar wat tegenwoordig, op een afstandje, net van hout lijkt blijkt, dichterbij
gekomen, altijd van Alsof te zijn vervaardigd. Wordt het kortom niet eens tijd, Heren
Ontwerpers, dat we de Materialen, elk voor zich, weer in hun waarde laten? Zullen
we zo langzamerhand niet eens ophouden met het forceren van al die moderne
Monsterhuwelijken? Vindt u het zelf ook niet stilaan welletjes, die kwasi-notenhouten
polyester autodashboarden en de vier met vals plakplastic in eikenhoutstruktuur
beklede spaanplaten die tesamen een “romantiese oudhollandse Provisiekast” moeten
verbeelden?
Gisteren zag ik nog een wegwerphorloge, zo'n klokje voor de Jonge Generatie,
waaromtrent u wordt aangeraden er minstens ZES te kopen, leuk, voor elke dag en
iedere stemming een ander horloge (want wie met zijn tijd en geld geen raad weet
koopt extra horloges) en dat horloge had een wijzerplaatje van imitatie Teakhout!
De Verzonnen Vervreemding; Romantiek van de Richel. Ook ben ik al staande
schemerlampen tegengekomen met poten van zogenaamd echt oud, wormstekig hout
(“net hout van een oud kapersschip”), die je maar even hoeft te wegen om te voelen
hoe schaamteloos ver de verzamelde kunststof- en verfindustrie inmiddels is gevorderd
met haar houtonterende oplichterspraktijken. Tot overmaat van valsheid zitten er
dan ook nog vijf à tien kwasi-koperen ringen aan zo'n poot, maar die zijn van een
zó onwaarschijnlijke polyetheleenlegering dat je van de weeromstuit gaat blozen als
je eventjes met zo'n ring op en neer wipt. In je achterhoofd zoemt nog altijd de hoop
dat ze dan ten minste nog ietwat metalig zullen Rinkelen, maar niks hoor: ze brengen
een niet te plaatsen plikplik-geluidje voort, zodat u wel moet konkluderen dat u hier
met alwéér een Geheel Nieuw Modern Materiaal kennismaakt. In diezelfde
Verlichtingssector deinst men er evenmin voor terug om een witgespoten metalen
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lampstandaard door middel van extra Verlakking een pseudohouten voet aan te
smeren zodat u bij kloppen “pingping” hoort in plaats van “plokplok”.
Het kleinste maar sterkste staaltje van Industriële Verwording echter, komt tot op
heden voor rekening van de oude meneer Honda uit Japan. Die heeft al zijn autoos
(alle voorzien van een teakplastic dashboard) vier portier-afsluitknopjes meegegeven
die aan de bovenzijde een “drukkussentje” hebben dat de struktuur heeft van Zacht
Plastic (was Skai, wat ooit Leer was) maar dat van imitatiebakeliet blijkt te zijn.
Moet u maar eens kras doen, met uw nagel of kontaktsleuteltje. De Imitatie van de
Nabootsing van de Imitatie, dus. En nu gaat het nog maar om een Knopje!
Daarom wil het Simplisties Verbond hieromtrent nog maar eens krachtig
waarschuwen (en dat doen wij altijd met een Rijmp, want Rijmpen beklijven beter);
HET ORIGINELE MOET ONS MEER KUNNEN SCHELEN!
Ziezo, dat is eruit, klaar voor vandaag.
Nu weer even Muziek. Ik heb twee mogelijkheden: ik draai Sgt. Peppers Lonely
Hearts Club Band van The Beatles op mijn oude mono-pickupje, of Sgt. Peppers
Lonely Hearts Club Band van Peter Frampton en The BeeGees op mijn Audio-Rack.
Die keuze mag dus niet moeilijk zijn.’
Koot
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Lichaamstaal in de vakantie
Regionale signalen

Het cirkelteken heeft in Engeland slechts één betekenis: het OK-signaal. In Frankrijk
kan het ook ‘waardeloos’ betekenen, in Japan bedoelt men er ‘geld’ mee en in Sardinië
is het een eeuwenoud obsceen gebaar (aarsopening).

Ziet u twee marktkooplieden in Turkije dit gebaar naar elkaar maken (een
schroefbeweging in de wang en een wuivend gebaar achter het hoofd), dan betekent
dit dat men in verband met uw komst de prijzen gaat verdubbelen.

Gebaar waarmee u in Bosnië de restauranthouder of gastvrouw te kennen geeft dat
de maaltijd heerlijk heeft gesmaakt. (U laat zien dat uw mond als het ware om meer
vraagt.)
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Steekt men in onze eigen cultuur de tong tegen u uit, dan is er geen twijfel over de
betekenis. Doet men dit echter in Z.O.-Griekenland en kijkt men er ook nog scheel
bij, dan betekent dit signaal juist dan men u zeer aantrekkelijk vindt en u uitnodigt
tot het nuttigen van vele glaasjes...!
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Zo vraagt u in Tokio naar het dichtstbijzijnde massageinstituut.

Typisch Nederlandse gebarentaal. Dit is een ober uit Enkhuizen die zojuist een
Amerikaans echtpaar heeft getild.

Het boek van de Maand
Het is met onbeschrijfelijk veel plezier dat ik het Boek van de Maand bij u mag
inleiden.
Ik ken de maker van deze foto's al heel lang, maar dit had ik niet achter hem
gezocht. Henk Lannée (want dat is hem) is elke dag te vinden achter de toonbank in
zijn fraaie winkel (Henk Lannée Ciné), met zijn gezellige etalage vol nieuwste
cameramodellen en haarscherpe trouwfoto's.
Nog altijd behoort de pasfoto die Henk Lannée jaren geleden van mij maakte, tot
mijn favorieten. Ook toen al viel mij de intensiteit op, waarmee Henk Lannée werkte.
Dat was niet even van roef, roef, een pasfotootje, jongens. Nee, urenlang was Henk
in de weer met zwarte doeken en magnesiumlichtontploffingen, mij ondertussen op
mijn gemak stellend met koffie en thee. Maar onafgebroken hield hij die indringende
ogen op je gericht. Want Henk moet zijn onderwerp eerst ‘zien’, voordat hij het kan
vastleggen. Ook het Fotoboek van de Maand, dat wij u via de Bescheurkalender
kunnen aanbieden, is een kwestie van ‘zien’. Weekenden lang trok Henk Lannée
door ons mooie landje, om zijn onderwerp te besluipen. En wat voor een onderwerp!
Wie komt er nou toch in hemelsnaam op het idee om de houten latten die men vaak
op de gevels van Nederlandse huizen aantreft en die er toe dienen klimplanten een
houvast te geven, om die hekjes en rekjes tot onderwerp van een fotoboek te maken?
Henk Lannée deed het en het is een fascinerend verslag geworden van menselijke
creativiteit, volksdecoratie en Nederlandse architectuur.
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Huisje, plankje, plantje, heet het boek heel geestig en U, Bescheurders, krijgt het
gratis! Gewone mensen moeten er, als het binnenkort in de boekwinkel ligt, 65 gulden
voor betalen!
Veel plezier en kijkgenot!
Prof. Dr. Ir. J.H. het
Mannetje

Huisje, plankje, plantje (1)
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Huisje, plankje, plantje (2)

Huisje, plankje, plantje (3)

Huisje, plankje, plantje (4)

Huisje, plankje, plantje (5)
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[1981]
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[De Voorkanten]
Mini-syndroom
Op de eerste maandag van de maand,
als de BB-sirenes loeiden,
hadden we altijd Duitse les.

Haikoot
Domme man denkt
dat de vogel ziet hoe mooi
zijn nieuwe kooi is.

Sponsoring the arts
‘Binnen enkele ogenblikken, geachte aandeelhouders, spreekt tot u de Voorzitter van
onze Raad van Beheer. Maar nu dus eerst: de achtste symfonie van Mahler.’
Zo'n sjieke kleuterschool - drie van de tien peuters krijgen een stukje Brie en een
thermosflesje Chablis mee, voor tussen de middag.

Aanstelleritis
De overdreven zorg waarmee de hoogwaardigheidsbekleders, voor zij terugtreden,
om het laatst nog iets nodeloos aan het lint van de zojuist bij het monument gelegde
krans verschikken.
‘Soms denk ik wel eens - misschien was mijn oorspronkelijke idee wel klote. Dat
zou tenminste verklaren waarom het korte verhaal, de film, de titelsong, het fotoboek,
de musical-versie en de televisieserie die we ervan hebben gemaakt, allemaal even
klote waren.’

Haikoot
Wie daar het dunste
perpermuntje kan zuigen
wordt de koningin.
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Toegegeven
De Docente Textiele Werkvormen
ziet er stukken beter uit
dan twintig jaar geleden
de Juffrouw Handwerken.
Natellen hoeveel sigaretten Paul rookt uit dat ene pakje Tigra dat hij meenam uit de
auto van het aangereden meisje in de Doodshoofdvlinder van Wolkers - dat heet
tegenwoordig Literatuuronderzoek.
‘Heeft u een dozijn punaises voor deze poster van Jezus?’

Haikoot
Mijn dochter is thuis
denkt hij als zijn warme douche
plotseling koud wordt.

En verliefd dat ze zijn! Ze doen de hele winter al samen met één neusspray!
‘U wilde een brief dicteren, meneer Van Agt?’ ‘Ja wis en drie juffrouw. Maar kunt
u over een half uurtje terugkomen? Op dit ogenblik ben ik nog dronken van macht.’
Alle apparaten zijn Stekkerklaar en voorzien van onze beroemde Geen Gelul garantie!
Om het geheel toch een wat jeugdig aksent te geven, heeft de architect van de
raamloze bejaardenflat de lift doen uitvoeren in de zogenaamde ‘army-look’.

Stel '81
Zij toetert als zij thuiskomt;
hij kijkt vlug in de spiegel.
Aan het hek demonstreert een groepje ouders, dat wil weten hoe knap de kinderen
precies zijn, voor de terugkeer van de cijfers op het paasrapport.
Virtuoos hoe die hond op het strand, in een vriendschappelijk partijtje beland, een
bal tussen zijn vier poten aan - en meeneemt: ouderen herkennen hierin een combinatie
tussen de dubbele schaar van Piet Keizer, de kapbeweging van Jan Mulder en de
démarrage van Johan Cruyff.
Tijdens zijn rondreis deelde de Paus weer in diverse sloppenwijken munitie uit.
Wij kennen kinderen die hun ouders ‘burgerlijke autoriteiten’ noemen.
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Hoop
Wij hebben besloten onze schuilkelder
toch maar weer een nieuw verfje te geven.
‘Je moet me eens bellen kerel!
Ik heb nu een antwoordapparaat.’

Steeds ingewikkelder
In Nijmegen is een vegetarisch
zelfbedieningsvrouwenrestaurant geopend
en kunnen mannen nog alleen
als vrouw verkleed een café binnen.
Na een geestig toespraakje bood de directeur van het Arbeidsbureau de 12½ jaar
werkloze een staande schemerlamp aan.
De Een van Breda.

Steeds ingewikkelder
De vrijwilligers van Buurthuis Noord zoeken buren, die de vrijwilligers willen helpen
bij de Burenhulp.
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Haikoot
Van acht pas afstand
liet de ober de vis zien
en of hij goed was.

Toen het eindelijk bij hem doorbrak en nadat hij in een urenlange stortvloed van
woorden alles eruit had gekwakt wat zich gedurende zijn hele leven bij hem had
vastgezet, zag hij, uitgeput en door een mist van tranen, dat alle leden van de
praatgroep in slaap waren gesukkeld.
Als het donker wordt hoort men in de verlaten uitspanning nog slechts het woedend
zoemen van wespen, gevangen in de lege limonadeflesjes.
De schatrijk geworden plagiste liet een enorm zandkasteel bouwen.
De inhuldiging van koning Willem-Alexander zal in Genève plaatsvinden.
Op de verjaardag van de oude meneer Philips wordt in Eindhoven nog altijd een
recordomzet in gebak genoteerd.
We moeten er natuurlijk wel rekening mee houden dat Nederland binnenkort 100.000
blanke Zuidafrikaanse vluchtelingen te verwerken krijgt. (Koningin Wilhelmina had
Paul Kruger indertijd beloofd dat ze mochten komen.)
Onze Minister van Buitenlandse Zaken heeft de grootste hotelhanddoekenverzameling
ter wereld.
Als op een Internationale Conferentie de Nederlandse afgevaardigde het woord neemt,
gebeurt er precies hetzelfde als wanneer in de Tweede Kamer boer Koekoek het
spreekgestoelte betrad.
Hedenmorgen werd op Huis ten Bosch aan H.M. Koningin Beatrix het eerste vaatje
gif aangeboden dat dit jaar in de Nederlandse bodem werd gevonden.
Tros-Aktua had gisteravond een fantastische primeur: de nieuwe single van Babe!
Ergens in de binnenlanden van Nieuw Guinea leeft nog een stam die Prins Bernhard
als godheid aanbidt.

Nieuw imperialisme
In het Hiltonhotel van Djakarta worden weer uitsmijters gebakken.
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Grote vakantie
‘Joehoe!’, riepen de kinderen, terwijl zij het schoolplein opstormden; ‘Het is Grote
Vakantie!’ En uitgelaten wierpen zij hun rekenmachientjes in de lucht.

Zomers journaal
De reporter draagt korte mouwtjes, de burgemeester een vrolijk geruit hemd. En het
babbeltje doet er niet toe.
Doordat de Braderie totaal verregende, moesten de pottenbakster, de kantkloster, de
silhouettenknipper, de bijenkorfvlechter, de boterstootster, de fluitemaker, de
steenbiller, de zeisslijper en de tingieter allemaal de WW in.
Als een servet ook maar enigszins Mutsachtig gevouwen op tafel staat, zullen drie
van de tien leden uit het reisgezelschap dit bij het plaatsnemen even op hun hoofd
zetten.
De Moon-sekte beschikt thans over 18 kernkoppen en de Scientology-beweging kan
de neutronenbom maken, maar de Born-Again-movement heeft de President van
Amerika.

Ouderwets
We gaan vanavond bij de buren naar Teletekst kijken.
In het volgende seizoen zal de gehele opbrengst van Telebingo ten goede komen aan
de Stichting Nederlandse Gokslachtoffers.
Jonst en Anette waren het er roerend over eens: ze zouden net zo eenvoudig gaan
leven als ze op dat griekse eiland hadden gedaan.
Een tegelvloer in de keuken kwam op zesduizend gulden.
Zit de Zelfdoding al in het Ziekenfonds?

Te gek '81
T-shirts met Veiligheidsgordels erop geprint: denken ze dat je hem om hebt, door
de voorruit.

Goudmijn
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Er zit nu een fokkertje in Duivendrecht waar ze pony's hebben die zo klein zijn dat
ze onder de hondebelasting vallen en op de kattebak kunnen.

Haikoot
Kijk eens die boom daar zie je dat wollen draadje?
Vast nóg een speurtocht.

Wij wilden nieuwe vloerbedekking kopen, maar de Centrale Computer in Eindhoven
gaf er geen toestemming voor.
Bij het in zijn vijver strooien van de gedroogde watervlooien, keek hij onwillekeurig
even of ze soms begonnen te leven.
Als europese welvaartsmaat geldt het aantal volle vuilniszakken per persoon per jaar.
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‘En hier heeft u dus een gekombineerde radio-, teevee-, cassettetapedeck-, barometer-,
ultraroodoven-, hoogtezonen wekkerklokkombinatie.
Dat heeft het voordeel dat u kunt luisteren terwijl u kijkt terwijl u opneemt terwijl
u kookt terwijl u praat terwijl u slaapt terwijl u bruin wordt.’
Vroeger kon je nog wel horen of iemand echt iets tegen je zei, door de ruit, of alleen
maar mondmiemde. Met die dubbele ramen van tegenwoordig is daar geen sprake
meer van.
Als nu in de bioscoop een oude avonturenfilm wordt vertoond, waarin de uitgeputte
held eindelijk bij de Rivier is gekomen en er gulzig uit drinkt, gaat er een golf van
afgrijzen door de zaal.

Eindelijk
't Is maar goed dat de oude Baden Powell dit niet hoeft mee te maken, maar in
Etten-Leur is de eerste groep homoscouts opgericht.

Beeldklisjee
Als er duizenden ballonnen naar beneden komen, is het een kinderprogramma, of
een show waarbij de koninklijke familie aanwezig is.
‘And one more for the road!’, roept de kastelein minstens vijftig maal per avond.
Terwijl het een buurtcafé is en de meeste mannen gewoon te voet en met de hond
zijn.
Zij houdt van liedjes waarin de caféstoelen al op elkaar staan.

Naar een nieuwe Bescheurman
Beste Bescheurmannen,
Ik vind het best moeilijk om me tot jullie te richten maar het moet, weet je. Nou kijk,
ik voel me al een hele tijd ontzettend onderdrukt, maar het feit dat ik een man ben,
dus zelf tot de onderdrukkers behoor maakt het best moeilijk nu strijdbaar naar buiten
te komen maar ik vind dat het moet gewoon.
Nou kijk, de Bescheurkalender kan namelijk een ontzettend goede mogelijke
ingang zijn.
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Misschien zijn er ook wel heterobescheurders die deze aktie hartstikke verkeerd
vinden of zo, nou dan zeg ik sorry, dan zijn jullie wel op heel smalle manier solidair
zeg. Ja, neem me niet kwalijk. Dat wil ik best duidelijk krijgen!
Nou, voor de draad ermee.
Ik ben dus Jonst, ik ben dus getrouwd met Annette, we hebben twee kinderen en
we wonen nog samen (dat moet je d'r wel bij zeggen tegenwoordig).
Nou kijk, nadat Annette zich al zo'n tien jaar had ingezet voor de
Vrouwenbeweging, wat ze ontzettend goed doet en wat ik ook ontzettend goed van
haar vind, ben ik pas de laatste jaren een beetje bewust gaan nadenken.
En zo ben ik er achter gekomen dat Annette een heleboel gelijk had en dat ik
gewoon ook ontzettend hard bezig was me af te zetten tegen de
feministisch-socialistische spiegel die Annette mij als het ware voorhield waardoor
ik dus mijn eigen heteromoraaltje geweldig ging zitten opblazen waarmee ik de
heterosexuele machtsmoraal nog ontzettend veel meer in stand hield dan ik eigenlijk
binnen in mij voelde.
En dat was dus eigenlijk een opgedrongen situatie die mij een ontzettend
eenzaamheidsgevoel gaf waar ik het best moeilijk mee had.
In eerste instantie had ik dus helemaal niet in de gaten dat ik met Annette solidair
kon zijn door ook bezig te gaan met een stuk anti-patriarchale strijd zodat ik ook in
mijn intieme relatie met Annette de prestatiedwang, de konkurrentie en de
machtsverschillen uit de weg kon ruimen.
Maar het was gewoon een taboe of zo die me tegenhield, een ontzettende aarzeling
om er iets mee te doen en het politiek te maken.
Dus zag ik bij mezelf naast een groeiende wil ook een geweldig stuk onmacht.
Dat lag natuurlijk ook aan de ander, Annette in dit geval, die mij eigenlijk een
soort maatschappelijke stigmatisering gaf van hij is en blijft nou eenmaal een
hetero-onderdrukker, een potentiële verkrachter dus eigenlijk.
Nou, tot ik er achter kwam dat er nog een heleboel andere mannen zijn die met
die onduidelijkheid zitten van dus wèl tot de dominante sexe behoren, of je dat nou
wilt of niet maar toch ook van je proberen te bevrijden en je voorzichtig een klein
beetje bloot geven en je eigen ervaring bespreekbaar maken. Dat vereist een
ontzettende dosis moed.
Nou kijk, en daarom stel ik dit op de Bescheurkalender gewoon aan de orde. Wil
ik tegen de heterobescheurders gewoon kunnen zeggen van ja, ik ben een hetero en
daar zit ik ernorm mee in m'n maag.
En durf ik jullie te vragen van ga daar nou 's impliciet op in.
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Durf te bekennen dat je soms wel eens glimlacht om die heterospreuken op de
voorkant van de kalender, maar dat ze wel verdomde sexistisch zijn vaak.
Want die zogenaamde leuke spreuken op de voorkanten zijn dus nog geschreven
door de mannetjes Koot en Bie en dat zij twee hetero's zijn dat valt bijna elke dag te
genieten.
Jonge jonge, wat zitten die twee nog vast verankerd in hun mannenrol en wat
jammer van die hele kalender want die zou ook gebruikt kunnen worden als een
ontzettende beweeglijke vorm van krachtenbundeling.
En daarom wilde ik even laten weteh van er zijn dus ook Bescheurhetero's die niet
allemaal neuk-gericht zijn en op zoek zijn naar een ander reflextieterrein om het
sexisme te overwinnen en die ook bezig zijn met het afzweren van oud-mannelijk
gedrag en het afweken van het onderdrukkend etiket in de eigen direkte levenssituaite
en ook werksituatie. Maar dus ook in de Bescheursituatie zeg ik dan!!
Nou kijk en dan zeggen ze wel dat wij ons proberen in te likken bij de
Vrouwenbewging maar dan zeg ik op mijn beurt van onzin het is gewoon een kwestie
van motivatië in situaties naar mensen toe.
En of ze nou zeggen dat er tussen ons nieuwe hetero's zoveel flikkers zitten dan
zeg ik van so what ledereen heeft gewoon recht op zijn eigen lustbeleving en dan
kunnen we nog heel veel leren van elkaar. Ik vind je eigen geilheid gewoon heel
prima. Als we dan maar solidair zijn als puntje bij paaltje komt. Nou, ik heb
geprobeerd gewoon zo eerlijk mogelijk weer te geven wat ik werkelijk voel.
Gewoon vanuit mijn eigen situatie en dat was best moeilijk. Maar het geeft wel
een gevoel van enorme bevrijding, dus ik doe het beslist binnenkort nog een keer,
weet je.
Dag,
Jonst.

Pakje
Wat blijft het toch een sensatie, het krijgen van een postpakketje. Vier uur in de
middag. Je ligt bij je positieven te komen van je middagslaapje op de canapé. Daar
gaat de bel!
Je schiet overeind en rent naar de erker, zou het waar zijn...?
Ja, voor het huis staat een rode PTT-bestelwagen met ronkende motor. Ha! Een
pakje! Vlug naar de deur. Hoe zou het eruit zien? Plat als een grammofoonplaat?
Onmiskenbaar een boek? Een opgerold kunstwerk in grote koker?
Niet thuis te brengen, mooi ingepakt met dun touw eromheen en een stukje tape
over het knoopje? Of gescheurd en kierend aan de hoeken want van heel ver? Waar
moet ik tekenen, meneer de besteller? Daar. Een vlugge vrolijke haal. Verder nog
iets te doen? Nee, dat is alles, niets geen sousa. Gauw naar de kamer. Spannend.
Roepen naar boven. ‘Emmy! Kom vlug naar beneden. Er is een pakje gekomen.’
H.J. Hamer, em. pred.
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Herbruik
‘Die polyester Tuinbank? Dat was onze Windsurfplank. Daarom hebben we ook
allemaal dezelfde jekjes aan: die heeft Annette uit het zeil genaaid.’
‘Trouwens op de mast van onze Windsurfplank heeft Jonst een windmolentje
gesoldeerd. Van die energie kan Annette d'r hele haar drogen!’
‘Maar nou hadden we nòg een Windsurfplank, van de kinderen, dus op die mast heeft
Jonst de haardroger gelast, om de windmolen aan te blazen, als het niet waait.’
‘Trouwens die windsurfplank van de kinderen - daar heeft Jonst best een mooie
strijkplank van gemaakt.’
‘Strijken doen we trouwens met bakstenen, die we eerst vijf minuten onder de
infrarood-grill leggen.’
‘En alle kinderkleertjes en Jonst zijn onderbroeken pers ik in het tosti-apparaat, want
tosti's maken we op de ontmantelde boiler.’
‘We haalden dit jaar veertien potten jam uit het aardbeienbed onder het solarium. En
dan moet je zien hoe boven in de sauna onze druiven erbij staan!’
‘Langs de sprieten van de 27 MC-bakkies van Jonst en de jongens, hebben we
tomatenplanten opgebonden. En de alarminstallatie van Annette d'r Honda gebruiken
we om de spreeuwen te verjagen.’
‘De sla drogen we voor een heel kwartaal tegelijk, in de droogtrommel, en met de
warmte die daarbij vrijkomt kunnen we het water voorverhitten waarmee we, in
Robbie's oude skatehelm, thee zetten van de afgevallen blaadjes van onze
yoghurtplanten, die de hele huisbar hebben overwoekerd!’
Soms woei de wind
zijn haar zó opzij
dat zij plotseling zag:
wat een rotkop krijgt hij.
Blies een volgende vlaag
zijn haren weer goed
dan dacht zij: nou ja,
hij kan later een hoed.
k.
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[Stripfiguur]
Op elk potje past een deksel door IEB
Ha die Koot!
't Is nu half vijf in de ochtend. Na een hele nacht doortekenen meld ik je, met een
opwinding die nog even groot is als toen ik begon: ik heb een stripfiguur ontwikkeld!
Zo moet Walt Disney zich gevoeld hebben toe 'ie de eerste onbeholpen Micky
Mouse op papier had staan. (Het verhaal gaat dat 'ie daarna nooit meer één lijntje
hoefde te zetten: hij kon alles overlaten aan zijn groeiende leger medewerkers).
Terwijl ik helemaal niet van strips houd! Ik ben opgegroeid met Kapitein Rob,
Tekko Taks en Ketelbinkie, maar dat waren eigenlijk geen strips, meer plaatjes met
lange onderschriften (de Bruintje-Beer-Bulletje-en-Bonestaak-vorm). Nee, ik vond
dat semiwetenschappelijke hobbyisme van Kuifje- en Lucky Lukeadepten eigenlijk
zeer verfoeilijk. Maar onder de grote druk van deze dagen (hoe brengen we in
godsnaam dit kalenderjaar tot een goed eind) ging ik zo'n beetje met m'n collectie
viltstiften zitten spelen. En verdomd, ineens schoot 'ie eruit: mijn stripheld, die ik
moeiteloos door de nog volgende vijfendertig kalenders kan laten spelen.
Bie, als tekenaar: IEB
(Ik teken onder het pseudoniem IEB. Dat lijkt me wel aardig voor over een jaar of
vijf, als mijn stripfiguur over de hele wereld bekend is en pas dan de onthulling volgt:
IEB is eigenlijk Bie! Ik wilde als Bie ook gewoon doorgaan met ons Simplisties
Verbond; 's nachts ben ik dan dus IEB.)
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De kwestie reus
(Verslag bijeenkomst Winkeliersvereniging Hobbema)
Voorzitter heer Krens opent en vraagt aandacht voor het volgende punt en wel de
kwestie van de Reus. Voorzitter merkt op dat het kort dag is, zodat hier hedenavond
uit dient te worden gekomen en de kwestie Reus is beantwoord zodat er aan de slag
kan worden gegaan. Applaus.
Bedoeling was tijdens de Winkelweek van 2 tot en met 9 mei de Hobbemastraat
en een zeker deel der Schalkburgerstraat in ‘de pictjur’ te plaatsen door middel van
een Reus. Deze Reus zou liefst reeds zichtbaar moeten zijn vanuit gezien de Van der
Vennestraat, stuk De Heemstraat en Colensostraat, oneven huisnummers. Zeker
speelt ook in hoofdzaak verder de kwestie van de Financien een ‘fatale’ rol. Hr. Been
wil nu eens weten hoe groot men de Reus in gedachten heeft (materiaal). Hier wordt
over van mening verschild. Mevr. Kraus (parfumerie New York) vraagt wat allen
eigenlijk onder een ‘Reus’ verstaan, qua lengte. Zelf vindt zij een man van 1 m. 93
al een Reus, verklaart zij, en de kosten van de Reus, die toch gemaakt zal moeten
worden, waarvoor Hr. de Raaf, Houtshop Duko, tegen kostprijs denkt in termen van
geraamte kunnen te leveren, van bijvoorbeeld de Reus (zonder hoofd), willen de
kosten navenant de grootte van de Reus blijven. Alle heren zijn dit met mevrouw
Kraus eens. De vergadering wordt even gepauzeerd.
Hierin aangespoord door mevrouw Kraus (parfumerie New Jork, die allen ook nog
bedankte voor de prachtige bloemen t.g.v. overlijden haar man) komt men na de
pauze, met echte ‘Thea’ koffie! tot stemming door vingeropsteking over hoe groot
allen voor, hun eigen idee, persoonlijk de hoogte van de Hobbema-Reus (gedacht
wordt aan bijvoorbeeld de naam ‘Hobbie’ of ‘Hobbit’ meldt Hr. de Bril (boekhandel
Cupido) zou moeten wezen, uitgaande van de geldige mogelijkheden zoals die er
liggen.
Fr. Turkstra (Jeanshop Fransje) wil tot minstens tien meter hoogte gaan. Spr. vindt
dat een Reus een Reus is, dat hij anders zijn eerder gedaante voorstel van voordelige
etalagepoppen om fosfluorend te spuiten (Verfhal Tobias) en boven Hobbemastraat
(tot hoek de Vliegerstraat) op te bevestigen, nu natuurlijk niet meer terug kan komen
door de, hierop, faktor van de tijd! Dan liever helemaal geen Reus, meent spr. dezes.
Ook Hr. Braamflipper (Braamflippers Herenmode) vindt dat de Reus minstens
levensgroot moet zijn (confectiemaat 68), liever nog tweeënhalve à fl. 3 meter hoog,
al zijn hier daarnaast dan natuurlijk de problemen van: wat trekken wij de Reus aan.
Men kan zich dit allen voorstellen. Hr. Plopfrons (Vibro) zegt het te spijten dat er
door bepaalde figuren rond de Hobbemastraat al zoveel ‘tamtam’ rond de Reus is
gemaakt. We zullen nu dan ook met een Reus moeten komen, is de heer Plopfrons
bang. Niet met een pop die overal tussenin zit. De heer Krens zegt dat wij zo niet
verder komen. Eerst moeten er duidelijker gegevens komen van de Reus die wij
allemaal absoluut in ons hoofd hebben, hier twijfelt spr. niet aan.
Men gaat hierna even kort pauzeren met hartigheidje.
Meteen na de pauze, extra gezellig door enkele ‘flessen’ uit de Prijzenverzameling
Loterij van de Reus te testen (hoe lang is de Reus in precies aantal centimers?) vertelt
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de heer Temel (Showarma Anita) dat de Reusen in zijn land (Turkije) beginnen bij
twintig, dertig meter. Dat men zich zo tenminste moet voorstellen, als groter dan een
huis.
De heer Braamflipper is bang dat zo'n Reus problemen met de HTM zal geven
door bovenleidingen van de tram. De heer Beffi (Coffeeshop Bourguiba) zegt dat de
heer Temel overdrijft. In geheel de wereld, meent de heer Beffi, zijn Reusen nooit
groter dan 10 meter geweest. Dit is niet waar, valt de heer Bril, want de Klossus van
Rodus was vroeger zeker honderd meter hoog. Mevr. Paashamer (Wolhuis Eureka)
zegt dat de leden geen ruzie maken. Het gaat erom wat wij ons voorstellen van een
reus, vindt sprister. Weer worden de kinderen immers makkelijk vergeten. Als het
geld geen probleem zou zijn en de Reus moest niet binnen twee maanden klaar niet
voor de Hobbemastraat bestemd (plus eerste vljf meter Steinstraat, wil de heer
Brullejan van Vivo Steinstraat genoteerd zien) zou mevr. Paashamer wel. eens willen
weten wat allen eigenlijk dachten, als kind al en nog steeds, bij het woord Reus.
De voorz. zegt dat dit goed idee is, dat iedereen in deze pauze op een briefje,
noteert hoe groot hij of zij als kind dacht en nog steeds: een Reus is zo of zo groot.
Na de pauze die de heren Temel en Beffi tevens gebruikte om allebei ons van een
speciaal van links naar rechts Turks en Tunesies likeurtje voor bij de koffie te
presenteren, werden de ‘briefjes’ verzameld. De uitslag was als volgt.
Mevr. Kraus:

8 meter.

Mevr. Paashamer:

(de koffie was weer zó) 10 meter

Dhr. Brullejan:

± twee meter.

Mevr. Daamen:

als mijn neef.

Dhr. de Raaf:

ong. 18 kuubs spanthout, 800 vierkante
meter hardboard, gaas, gipsplaten.

Heer Been:

als Pinkeltje, maar dan omgekeerd.
(zou graag de Hobbema-Reus net zo groot
zien als dat Pinkeltje tegen hem aankijkt)

Heer Beffi:

(na uitleg) 120.000 maal groot als
Pinkeltje.

Heer de Bril:

Zo groot als Gulluvur van Zwift.

Dhr. Temel:

(na uitleg) Tweemaal Gulluvur.

Dhr. Braamflipper:

tot vlak onder bovenleiding Tram.

Helaas wordt aan het lezen van de andere briefjes niet meer toegekomen, door de
onverwachte binnentreding van de heer Eddy 't Zuur (Disco Eddy) die de vergadering
een mededeling heeft te melden. Eerst wil spr. die beh. opgewonden is een biertje
drinken. Allen gaan hiermee akkoord. Een korte pauze breekt uit.
Na de pauze keren allen in de vergadering terug behalve Mvr, Paashamer die zegt
alvast te gaan breien voor de Reus en hoe groot hij wordt dit ziet zij dan wel. Nu
meldt Hr. 't Zuur dat hij kontakt heeft genoten met de heren Koot en Bie, die eventueel
bereid zijn zaterdagmiddag 2 mei naar onze Hobbemastraat te komen voor het openen
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van onze Winkelweek!!! Gevraagd wat dat gaat kosten meldt Spr. 't Zuur dat Koot
en Bie omdat zij zo bekend zijn van de televisie voor het ergens verschijnen ƒ 10.000,(tienduizend gulden) moeten hebben. Spr. kon niet zeggen of dit de man samen of
samen de man was.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

184
Grote opwinding vangt aan. Van aanwezigen vindt helft bedrag veel en veel te hoog.
Andere aarzelen. Komst Koot en Bie trekt duizenden jongeren met hoog besteedbaar
inkomen, vertelt heer 't Zuur! Ook gestudeerden, waardoor imago van straat als
winkelstraat verdubbeld kan worden! Heren Beffi en Temel worden uitgelegd wie
Koot en Bie zijn. Willen liever Reus en Vuurwerk. Heer Temel wil gedurende hele
week elke avond openbaar schaap roosteren, hoek Flintermanstraat. Mvr. Kraus
protesteert hiertegen, vanwege net voor haar deur, waar zij het in haar Parfumerie
net van smakelijk ruiken moet hebben...
Alle heren zijn dit eens met mevrouw Kraus. Uitgerekend word door
Penningmeester heer Orentuit (Filiaal Rabobank Colensostraat) dat er na eventuele
ƒ 10.000,- voor Koot en Bie nog slechts ƒ 500,- voor de vervaardiging van de Reus
over is! Heer 't Zuur zal voorzichtig vragen of er met Koot en Bie niks te ‘ritselen’
valt. Nadat tenslotte de voorzitt. konstateert dat allen thans nog even ver zijn, keert
iedereen voorlopig huiswaarts, met de Reus in het achterhoofd.
Disco Eddy Voor al uw harde platen
Den Haag, seizoenopruiming
Mijnheer Koot mijnheer Bie,
U schrik zich nou waarschijnlijk het leplazerus want ze weten ons adres, denkt u.
Nee, alleen ik, via mijn neef, wat dhr. F. Jacobse is, die dat weet, waar u zit, maar
daar ook niet over zou kleppen.
Ter zake, zoals het hoertje zei toen zij een nieuw grospak condooms openscheurde,
want wat wil het geval. Hier in de Hobbemastraat krijgen we media mei een
winkelweek en nou willen ze een reus als trekker omdat het allemaal beste brave
winkeliertjes zijn, maar de balle verstand van waar de mensen d'r huizen nog voor
uitkomen, zodat ik heb gezegd: laten we Koot en Bie vragen voor deze Winkelweek
te openen met liedje of geinig praatje. Waarschijnlijk zie ik wel een mogelijkheid
voor te zorgen dat u daarna nog wat platen van het Simplistisch Verbond bij mij ken
komen signeren. Ik vond Hengstenbal trouwens beter dan deze Vierde Langspeelplaat
van het Simplisties Verbond, maar ja, jullie worden ook een jaartje ouwer. Groot
gelijk dus als je zegt: gauw nog effe pakke wat er te pakke valt! En over poen
gesproken: vraag niet waar ik het lef vandaan haal maar ik heb het bestuur van de
Winkeliersvereniging Hobbema dus gezegd dat jullie ƒ 5.000,- samen kosten, all-in.
Lijk mij toch gauw verdiend voor effe je porum om de hoek van onze winkelstraat
te steken? Of niet soms? Hoor ik gauw wat van jullie?
De beres mannen!
Eddy 't Zuur,
Commissielid Winkelweek
Hobbemastraat.
Koot en Bie Adres Onbekend
aan de heer E. Het Zuur
Disco ‘Eddy’
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Hobbemastraat
Den Haag
Een dezer dagen
Heer Zuur!
U treft het! Toevallig moeten wij medio mei even voor zaken in de Residentie zijn.
Daar wij zelf van jongs af aan nauwe banden met uw Hobbemastraat hebben mogen
hebben, zijn wij eventueel bereid de Winkelweek aldaar te openen. Een probleem
blijft echter het financiële aspect. Uw voorgestelde ƒ 5.000,- lijkt ons zeker redelijk,
maar wij hoeven u als zakenman niet te vertellen wat daar allemaal afgaat. Door ons
top-inkomen zitten wij namelijk in de 72% klasse Ink. Bel.!
En de achtentwintig procent die wij van al wat wij verdienen overhouden, wordt
bij ons Vermogen opgeteld. Voeg daarbij het gedoe met BTW, reiskosten, in te
houden AOW, Loonbelasting etc. en u begrijpt dat wij uw vijf ‘Ruggen’ (zo heet het
toch in uw grappige haags?) liever zwart ontvangen, en nòg liever in Natura. Zoudt
u ons derhalve kunnen meedelen welke winkeliers er tegenwoordig in de
Hobbemastraat huizen, zodat wij onze gedachten kunnen laten gaan over
luxe-artikelen uit hun assortiment die wij zouden kunnen gebruiken?
Met hartelijke schompes,
Koot en Bie.
Disco Eddy (Géén Stickers!)
aan Koot en Bie
Verblijfplaats Onbekend
Hobbemastraat, oneven kant
Koot en Bie!
Met Eddy van Disco Eddy ken je lezen en schrijven. Nergens meer over lullen,
begrijp precies wat jullie bedoelen. Gelijk hebbie, trouwens. Zelf vind ik Zwart al
jaren de mooiste kleur. Anders was Eddy ook nooit in de platenbusiness gegaan, voel
je wel? Iets voor je programma? Maggie zó hebben! Ben ik een hele rare jongen in,
namelijk toevallig. Ter zake, zoals de pooier zei toen hij in zijn Porsche Carrera
stapte en naar Duindigt scheurde. Ik heb de mensen hier 's een beetje gepolst en ik
moet zeggen: ze beginnen langzaam van de Reus naar jullie over te hellen. Nou heb
ik 's een lijstje gemaakt van wat er aan zwarte natura mogelijkheden zou zijn en dan
krijg je dit idee:
twee sportbrommers van Huub's
Motorpaleis:

ƒ 2000,-

tien liter after shave, parfumerie New
York:

ƒ 150,-

twee broeken van Bobbie's
Broekenparadijs:

ƒ 200,-

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

twintig kilo aardappels (geschildt, van
Henk Blok's Groentehal)

ƒ 50,-

tien langspeelplaten van Disco Eddy

ƒ 200,-

twintig zakken openhaardblokken

ƒ 140,-

acht knolbegonias, acht geraniums, acht ƒ 400,bromelias, acht sierpotten (hang)
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tienmaal gratis knippen (kapsalon
Samson)

ƒ 250,-

tienmaal gratis wippen (sauna Delila)

ƒ 500,-

15 heel gesneden bruin, 15 regeringswit, ƒ 100,15 kadetjes 15 puntjes, 15 kanoos
Voel je wat ik bedoel, mannen? Alle prijzen ongevéér natuurlijk en we zorgen
ervoor dat we precies op de vijf uitkomen. Laat gauw wat horen, dan kan Huub die
twee sportbrommers overmoffelen (want nieuw kan natuurlijk niet, voor die prijs).
de mazzel,
Eddy Het Zuur
Koot en Bie
Aan boord Boeing 747
Leonardo Da Vinci
aan de heer E. 't Zuur
Disco ‘Eddy’
Hobbemastraat
Den Haag
12.000 meter, 02.30 uur
Eddy!
Brief ontvangen. Zijn onderweg naar Holland, maar maken nog tussenlanding dus
weten niet wanneer we komen. In elk geval vóór medio mei. Hangt van veel factoren
af. Hebben nog enkele andere snabbels en winkelweken en openingen en niets dan
lof voor je lijst van betaalmogelijkheden in natura, maar die dingen hebben we
allemaal al! Bovendien kunnen we nu eenmaal niet zonder cash geld! Daarom een
ander voorstel, temeer daar een deel van jullie Winkelweek Hobbemastraat-Commissie
voor het idee van de Reus geporteerd bleef.
Voor ƒ 10.000,- cash en zwart en all-in zijn wij die Reus! Dat hebben we vroeger
namelijk als eens eerder gedaan. Bijgaand fotootje geeft je een indruk. Laat dit even
rouleren in de eerstvolgende vergadering en dan spreken we elkaar nog wel. Zwarte
groeten van,
Koot (op Bie)

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

[Debrieven van Isotherme Zygomatique]
Chapeau Bah!
Paris, cinq heures
Chèr Editeur du ‘Bescheurkalender’!
Sinds lang zeven maanden, van maart negentienhonderdviertwintig tot maand
september negentienhonderdviermaaltwintig, heb ik een zaak gehad aan ‘Koot’
waarvan ik brand u te onthullen en insluit de bewijzen!
Dit begon gedurende de moment men vroeg, men had februari 1979, figurantes
voor een uitzending van televisie van het Verbond Simplisties. Als u weet een rol in
een uitzending van het Verbond Simplisties vormt de ideaal springplank voor ieder
meisje die wil maken carrière in de business van de show. Ik noem u niet dan Piper
Laurie, Julie Christie, Ava Gardner, Sylvia Kristel, Thérèse Steinmetz slechts;
vrouwen die al begonnen hun duizelingwekkende geschiedenis van succes in een
zekere uitzending van...het Verbond Simplisties! Het is vandaar ik aarzelde geen
enkel moment, om mij te komen naar Villa in Gooi, waar de heren Côte en Brie
daarna zouden noteren onze adressen, kleuren van haar en maten van corps. Daarna
moesten wij houden het geduld om hier van te horen meer...Onmiddellijk volgend
dag ik kreeg te Parijs ‘charmant’ bezoek van de heer Côte die mij hield aan de lijntje,
goed geraffineerd, meer dan halve jaar! Boven te meer bekwam ik geconfronteerd
met verschenkele aberraties van Côte...
Ik hoop u wil deze déviations van waarvan de ik, meermaals onder dreiging van
geweld verbaal, ontzettende fotoos maken moest, wilt publiceren om de illustratie
hoe welke wijze het Verbond Simplisties smijt met geld!
Vive la France,
Isotherme Zygomatique (23)
De wat zich een half jaar passeerde tussen Côte en mij beslist was geen ‘verhouding’,
goed al maakten wij elk keer de liefde. Van deze hiervan ik merkte overigens
weinig...Ik moet geventoe Côte was ‘schoon over van zijn lichaam’. Hier ziet u de
kleine schoelje onder mijn douche met mijn badmuts erop.
Altijd droeg hij deze de borstel in zijn koffertje van diplomaat...
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Meteen van de begin heb ik daarna gezegd van je mag wel douche doen maar niet
met mijn badmuts erop! Dat ja deze heb ik geweten! Behalve van zijn borstels
afgezien, nu begon Côte tientallen van badmutsen in zijn koffertje van diplomaat te
brengen! Zijn eerste de eigen badmuts was nog van een aard ‘simpel’, maar dat de
dit deze zou zijn van de korte duur...

Ik kan mij niet souvenieren hoe Côte niet ooit één de badmuts droeg voor tweede
maal! En waarom? Wat dit mij kon schelen hoe hij uitzag? Slechts mits ik die rolletje
in uitzending van de Verbond Simplisties maar bekreeg! Zo hij was weg - ik haalde
met tranen van die woede gloed als nieuw badmuts uit pedaalemmer! De Abbé Pierre
hij maakte, gratie aan mij, van tientallen de clochards gelukkigen bij middelen van
Côte zijn badmutsen de die afgedankte!

Côte hij bracht in eerste perioden van de onze verbinding nog badmutsen de zijnen
van uit Nederland mee - niet meteen de meneer hij observeerde hoe Paris Paradijs
van badmuts vormde voor de koop aan Prisunic, Monoprix, Samaritain, Belle
Jardinière of hij van smijten begon met armen zwaar francs voor de meer in meer
extreem badmuts! En terwijl hij mij dwongen hem fotograferen brutaler dan de
brutaal! Zo hier naast dankbrief voor relatie van mij met ander oud ‘vriend’, waar
veel van zeggen blijft mogelijk maar wie in elke geval stond onder douche met niets
erop!

In de tussen gaf van zekere rolletje van kant van de mij in enkele uitzending van het
Verbond Simplisties nog altijd geen sprake door Côte...En bezat ik geen zwarte
zaadstuiver meer te besteden. U verbeelden jullie daarmee hoe de pijn mij deed
wanneer Côte dan binnenkwam met deze de badmuts die ik voorgisteren mijzelf tot
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prijs van honderdendevijftig nouveaux francs in de Rue de Rivoli te liggen zag...In
golf van blindwoede ik bellen de oude mijn vrienden Eddy Constantine en Lino
Ventura die met de hun ensemble Côte de Porte de la Vilette uitsloegen deden. Hoe
luchtte ik dit op!

Mij, ik geloof de zaak van de heel Côte is simpel en voor medelijden tot van hebben.
Op de een manier of andere tuit Côte van IJdel! Waarom zo niet hij zou in geval de
andere mij willen tot maken van fotoos dwingen met badmuts erop? Zielige man als
hij is, Côte heeft de gedachte ingedrukt zichzelf deze dat hij Beau is! En de meer
dan Beau ook Intéressant et Tragique!
Toen ik dan, Côte vertrokken, de mijn laatste de rolletje van Fotograaf behaalde
en de deze bekeek kreeg ik flash toen mij
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begreep van Côte wil mooi tragique clown eruit hangen! Hoe ben ik blij alle de vrouw
van Nederland voor hier dit de heer mocht waarschuwen mij!
Mort aux Vaches!
Isotherme Zygomatique (24)

Reclamebureua Jacted B.V. vooral u reclame
De Ouwe Romijnen wisten dit al: adverteren...doet verkopen! Waarom u dan nog
niet? Wist u dat...wij een tiem vol spechialisten kennen leveren die vakbekwaam al
u nieke wensen kenbaar ‘stijlen’ voor verdubbelte kijkers die...straks u niewe kopers
uitmaken?
Dus vooral u Buitepoppen, Stoeptrekkers en Etalageklappers, maar ook de
eenvoudigste plakletterborden als onder...gewoon eve bellen met: de heer F. Jacobse
(creatif directeur) of vragen naar: Teddie van Es (koppierijder) en...u kat kompt in
het bakkie!

Wist u dat...elke Buitenpop pas ons atteljee uitmag nadat hij een strenge mishandeling
heb ondergaan? Dat...dit in onze Teskamer gebeurd? Dit Model ‘Tobias’ kwam na
drie dagen lachend uit onze Windtunnel, doordat wij zijn stappers in gewapend beton
hebben geklonken. Nee, met Tobias geen kans op baldadige diefstal maar wel...op
een voudige omzet! Wij zouden maar vas gaan verbouwen!
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Onze Buitenbakker model ‘Snorremans’. Handgezaagd uit hoogwaardige spaanplaat.
Geverfdt in drie tot vier vrolijke kleuren. Word droog geleverd. Twee volle weken
garantsie op kromtrekken. Wijst van: hier moet u wezen! Een ‘knaller’ van een
‘buitenbakker’!
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Zo'n Trottwaarkok maak...Hongerig! Ons Model ‘Gijs’ is geheel met plestic
overspoten, ken dus een buidje hebben en ken door onze stoepverankering met
kijlbauten ook na sluiting van u betere broodjeszaak buiten blijven staan. Dus...gratis
Nachtreclame!

Ons Buitenbakkertje model ‘Jean’, voor de luxre broodzaak. Materiaal en kleuren
als van Buitenpop ‘Snorremans’, maar...onze Studio kent kwassants of...stokbroden
in Jean zijn mandje schilderen!!! ‘Olala’ wat een scheetje van een Buitenboulangeetje!

Onze betalingsvoorwaarde zijn: binnen 1 week zwart kontant. Zo niet...zijn wij helaas
genoodzaakt de Buitenpop weer mede te nemen. Momenteel beschikken wij dan ook
over een leuke collecte okasionpoppen die door hun raadselachtige karakter uitemate
de aandachd op u zaak trekken...In onze reclamekringen spreken wij van
‘Vraagtekenmagneten’.
Men hóórt het winkelende gezin denken: wat is dàt nou voor een Pop? Wat zouen
ze godver de godver dáár nou toch verkopen?
Maar dan is het al te laat, want zijn zij reeds u winkel binnengegaan!
Eergisteren stipden wij even de kwestie van het ‘Stevig Staan’ aan. Want al hebt
u nog zo'n mooie Buitenpop - zodra de ‘trekker’ plat op zijn bek leg, is u klandizie
weg! Gelukkig zijn wij van Jacted ‘de’ Spechialist in hem (en haar!) ‘overeind’ te
houden! Door onze gepatendeerde dwarsbouw word deze sjieke Boetiekdamen
nooit...een ‘gevallen vrouw’!
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‘Stijl’, ‘Prijs’ ‘Aantrekkelijk’ en ‘Geinig’ gaan verassend samen in onze Buitenboy
‘Romero’. Romero doet het ‘Buiten’ gewoon op de stoep van zaken met de meer
Pikante Keuken. (Pietza!) Door zijn Snor geeft Romero net dat vlaagje...Italia!
(Romero ken ook zonder snor geleverd of...sprekend lijkend op de eigenaar!)
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Nieuw in onze Collecte is onze ranch ‘Gevelpoppen’. Dit bok voor het toenemend
Vandalisme. Omdat onze heer Teddie van Es zelf uit de glazenwasserijbrans stampt,
vormpt de hoogste ladder voor hem geen hinderpaal. Zo, met gevaar voor eige levens,
is het ons altijd maar weer om U omzet te doen...en onze buitenpoppen houden hem
‘hoog’!

Kijk: zo zuig u vermoeide zakenmannen u restaurant mee binnen! Onze Stoepepoes
‘Brigitte’ werd wulps gezaag uit wintervast Triplex. Ja, daar heef u knap wat...Hout
mee voor de deur! Elke automobilist is ‘ondersteboven’ van ‘Brigitte’! Zelf ken zij
nooit omvallen, want zij werd tot aan haar kuiten in beton gestort. En u weet het...geil
maak hongerig! Kassa!

Exchlusief brengen wij als eerste voor heel Nederland: de Dubbelpop (le poepee
doublee). De Dubbelpop is afgestempt op de bekende krenterigheid van de hollandse
winkeliers. Plaats onze Dubbelpop op de grens van u beiden winkels en u ken elk
op 1 kant van de ruime lij schrijven wat u in de dagaanbieding heb. Vanzelfsprekend
dienen beide winkeliers ons de volle prijs voor de Dubbelpop te voldoen, want het
is namelijk ons idee.
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Onze Buitenkok Model ‘Gastronoom’ is een graag geziene Reclamepop bij menige
betere eethuisjes! Zijn griezelig echte polepel en idum modeuze broek plus slipperts
(driekwart multiplex!) roepen u gasten toe: maak die broekriem maar vas los!
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Binnen reclamebureua Jacted B.V. bestaat sinds kort een aperte afdeling
‘Buitewagens’. Begonnen als een aardigheidje (de heer Jacobse kompt uit het oud
metaal en de heer Teddie van Es heb altijd goed met las-apparaten en branders uit
de voeten gekend) zwermen onze kokkette ‘Krulkarretjes’ nu reeds uit over heel de
Randstad.
Onderstaande Krulkar ‘Marbella’ heb een ruime toonbank en een stevig ‘derde
beentje’. Rijden ken onze knappe Marbella niet, maar twee winkelmeisjes, al zijn
het nog zulke runten, kennen deze ‘Krulkar van morgen’ net zo makkelijk u winkel
in en uit tillen. Wat zal u neus straks krullen als ‘Marbella’ u omzet vervoudigt!!!

Wij zegge het eerlijk: niet elke winkel ‘verdraag’ onze ‘Krulkar de la Paris’. Zijn
elegandte witgeverfde bandjes, zijn met franse franje afgewerkte luxe luifel, zijn
smaakvolle gesmeedde drol van een toonbank...en zo zoude wij nog wel even door
kenne gaan...De lichlopende kogelagers maken van onze ‘Krulkar de la Paris’ een
koningklijke kinderwagen voor de zondag, mevrou! Hoor u de kleine al kraaien?
Kortom: hier heb u DE ideale klantetrekker voor u bonbonwinkel, parfunerie, modeuze
schoenenzaak of zeer fijne vleeswaren. (De Krulkar is als twede bedrijfswagen geheel
fixaal aftrekbaar - zeg maar dat wij het hebben gezegd).

Kijk: de Winkelier die zeg ‘Nee dank u heren, voor mij geen Krulkar en geen
Buitenpop’, die kenne wij natuurlijk niet zonder meer laten lopen. Wij stellen hem
dan ook voor een zogenaamde ‘Buitenetalage’ te mogen aanrichten en bevalt die
hem niet, dan kan hij de bullen altijd zelf weer naar binnen dragen. Wij boekten hier
hele grappige resultaten mee. Logies: ook het ‘Buiten Etaleren’ is een klus voor de
Vakman en zo mogen wij onze heer Teddy van Es (oud verhuizer en aktief
gewichtshefer!) zeker wel noemen! Mogen wij u binnekort eens op u stoep laten zien
wat u allemaal in huis heb?
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Graag wijze wij u op ons aantrekkelijken ‘Buitenetalageabbonnemment’.
Dit betekent dat wij gedurende een vast aantal dagen, weer of geen weer, u hele
winkelinventaris elke morgen ruim voor openingstijd smaakvol aan de stoeprand
zette. Dat dit kijkers (klanten!) trekt, neem dat maar aan van ons en de mannen van
het stunttiem van Ex Hammie de Beukelaar en de jongens van Sportschool Simson
uit de Aucubastraat met wie samen wij onze Buitenetalages verzorgen!
Wij hopen dat u een beetje een ideetje heb gekregen van hoe reclamebureua Jacted
B.V. u als ten doodde opgeschreve middenstander tenminste de indruk ken geven
dat er nog wat an gedáán word door...Buitenreclame!
F. Jacobse, creatif directeur, Teddie van Es, koppierijder.
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De Zaak Van Der Laak
MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK
en wel hierom dat ik dit eens heb uitgezocht, ja, waar die grenzen eigenlijk liggen,
wat niemand schijnt te weten, maar wel grote encyclopedieën op de plank waar nooit
wat in op wordt gezocht want waar hebben ze d'r kleurentelevisie dan anders voor
gekocht, jazeker, zodat er van de delen 1 tot en met twintig zeker veertien nooit
worden ingeslagen of gekeken, laat staan dat men zich bezig houdt met vragen van
praktiese aard zoals die dag in dag uit opduiken en waar door laksheid of geen
interesse of toch geld zat (want moet je ze zien rijden de dames in hun kleine autootjes
naar de bakker en de kapper en terug, maar dat kost óók geld, zo'n klein autootje,
dat heeft óók benzine nodig) geen mens zich voor inzet of mee bezig houdt en wie
kan dit heus niet alleen dit dan weer oplossen? Jazeker, dezelfde. Ondergetekende.
Want als ik mijn mond niet open had gedaan en zeker tien, vijftien persoonlijke
brieven getypt naar de burgemeester, dan hadden de stoepen hier nu nòg open gelegen
en zou bus 19 geeneens gestòpt zijn op het Willem Breukerplein maar dan zouden
wij als buurtbewoners voor onze vaste halte naar de Theo Loevendiedreef hebben
moeten blijven lopen! Daar hoor ik Cock d'r brommer stoppen dus ik moet nu even
open gaan doen maar ik bedoel maar: van die dingen ja, van die dingen!
Kijk het is dus een duidelijke zaak dat de kwaliteit der frankeerzegels, zoals de
kwaliteit van alles, hard en hard achteruit holt wat je merkt bij:
a. scheuren en b. likken.
Ik zie het nog wel eens zo ver komen dat wij hier zuideuropese toestanden krijgen
op de postkantoren met na kopen der zegel een potje lijm met kwastje te leen vragen
aan lokettist, vanwege onvoldoende gromkracht!
Want zoals de normale zestigcents zegel nu al (niet!) plakt, is tekenend voor de
mentaliteit aan de top waar gedacht wordt van laat maar jongens ze betalen toch wel!
Loslopende honden en op al het eten wolken vliegen, zie ik er ook nog best van
komen, in Nederland.
Het beste kunt u de natte tong, bij plakken der zegel, eerst even ‘afstrijken’ op rug
van hand of manchet van overhemd; de tong moet eerder ‘vochtig’ dan nat zijn, want
bij ‘nat’ likken wij de toch al onvoldoende gom bij eerste aanraking in zijn geheel
mee naar binnen, terwijl over de gevolgen hiervan nog niets bekend is, wat verklaard
wordt door allerhande artsen: ‘wat Gom nou eigenlijk precies doet, in de mond en
het lichaam, daar weten wij eigenlijk nog niets van....Waarom neem je dan geen
sponsje?’ vraagt Cock mij dan ook wel eens, maar dan zeg ik: ‘Spònsje Cock? Een
spònsje zei je? Met de maat postzegels die we in Nederland hebben?’ Want daar heb
je nog zoiets: als je kijkt naar het buitenland en ik kijk váák naar het buitenland,
omdat ik het hele Buitenland compleet heb, dan schaam je als nederlander je ogen
uit je kop als je ziet wat een bekrompen gruttersmaat de nederlandse zegels hebben.
En het lijkt wel of ze, vooral in vergelijking met de vele Jonge Afrikaanse Staten,
steeds kleiner worden, onze postzegels! Dus met een sponsje is uitgesloten. Zeker
als u een sponsje met een beetje fatsoenlijke gaten hanteert, loopt u de kans uw hele
postzegel daar in te zien verdwijnen, bij poging tot bevochtigen. Ik moet nu even
stoppen, want Cock heeft de koffiemelk omgegooid en dan mag ik hem altijd oplikken.
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Zoals ik al zei: likken moet je leren, daar zijn geen richtlijnen voor. Het beste kunt
u wat met de tong voor de spiegel oefenen, omdat veel mensen zelf niet weten hoe
nat hun tong wel is. Als u hem uitsteekt en er hangen hele druppels aan, haal hem
dan maar weer gauw naar binnen en doe eerst iets aan uw speekselhuishouding voor
u met de frankering van uw post begint. Een hap zand of een cocosmacroon zijn
goede middelen om de tong de gewenste ‘vochtige droogte’ te geven. Lik bovendien
met uw hoofd zo dicht mogelijk boven de enveloppe of briefkaart, of breng de
enveloppe of de briefkaart zo dicht mogelijk bij uw gezicht, zodat de postzegel,
eenmaal natgelikt, niet de tijd krijgt om, op weg naar het te frankeren objekt, vocht
te verliezen of ‘droog te krullen’. Een met de juiste hoeveelheid speeksel bedachte
postzegel kan desondanks een wijkend hoekje blijven vertonen; een puntje waar men
als het ware ‘onder’ de zegel blijkt kijken. Het gevaar van zo'n ‘wippende’ zegel laat
zich raden - u moet er toch niet aan denken dat, eenmaal in de bus, een vreemde brief
of kaart schuins over de uwe valt, zodat uw zegel er wordt afgewipt waardoor uw
schrijfsel onverbiddelijk retour afzender zal worden gezonden! Want zo streng is
men op de postkantoren en dit wordt de funktionarissen tijdens hun training dan ook
duidelijk en hardhandig aan het verstand gebracht: brieven, kaarten of pakjes die niet
van een postzegel zijn voorzien, dienen niet, zoals vroeger wel gebeurde, na
bijplakking van strafport alsnog bezorgd te worden, nee, ze moeten onherroepelijk
retour naar de afzender. Dat men, door een onverantwoorde Gomkeuze, zelf schuld
draagt aan veel gevallen van invalide frankering, komt blijkbaar niet in de postale
hoofden der hoge heren op!
Ik koop mijn postzegels per velletje van laten wij zeggen vijftig stuks. Jazeker. Ik
ga niemand het precieze aantal aan de neus hangen, want er wordt al genoeg
geroddeld, hier in de straat. Waar het om gaat is dat ik mijn postzegels dus moet
afscheuren. Daar komt een tweede zwakke punt der vaderlandse postzegels bij vrij:
de perforatiekwaliteit. Die is namelijk abominabel! Voordat ik het juiste
afscheursysteem onder de knie had (strak langs stalen lineaal) heb ik van zeker laten
wij zeggen honderd zegels één of meer hoeken afgescheurd, wat niet alleen geen
gezicht is, maar waardoor men bovendien de kans loopt zijn brief en kaart geweigerd
te krijgen voor bezorging! Wanneer is nu de verminking volgens de dienstdoende
ambtenaar dusdanig ingrijpend dat de zegel niet langer als volwaardig wordt
bestempeld? Dit nu heb ik in maanden van proefposten (ik verzond lege enveloppen,
jazeker) voor u allen uitgezocht. En dit zijn de resultaten:
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En daarom zeg ik: het is domdomdom om een tengevolge van hun eigen
ontoereikende perforatiekwaliteit ten dele afgescheurde postzegel der PTT weg te
gooien! Als vuistregel moge gelden dat (zie situatie B) de verminkte zegel niet als
geldige frankering wordt aangemerkt wanneer er meer dan een derde deel aan
ontbreekt.
Ik kom op dit cijfer omdat ik duizend brieven frankeerde met postzegels van zestig
cents, waarvan ik door scheuren of knippen, een derde deel had verwijderd. Van
deze duizend brieven kreeg ik er 684 terug als Ongeldig Gefrankeerd. Brengt het
percentage geweigerde verminkingen op 68,4%. ECHTER: bij zegels die hoger dan
breed zijn (zoals alle gangbare koninginnezegels) vallen blessures in de breedte (zoals
voor u getekend in de figuren A,B en C) kennelijk veel meer op dan verminking in
de hoogte! Ten bewijze van dit vermoeden beplakte ik duizend brieven met overhoog
doorgescheurde zegels van zestig cents, op de volgende wijze:

En wat dacht u? Niets! Er gebeurde niets! Halve, in de hoogterichting opzettelijk
doorgescheurde zegels van zestig cents werden doodleuk afgestempeld! En ik kan
het u nog sterker vertellen: zelfs een zegel waarvan nog maar een derde deel resteert

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

zien ze, mits hij niet als enige maar als bijgeplakte ‘zegel’ op bij voorbeeld een
pakketje of zware enveloppe zit, door hun postale vingers!
Ik geef u dus de raad om, als dit al niet vanzelf gebeurt, een deel van uw
postzegelvelletje te reserveren voor doorscheuring, wat u idem maal zoveel zestig
cent oplevert!
Realiseert u zich dat ik, door duizend brieven met plusminus halve zegels van
zestig te beplakken, zeshonderd gulden heb verdiend? Mag ik u even zien Jaap?
Jazeker! Wel er voor zorgen dat de halve zegel ‘echt’ lijkt, dus niet keurig
doorknippen maar altijd grofjes scheuren.
Veel sukses en als alle scheurders, het woord zegt het al, hieraan meedoen, dan
zullen wij gezamenlijk bereiken dat de meer dan schandalige miljoenenwinsten der
PTT binnen 1 jaar tijd Halveren!
van die dingen!
Cor van der Laak.

Mijn opa's Horloge
Mijn opa bezat een vestzakhorloge waar hij zo aan gehecht was, dat hij er zeker
twintigmaal per dag op keek, ook als hij best wist hoe laat het was. Zelfs als het gelijk
liep met de kamerklok hield hij het regelmatig, bedenkelijk kijkend, aan zijn oor.
Het liep nu wel gelijk, maar tikte het nog wel?
Op een herfstavond - hij had, met zijn jas aan en hoed op voor het raam zittend,
al minstens tienmaal op zijn horloge gekeken waar ze nou bleven - werd mijn opa
door zijn dochter en haar man meegenomen naar het oude Haagse Scala-theater,
waar de goochelaar Kalanag optrad. Er was voor kaartjes op de eerste rij gezorgd,
want opa's ogen werden minder.
Kalanag was een magiër die zijn trucs uitvoerde in een spectaculaire revuestijl;
gewaagde danseressen en een twaalfmansorkest leidden, waar nodig, de aandacht
van het publiek in een andere, de goochelaar welgevallige richting. Mijn opa genoot.
Prachtig vond hij het. Tot vlak na de pauze. Toen verzocht de heer Kalanag de zaal
om ‘ein Herrenhorloge!’ Voor mijn opa begreep welk gevaar hem bedreigde, had
zijn schoonzoon grootvader's vestzakhorloge al te pakken en toonde de grote Kalanag,
gebroken duits kraaiend, de knol aan de zaal...
Opa's gouden horloge verdween nu onder veel misbaar in een Gouden Vijzel van
twee meter hoogte, en werd vervolgens meedogenloos in elkaar gestampt door een
gespierde, naakte negerassistent. Tot op de zesde rij kon men opa horen kreunen.
Drie minuten later, na veel vuur en lawaai en gedans en toverformules, zakte een
enorme kist uit de nok van het theater. Na de ritmiese ontmanteling van ontelbare
deksels, deurtjes en sloten kwam opa's horloge hier ongeschonden uit te voorschijn!
De opluchting van de bejaarde eigenaar was onbeschrijfelijk. Hij moest op het toneel
komen en kreeg, na een kus van twee danseressen, zijn horloge weer terug.
Na die avond bekeek opa zijn horloge minstens honderdmaal per dag. Ook vroeg
hij mij meer dan eens of ik, met mijn jongere ogen en via zijn postzegelloupe, nergens
een restje van het wonder, al was het maar een krasje, kon ontdekken. Nee opa, niets
te zien. Gelijk heeft het uit de dood herrezen horloge echter nooit meer willen lopen.
Maar dat gaf niks, vond mijn opa. ‘Op mijn leeftijd’, zei hij. ‘hoef je niet meer op je
horloge te kijken om te zien hoe laat het is. Dat vóel je.’
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De heterobescheurgroep
Dag lieve mannen,
Nou, graag wil ik verslag uitbrengen van de eerste heterobescheurdersmannenavond
die vorige week plaats vond. We hadden afgesproken in de stationsrestauratie en
mijn hart klopte in mijn keel toen ik daar bij zevenen was. Pech: de restauratie was
dicht. Geluk: voor de gesloten deur stonden twee mannen met het afgesproken
kalenderblaadje opgespeld. Een wat schuchter ontmoetingsrondje volgde. Ze heetten
Alex en Hans en ik vond ze meteen al heel zacht en aardig.
We besloten naar mijn huis te gaan, want Anette was er toch niet (congres in
Denemarken).
Eerst kwam de discussie moeizaam op gang, maar het ging steeds opener. Voor
ons alledrie was dit het eerste mannenkontakt. Voor de bestaande mannenpraatgroepen
en café's hadden we toch een soort drempelvrees.
We praatten over de moeilijkheden van het man-zijn nu. Wat kunnen we doen,
dat was het kernthema. Hoe kunnen we deelnemen aan een stuk anti-patriarchale
strijd. Hoe kunnen we de fallokratie bestrijden, waardoor we zelf zo zijn besmet.
Hoe ontmaskeren we ons eigen mannelijk chauvinisme.
In eerste instantie door veel en eerlijk onze eigen gevoelens te tonen. We bleken
het alledrie best moeilijk te hebben met ons mannelijk rolpatroon en we waren het
er over eens dat niet wijzelf, maar de maatschappij bepaalt hoe we met sex omgaan.
En zo hadden we het over het niet altijd initiatief willen nemen, met plaatjes in je
hoofd rondlopen, te snel klaarkomen, passief is ook lekker (zei Alex, vond ik heel
goed) en voor we het wisten was het elf uur en moest Hans de laatste trein terug naar
Roermond nemen. We vonden alledrie dat we heel veel inspiratie en moed konden
putten uit deze avond en we besloten het gauw nog eens te doen.
Wij gaan door met de mannenstrijd!
Ik heb Alex en Hans gevraagd ook hun visie te geven, maar dan wel wat kreatiever,
anders wordt het zo'n duffe boel op de kalender.
Liefs,
Jonst
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Donslicht
voor Alex en Jonst
Aleen waren we
toen we kwamen.
We gingen niet alleen weer weg
want we hadden samengesproken
terwijl zacht donslicht
over jullie handen streek.
Buiten huilden de wolven
maar niet alle mannen
zijn jagers.
Zo gingen we weer
maar we blijven verbonden.
Het donslicht schijnt.

Hans
mei '81
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Zaterdagmiddag 7 maart, twee uur, veiling door eerste eigenaar: een zeer
zeldzame zegel, uit de collectie Van der Laak!
Filatelisten opgelet! Mag ik u even de volgende unieke zegel uit mijn Collectie
Buitenland presenteren?
Hij werd, ter gelegenheid van de Olympiese Winterspelen 1972 in het Japanse
Sapporo, uitgebracht door de Republiek Togo, de op 27 april 1960 zelfstandig
geworden staat in Afrika, waarvan de eerste President Olympio heette. Later vermoord
en opgevolgd door zijn zwager, welja jongens, toemaar. Van je familie moet je het
hebben, maar niet heus, Ik ken namelijk de hele Wereldgeschiedenis uit mijn hoofd,
maar dit terzijde. Het gaat nu om deze Unieke zegel, die bovenal ontroerend is. Togo
grenst in het Noorden aan Opper-Volta, in het oosten aan Dahomey, in het zuiden
aan de Atlantische Oceaan en in het westen aan Ghana. Ik ken de hele Aardrijkskunde
van de hele wereld uit mijn hoofd, maar daar zult u mij niet over horen. Zoals u
begrijpt is Togo tropies en ijs hebben ze daar dus nog nooit gezien. Ziet u wat ze de
schaatsers op hun postzegel dan ook laten doen? Ze maken een linkse pootje over!
Gebeurt nooit! Gaan altijd rechts over links, schaatsersbenen in de bocht! Daarom
dacht ik deze zegel in te zetten op ƒ 500,-. Vanmiddag sta ik om exakt twee uur bij
het Monument op de Dam in Amsterdam, mèt deze zegel. Geneer u niet, Filatelisten,
om desnoods met domme vragen te komen. Ik ken namelijk alle postzegels van de
hele wereld uit mijn hoofd.
Uw Cor van der Laak.
wereldkampioen Filatelist.

Naar een nieuwe Bescheurman
Nou kijk, hier is Jonst weer.
Ik heb een tijdje terug op de Bescheurkalender een beetje kunnen ekspliciteren in
wat voor konkrete situatie ik me als heteroman zo'n beetje bevond. Nou, dat heeft
heel veel schriftelijke en mondelinge reakties opgeleverd waar ik ontzettend blij mee
was.
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Mijn opmerkingen zijn dus kennelijk niet als waardevrij overgekomen en heel
veel mannen konden ze plaatsen binnen de maatschappelijke en historische kontekst
waaruit ze waren voortgekomen.
Ontzettend veel heb ik gehad aan de opmerking van Henk van dat de struktuur
van een maatschappij bepaald wordt door een ideologie, en dat als je fundamenteel
iets veranderen wil, dat je dan om te beginnen beter kan proberen te herkennen op
welke manier die ideologie als normsysteem bepalend is voor je eigen gedrag om er
vervolgens verandering in te brengen.
Annette zegt zelfs altijd onomwonden dat ik nog veel van haar kan leren. En ik
geloof dat ze daar gelijk in heeft. Zoals zij bezig is haar eigen identiteit en autonomie
te ontwikkelen, daar kan ik nog lang niet aan tippen. Terwijl ik zo zacht mogelijk
probeer te zijn en zo weinig hanig als maar kan, twijfelt zij aan mijn fundamentele
oprechtheid. ‘Schaam je toch niet zo, lul de behanger die je bent’, zegt ze vaak. Hard,
maar zeer terecht. Ze wil dat ik net zo trots ben op mijn man-zijn als zij op haar
vrouw-zijn. Ik moet dat man-zijn van mij dan ook als het ware opnieuw invullen.
Dus trots en krachtig aan de ene kant, ‘me lekker voelend in mijn man-zijn’, maar
aan de andere kant mijn zachtheid en gevoeligheid die ik wel degelijk heb, tot
ontplooiing brengen.
Ook moet ik proberen mijn bewondering voor haar niet teveel tot uitdrukking te
brengen, want die bewondering sterkt haar maar al te graag in haar machteloosheid.
Het bevestigt haar in een situatie waar ze nu juist uit weg wil breken.
Dat betekent dus dat ik veel van mezelf moet achterhouden en Annette hamert er
juist op dat ik niets van mezelf verstop.
Nou kijk, die worsteling met de eerlijkheid daar heb ik het best moeilijk mee.
Gelukkig ziet Annette mij nog wel degelijk als een man. Geloof ik. Hoop ik.
Ook in mijn werksitutatie krijg ik nu reakties van heterobescheurders die ontzettend
veel van hun problemen in die van mij herkennen.
Maar op de werkplaats is het zo moeilijk een sfeer te kreëeren waarin we onze
gevoelens bewust kunnen maken, ze in kaart brengen, benoemen, vragen waar ze
vandaan komen om tenslotte bij ons authentieke gevoel te komen en dan als komplete
man-mens naar inzicht en gevoel te kunnen handelen.
We zouden graag gemeenschappelijk willen en durven kotsen over mannen, niet
meer meedoen, weerstand bieden aan de uitzuigende druk van de apparatenomgeving.
Samen kiezen voor de radikale keuze van een radikaal gevecht: het niet meer meedoen.
Nou, zijn er bescheurmannen die zich aangesproken weten door mijn voeluitingen?
Laten we proberen er samen over te praten en op zoek te gaan naar onze eigen
specifieke fronten waarop we ons man-zijn innerlijk kunnen beknokken en ophouden
alleen maar Neuker te zijn.
Ik stel voor dat we elkaar aanstaande dinsdagavond om 19.00 uur ontmoeten in
de Stationsrestauratie van Haarlem. Dan zien we wel. Okay?
Ik ben te herkennen aan het kalenderblaadje van gisteren dat ik op de plaats van
mijn hart zal spelden. Jullie ook? Laten we konfrontatiesituaties kreëeren waarin
mannen eindelijk hun eigen keuze kunnen motiveren.
Jullie Jonst.
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De Zaak Van Der Laak
MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM DAT ik momenteel
dus al zit op
ACHTENTWINTIGHONDERDVIERENVIJFTIG!
Jazeker. Ik signaleerde tot op heden tegen de DRIEDUIZEND FOUTEN in de
OFFICIELE WOORDENLIJST VAN DE NEDERLANDSE TAAL! Ben ik nou
gek, of hoe zit het? Mag ik misschien verwachten dat een Woordenlijst die is
samengesteld in opdracht van de Nederlandse en Belgische Regering en die wordt
uitgegeven door de Staatsdrukkerij te 's-Gravenhage, de door particuliere vrijbuiters
als Van Dale, Kramers, Koenen, Endepols en Van Goor geschapen taalverwarring
enigermate zou VERKLEINEN? Niets van dit al! Ik ben pas bij de T en het houdt
maar niet op!
Laat ik een klein voorbeeld geven aangaande de grootte van de Pet waarmede
werd gegooid. Ik heb hier voor mij liggen de ONGEWIJZIGDE HERDRUK uit
1979. De laatste uitgave, ja? Nu zul je maar, zoals ik, een liefhebber van Muziek
zijn. Wat ik bij voorbeeld enorm sterk met TROMPET heb, die ik helaas niet meer
zelf kan beblazen, maar dat zogenaamde Tandtechnies Wereldinstituut is nog niet
van mij af! Maar wat moet je? Dus je gaat je liefde voor TROMPET, de Leeuw onder
de Muziekinstrumenten, projecteren op ANDEREN. Je gaat platen luisteren van een
Eddy Calvert, een Willy Schobben, een Gebroeders Brouwer. En je denkt: ‘dat is
allemachtig prachtig en dat zal ik de artiest even laten weten.’
En je stalt je schrijfgerei uit. Theeblad opzij, begonia zolang op de vloer, tafelkleed
opnemen, de liniaal voor de lijntjes erbij en natuurlijk: de ‘Groene Woordenlijst’ op
tafel...
Ik zei: de ‘Groene Woordenlijst’ erbij. Duidelijk? Akkoord. Je neemt dus de
OFFICIELE WOORDENLIJST DER NEDERLANDSE TAAL erbij, want het is je,
ten gevolge van ingrijpend muziekgenot, bij voorbeeld eventjes ontschoten of men
‘Trompettist’ (‘Trompetist’) ook al weer met één of met twee t's moest opschrijven.
En wat zie je, dit naslaande, staan op pagina 528 van deze enige objectieve,
niet-commerciële staatsdictionaire? Daar staan achtereenvolgens: trompet,
trompetblazer, trompetbloem, trompetboom, trompetgeschal, trompetsignaal,
trompetten, trompetter, trompetvogel, trompetvormig. En dan gaat men verder met:
tronen. Jazeker!
Trompettist! Trompetist? Daar had de heer Cals (die kleine met die gouden bril
van enkel glas) die als desmalige Minister van O.K. en W. tekende voor deze uitgave,
kennelijk nog nooit van gehoord!
Dus daar staat men. Wat moet men nu aan de Gebroeders Brouwer schrijven? ‘Ik
vind u beiden, mijne heren, schitterende trompetters?’ Of soms: ‘Het moet mij van
het hart, mijne heren, dat ik zelden twee zulke mooie trompetblazers hoorde die,
etc.’? Let even wel, ja: het ONTBREKEN van ‘trompet(t)ist’ heb ik nog niet eens
meegeteld bij de reeds door mij genoemde 2854 fouten! En er ontbreken nog
HONDERDEN ANDERE WOORDEN! Hoeveel het er precies zijn, kan ik natuurlijk
niet exact zeggen, omdat ze er dus niet in staan. Van die dingen ja, van die dingen!
Maar er is nog iets met deze Woordenlijst aan de hand wat nog oneindig veel
ernstiger is, vooral gelet op de jeugd...
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Ik beken ruiterlijk dat ook IK een jongen ben geweest. Die zodra hij, om redenen
van moederlijke boodschappen, op jeugdige doch leesbare leeftijd alleen werd
thuisgelaten...naar het NEDERLANDSE WOORDENBOEK greep!
Hijgerig bladerend, vooral onder de letters K, L en T, trachtte ik mijn
nieuwsgierigheid en mijn ontluikende lusten te bevredigen via het spellen van ‘VIEZE
WOORDEN’. Helemaal geen schande, ja? Immers nee. Maar nu deze periode alreeds
meer dan een kwart eeuw achter mij ligt, acht ik het gelukkig mijn plicht te wijzen
op de wijze waarop de ‘Woordenlijst der Nederlandse Taal’ alfabeties lexicografies
is vormgegeven. Dit nu werd namelijk door waarschijnlijk zelf jeugdige, mala fide
(drugs) drukkers der Staatsdrukkerij op dusdanige wijze gedaan, dat de
REFERENTIEWOORDEN die, bovenaan elke bladzijde, dik en vet gedrukt aangeven
welk het eerste en welk het laatste woord op die pagina is, tesamen een opzettelijk
stuitende reeks obsceniteiten vormen!
Wacht eens even: jawel. Ik hoor daar dat Cock net de deur uitgaat voor
boodschappen, dus dat geeft mij de gelegenheid om een half uurtje verder te studeren
in de Encyclopedie voor Erotische Kunst (die eveneens wemelt van de fouten, maar
ik heb ook maar één paar handen), want daar weet ik namelijk alles van.
Maar omdat ik het beste HARDOP studeer, kan Cock daar moeilijk tegen.
Jongens zullen zolang er WOORDENBOEKEN zijn, de onbewaakte ogenblikken
benutten om ‘vieze woorden’ op te zoeken. Dit zij en blijve zo. Maar laat hen dan
ook ZOEKEN, zodat zij er tenminste nog iets méér van opsteken! Wanneer, zoals
in de Woordenlijst van de Nederlandse Taal gebeurt, de Kat wordt gebonden op Spek
dat zèlf als op een presenteerblaadje ligt, dan zeg ik: dat is om moeilijkheden vrágen!
En men hoeft waarachtig geen psychologies geschoolde Projectcoördinator
Wijkwelzijnsplanning te zijn om het ontstaan van Relletjes, Straatschenderijen en
Kraakacties langs deze weg tot hun oorzakelijkheid te kunnen traceren: de Vader is
niet thuis omdat hij al om half negen op zijn Mannenpraatgroep moet zijn, de moeder
werkt de hele dag part-time buitenshuis en de opgroeiende jongeman is voor de
tweede of derde maal Uitgeloot en heeft dus alle kans om thuis, ongehinderd, in de
‘Groene Woordenlijst’ te snuffelen. Duidelijk? Juist. En dat de grove redactie van
dit Nationale(!) Woordenboek in de licht ontvlambare knapen van tegenwoordig
binnenbrandjes doet uitbreken die zelfs door de verzamelde waterkanonnen van de
Mobiele Eenheid niet dan met de grootste moeite kunnen worden geblust, dat zal ik
u eventjes keihard en duidelijk illustreren!
SLECHTS ENKELE VAN DE OPRUIEND VETGEDRUKTE, OBSCENE
REFERENTIEWOORDEN BOVENAAN DE PAGINAAS VAN DE
‘WOORDENLIJST VAN DE NEDERLANDSE TAAL’!
achterdeel (pag. 21), bezuipen (pag. 73), diarrhee (pag.111), flensstuk (pag. 159),
geneugte (pag. 176), hittepetit (pag. 210), hoerenkast (pag. 211), hoerenkot (pag.
212), hulk (pag. 219),
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liederlijk (pag. 295), meesteres (pag. 315), okselholte (pag. 344), okselstuk (pag.
345), onzedelijkheid (pag. 362), onzedig (pag. 363), opwinding (pag. 371), roerstel
(pag. 430), scheur (pag. 445), sensualiteit (pag. 455), slaapvertrek (pag. 460),
sukadekoek (pag. 499), trekspier (pag. 526), verneuken (pag. 559), verneukerij (pag.
560), verstijving (pag. 563), vetvlek (pag. 569), vleesdag (pag. 574), vrouwenschender
(pag. 590), zwelling (pag. 603), zedenbederf (pag. 618), zedenbedervend (pag. 619).
Graag gedaan door
C. van der Laak, 56,
(maar dat zou men niet zeggen),
Krities Avro-lid.

De Zaak Van Der Laak

MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM DAT ik na lezing van
dit bericht TWEE UUR met de hond ben gaan wandelen. In een gezinsvervangend
tehuis voor geestelijk gehandicapten, ik zeg dus: EEN GEZINSVERVANGEND
TEHUIS VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN, staat wel eens een radiootje
aan en daar moet de BUMA, jazeker, die van STEMRA, GELD voor hebben. Het
ergste aan. zo'n bericht is dat hetgene wat u bij lezing voelt natuurlijk óók door de
mensen van de BUMA wordt ervaren, maar dat er in deze gevallen uiteindelijk altijd
wordt gezegd: ‘Ja natuurlijk, wij zouden óók net zo lief niet, etc. Maar: waar beginnen
we aan?’ of: ‘Ja, het is vreselijk, maar we kùnnen niet met twee maten meten, want
dan is het einde zoek.’
Of: ‘Het klinkt heel cru, maar we zijn verplicht om JUIST IN
GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN
rechten te heffen.’
Om hoeveel tehuizen en welke bedragen zou het gaan? Kan er niet, als gebaar,
een UITZONDERING worden gemaakt? Nee, dat kan niet. Uitzonderingen bestaan
namelijk niet meer. Van die dingen ja, van die dingen!
PS. Geef mij het adres van dit tehuis en ik treed er zaterdagavond, mits het transport
wordt geregeld en verzorgd, met mijn eigengebouwde HAMMONDORGEL DRIE
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UUR LANG GRATIS OP! En allemaal COMPOSITIES van MIJZELF, dus NIKS
MET DE BUMA TE MAKEN!

Simpelpers
Kijk me die broek eens
slordig staan;
geen vouw meer te
bekennen!

Koot trekt zich dit zichtbaar
aan en gaat zijn broek
verwennen!
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Koot klemt de broek onder
zijn kin en doet dit bij de
pijpen!

Zo kun je weer ‘model’ erin
en mooie plooien knijpen!

't Matras gaat nu richting
plafond; dat moet je ook
maar kunnen!

Opdat de broek weer
pantalont gaat Koot hem
bedrust gunnen!
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De nacht verstrijkt de broek
van Koot; zullen de vouwen
mooi zijn?

Messcherp! Koot zal, net als
zijn broek, vandaag weer in
de plooi zijn!

De Zaak Van Der Laak
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MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM dat het blijkbaar
modern in de mode is om het moeilijk te hebben met makkelijke dingen, zoals ik
hier noem het NAAR DE BIOSCOOP gaan, waarover stukjesschrijvers en bekende
nederlanders maar tekeer blijven gaan, van dat zij hier zulke PROBLEMEN mee
hebben dat zij zich er slechts met de grootste moeite toe kunnen dwingen dit uitstapje
te ondernemen! En dan volgt de reeks van altijd weer dezelfde klachten: over de
kassa, de aanvangstijd, de ouvreuse, het voorprogramma, de reclame, de pauze, de
kwaliteit van het ijsje, de stoelen, de projektie, het geluid en weet ik wat niet allemaal
meer, aan het slot van welke semi-intellectuele litanie de beroepsmopperpot steevast
meedeelt NOOIT MEER NAAR DE BIOSCOOP te gaan! Deze stoer-bedoelde maar
zinledige ontboezemingen wens ik vanaf heden NIET LANGER TE LEZEN.
Want waar GAAT het over? Over een achterhaald medium! De bioscoop is immers
TELEVISIE geworden? Komen niet alle fims, dank zij de KABEL, vaak nog vóór
hun projektie in de bioscoop onze huiskamer binnen? Wie daarom, met het blasé
dédain van de UITGAANDE MENS, blijft hakketakken over de terkortkomingen
van het bioscooptheater, die doet mij denken aan
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degene die niet ophoudt te klagen over de beperkingen van de niet-elektrische
HANDKOFFIEMOLEN! Van die dingen ja, van die dingen!
PS.: Ik bezoek de bioscoop uitsluitend wanneer ‘The Bridge on the River Kwai’ of
‘The Guns of Navarone’ daar draaien, aangezien beide films er op de beeldbuis grote
stukken van De Brug, respectievelijk hele Kanonnen bij inschieten.

1982
‘Maar ik wil hier wèl even duidelijk stellen, meneer Mulder, dat het Biologies
Minimumloon er ab-so-luut niet op achteruit gaat!
Integendeel, zou ik zeggen! Voor de vier miljoen Nederlanders die, door allerlei
oorzaken waar ik hier nou niet verder op in wil gaan; giframpen, de toenemende
werkeloosheid, andere huidskleur, bij de gevechten; nou eenmaal op dat verdomde
minimumloon zit, wordt gewerkt en hàrd gewerkt, want dat is een zaak in het belang
van ons allemaal, aan de ontwikkeling van nòg goedkoper vervangend voedsel,
vandaar dat ik zeg: néé, dat Biologies Minimumloon gáát er niet op achteruit, want
het blijft gelijk en ik geef toe, ik geef onmiddellijk toe dat het geen vetpot is, maar
je kùnt met dat bevroren Biologies Minimumloon straks voor hetzelfde geld méér
voedsel kopen. Zoals u weet zijn er al opmerkelijk voedzame resultaten geboekt met
diverse schillenmaalsels en ik moet u bekennen ik heb gisteren bij TNO een proeflikje
gevitaminiseerde skaistroop genomen, nou meneer Mulder, ik moet u zeggen:
he-lemaal niet onverteerbaar was dat hoor!’
‘Meneer Wiegel, dank u wel voor dit gesprek.’

Afscheppen
‘Dat was dan een vijfsterrenrestaurant! Nou, in de eerste de beste automatiek eet je
beter!’
‘Quartz en 21-steens. De data computergestuurd tot het jaar 2160 en gelijkzetten zou
d'r helemáál nooit meer bij zijn. Nou een eierwekker is nauwkeuriger!’
‘Dus wij namen vier leren zitobjekten van Comencini. Nou een klapstoeltje uit de
Hema zit lekkerder!’
‘Een satijnzachte fond de teint die de natuurlijke vitaliteit van de huid zou herstellen,
de poriën zou ontspannen, rimpeltjes zou doen vervagen en de huid zou doordrenken
met de nodige hydraterende stoffen - nou je hebt meer aan een lik groene zeep!’

De heterobescheurgroep
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door Jonst

Bezig zijn met je eigen lichaam is geloof ik best wel een belangrijk onderdeel van
onze mannenstrijd. Het persoonlijke is immers ook politiek? Dit is mijn buik door
mijzelf gefotografeerd in de douchecel. De buik is tussen Annette en mij een heet
hangijzer. Ze het altijd over ‘al die bierdrinkende mannen met hun blubberbuiken’.
Zo is De Blubberbuik voor haar tot een antifeministisch symbool uitgegroeid.
En als ik 'm nou zelf zo zie op de foto, dan zeg ik inderdaad van ja, dat is een
beetje te gek.
Nou kijk, als je je dáár bewust van bent dan krijg je de fase dat je zegt van nou,
wat gaan we DOEN!

Kijk, ik kan mijn buik natuurlijk heel erg inhouden en dan ziet 'ie er zó uit. Dat is
wel wat beter maar het is bijna geen doen zo diep moet ik mijn adem inhouden.
Soms als Annette ‘weer zo'n bui heeft’, hou ik mijn buik in, maar dan zegt ze weer
iets van ‘dikke speknek’ en daar heeft ze dan ontzettend gelijk in, want ik heb dan
inderdaad een dikke nek omdat ik mijn adem zo diep inhou!
Maar toch vind ikzelf dat ik er op deze foto wel redelijk opsta. Ik hoop dat jullie
de foto niet tè sexistisch vinden.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

200

Nou kijk, wat ik dus ook wel doe is dus dat ik een riem onder mijn kleren over mijn
buik heel stevig aantrek. Dat houdt de buik een beetje in bedwang. Maar nu ik het
zelf zie op de foto dan zeg ik toch van ja dat lijkt wel porno. Je reinste Sado-Macho!
Nee, als ik zo in de badkamer wordt betrapt, dan sta ik natuurlijk voor altijd als De
Verkrachter bekend. Zeer terecht natuurlijk. Ze zeggen altijd: porno kan niet los
gezien worden van de sociale kontekst. En ik zeg: nee porno is juist de uitdrukking
van de maatschappelijke kontekst!

En ik knap helemáál op mezelf af als ik een T-shirtje aantrek over mijn buikriem
heen. Wat een raar gebubbel daar boven mijn broek! Ik kots van mijn eigen buik.
Nou kijk, en dan zie je meteen hoe het werkt als je zoals ik een tijdje probeert deel
te nemen aan de mannenstrijd. Dan is het niet van nou dan blijf ik maar zielig op
mijn eigen navel zitten staren, nee dan denk je hoe kan ik aktief en strijdbaar mijn
knelpunten wegnemen.

Aktie dus! Nou had ik nog een haltertje op zolder liggen uit mijn Machismotijd, toen
ik dus nog dacht dat ik de vrouwen kon veroveren (dus verkrachten zeg ik nu) door
een paar fikse spierballen te laten zien. Nou, dat haltertje van 5 kg leg ik dus nu op
mijn buik en elke dag wip ik hem gedurende twintig minuten met mijn buik op en
neer.
Na twee dagen gaat de buikpijn weg en begin je al resultaten te zien. Gisteravond
was er weer praatavond van onze heterosexuelebescheurdersmannengroep en Alex
en Hans vonden het ontzettend moedig van me dat ik zo radikaal de strijd tegen mijn
buik was begonnen.
Jonst
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Zo zien wij graag een film beginnen
Een afgescheiden gedeelte van een zeer duur strand; wemelend van de mooie jonge
meiden en de rijke middelbare mannen.
Een zwarte ober in een wit smokingjasje brengt copieus uitgedoste cocktails rond.
Dan verschijnt, bovenaan de toegangstrap, een merkwaardige jongen, met een
wreed en bleek gezicht. Hij draagt eenvoudige, maar splinternieuwe kleding. Ook
zijn schoenen, die wij graag het eerst zouden zien, zijn glanzend nieuw.
De jongen kijkt spiedend rond. Twee à drie donkerbruin gestoofde meisjes richten
zich iets op van hun luxe strandmatrassen (borsten!) en geven minuscule
wimperknipjes van herkenning of interesse.
Twee à drie grijze rijkaards steken nerveus een sigaar of sigaret op.
Langzaam, zijn ogen niet van het strandgebeuren afwendend, begint de jongen
zich te ontkleden. Hij heeft een prachtig lichaam. Een tatouage op zijn rechterarm.
Maar wat is hij WIT! En dan begrijpen wij: zó Wit wordt men slechts door een
langdurig verblijf in de gevangenis. Nu de titels graag.
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[De Waterfiets]

Dames mag ik even een momentje van uw koffietijd roven?
Straks is het weer zover en dan mogen we (móeten we) weer met onze Man op
vakantie naar een plek die hij heeft uitgezocht en twee weken doen we vanwege de
stemming en de eventuele kinderen MIJNHEER ZIJN ZIN. Ik wil mij echter tot u
richten met het zeer dringende verzoek om uw man in 1 ding NIET ZIJN ZIN te
geven! De wetenschap dat ik dit verzoek doe namens HONDERDDUIZENDEN
VROUWEN IN GEHEEL NEDERLAND gaf mij de kracht om de pen (zijn pen, uit
zijn jasje) ter hand te nemen...
jullie Cock van der Laak
(leeftijd betrekkelijk)

De waterfiets: trap er niet in!
Waar u ook heengaat dames, naar Frankrijk, Italië, Joegoslavië, Spanje, Griekenland,
het doet er niet toe: overal zijn waterfietsen. Daar wil uw man de dag na aankomst
op, op een waterfiets. Zeilen kan hij niet en een speedboot is hem te duur, dus huurt
hij voor een half uur een waterfiets. Waterfietsen zijn een soort van tandems, maar
dan in de breedte. Trappen doe je met zijn tweeën. Dus wil uw man dat u samen met
hem op de waterfiets gaat. DOE DIT NIET! Zeg tegen uw man: als je wilt
waterfietsen, dan ga je maar alleen! Dit zal uw man niet doen, want dit vindt hij
zonde van de Waterfiets, een vrije plaats. Met iemand anders erop durft hij niet. Hij
zal dus proberen u om te praten met verhalen over bloedsomloop, lekker bruin worden,
spijsvertering of Die Interessante Rots daar bekijken, vanaf de waterfiets. TRAP
HIER NIET IN! U mist NIETS, als u niet op de waterfiets gaat! De Waterfiets is een
Leugen. Een onhandelbaar Misverstand. De Waterfiets is een Mannenuitvinding,
bedoeld om vrouwen boven een bepaalde leeftijd zo ongemakkelijk mogelijk te laten
zitten en op hun onvoordeligst te doen uitkomen. Altijd staan er plasjes water in uw
linnen zitje.
Een beetje bevallig instappen gaat niet, bij de waterfiets. Daar moet u verticaal
spagaat voor. Alvast gaan zitten terwijl uw man samen met zo'n stuk van een ‘plagiste’
probeert het seksistiese gevaarte aan het dobberen te krijgen, staat nog veel
belachelijker. Nu zijn er onder die knappe knullen van de waterfietsverhuur altijd
wel stukken die u net zo gemakkelijk beiden, met fiets en al, de zee in schuiven,
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maar dat is de eer van uw man te na. Hij wil meehelpen, de schat. Gaf de serveerster
ook al de vuile borden aan, gisteravond. Dat heeft hij altijd, op vakantie.
U moet dus in uw eentje gaan zitten en achteruit trappen (wat niet lukt) terwijl u
stuurt (wat niet gaat).
Waterfietsen landen voorwaarts en moeten dus weer achteruit de branding door,
zodat alle andere strandbezoekers goed uitgebreid en op hun gemak kunnen zien hoe
er een bandje van uw bovendeel knapt als u een plastic zak van het roer probeert te
sjorren. ‘Sturen nou! En trappen!’ roept uw man intussen. Er schijnen hier haaien te
zitten.
Vroeger, toen ik nog met mijn man Cor meeging op de Waterfiets, was het nog veel
enger dan tegenwoordig, want toen kon je in heel europa nog tot op de bodem kijken.
Daar heeft u tegenwoordig gelukkig geen last meer van, maar voor de rest is er niets
veranderd. De Waterfiets trapt nog net zo zwaar (de pedalen aan uw kant lopen aan),
gaat nog even langzaam, en ook de zogenaamde Draaicirkel is zo'n dertig, vijfendertig
meter gebleven.
Zodra u een stukje uit de kust bent, wil uw man HARD. Hard kan niet, op de
Waterfiets. Ze maken alleen meer lawaai, als je harder trapt; dat is alles. Maar nee,
hij maar als een bezetene pompen met die witte dunne benen en die vervelde paarse
kop, want hij wil Hard! Als u toch zo stom bent geweest om bij hem aan boord te
stappen (hij heeft het over ‘Boord’ en ‘Boeg’ en ‘Koers’, op zijn Waterfiets) TRAP
DAN NIET MEE ZODRA HIJ HARDER WIL! Trek beide benen onder de bips of
leg ze demonstratief op de overkapping van het scheprad. Weiger eveneens om
halverwege ‘met hem van plaats te wisselen’, welke reden hij hier ook voor aanvoert
(‘zijn pedalen gaan lichter en het roer zit aan de verkeerde kant en dan heb jij meer
zon’), want bij het opstaan zal hij je schertsend overboord duwen: dat heeft hij gisteren
namelijk dat zweedse stelletje van achttien en negentien zien doen.
Ik weet ook niet hoe het komt, maar de Waterfiets schijnt iets los te maken in een
Man.
Wekenlang hebben ze je zelfs nog geen handje gegeven maar nu, op honderd meter
uit de kust, krijgen ze plotseling een aanval van loopse romantiek en zeggen ze dat
ze ‘een beetje willen vrijen’. En je kunt nergens heen! Zeg daarom onmiddellijk,
terwijl je op je stiekem voorge-
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zette horloge kijkt, dat het half uur om is en dat jullie flink door moeten trappen als
hij zometeen niks bij wil betalen. Blijf voor de vorm en in het besef dat dit echt de
allerlaatste keer is, dapper meetrappen, maar laat je tien meter voor het strand
overboord glijden om niet mee te hoeven ploeteren bij het op het harde zand trekken
van het onhandelbare gevaarte.
Vraag uw man, als jullie weer zitten, of hij denkt dat hij óók op zo'n windsurfplank
kan blijven staan, net als die knappe jongens daar. Kijk dromerig. ‘Mij te duur’, zal
hij zeggen. ‘Maar dan hoef ik de originele Pouffe, het Kamelenbankje en de
Schapenvacht niet te hebben,’ antwoordt u nu, ‘en in die excursie naar de Leerfabriek
heb ik toch geen zin.’
Even kijkt uw man u aan. Dan springt hij op en holt naar het rijtje windsurfplanken.
De hele verdere vakantie blijft hij bezig met kletterend omvallen, van 's ochtends
vroeg tot ver in de middag. Zeg af en toe dat hij duidelijk vooruit gaat. Laat u intussen
door de beeldschone Plagiste ijskoude Colaatjes Tic brengen.
Cock van der Laak (ex-waterfietster)

Zebra
Eerst kwamen de geruchten. Opwinding in het dorp, vooral bij de mannen. Een groot
booszijn, een gevoel van machteloosheid ook. Die langverbreide snelweg buitenom
het dorp - hij kwam er ten slotte niet!
Wat nu? De hoofdstraat zou worden verbreed, wisten enkelen. Er gingen winkels
tegen de vlakte, voorspelden anderen. Er was er eentje uit het dorp die in de stad
werkte, op de Mairie. Tekeningen, had hij daar gezien. Voorlopige plannen, maar
toch. ‘Au Zinc’ schetste hij met zijn glas ‘rouge’ welke huizen zouden worden
afgebroken. Maar achteraf viel het allemaal nogal mee, zoals zo vaak. In ons kleine
bangzijn vrezen we vaak maar meteen het allerergste...
De trottoirs waren wat versmald, de hoofdstraat opnieuw geasfalteerd en er hingen
nu stoplichten. En bij die stoplichten kwam....de zebra. De zebra. Als je door het
dorpje rijdt, zul je ervoor moeten stoppen. Om die oude man onbelemmerd de
doortocht te laten. Wat kijkt hij boos. Daar is hij aan de overkant. Je rijdt verder.
Maar hoe nu? In uw achteruitkijkspiegel zie je hoe de oude baas opnieuw oversteekt!
Weer terug, gaat hij. Extra langzaam, opzettelijk traag schuifelt hij de zebra over,
om de toeristen in hun automobielen tot wachten te dwingen. En plotseling begrijp
je: één inwoner van dit lieve plaatsje heeft zich er niet mee verzoend, met de
vooruitgang. Hij blijft protesteren, op zijn oude, autochtone rechten staan. En omdat
hij niets anders heeft te doen, is hij de hele dag druk bezig met...boos oversteken!
Tuttut hein, doet hij met zijn oude vuist tegen de gehaaste vakantiegangers. Dit is
mijn zebra.
H.J. Hamer, em.pred.
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Mondneurose

Koot:
Behalve wanneer ik fiets, eet, tandenpoets of op de foto moet, heb ik altijd iets in
mijn mond. Tepelhang, altijd gehouden.
Ik ben begonnen dingen in mijn mond te nemen toen ik veertien was en ik hem
niet stil kon houden maar de hele dag ratelde en kakelde - een alleen door spectaculaire
boeren onderbroken stroom flauwiteiten; thuis en op school.
Altijd om teveel praten achteraan gezet, probeerde ik mijn mond in de klas dicht
te houden met pennen en potloden. Dat ben ik blijven doen. Soms heb ik mijn pen
wel drie kwartier onafgebroken in mijn mond. Wanneer ik mijn pen in de hand heb,
vervang ik hem in de mond door een poot van mijn tweede bril. Nu ik dit schrijf,
bijvoorbeeld.
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Ook mijn autosleutels draag ik altijd in mijn mond. Echter nooit zo lang achter elkaar
als mijn pen of brillepoot. Enkele minuten, hooguit. Bij voorbeeld het stukje van de
auto naar de parkeermeter, en terwijl ik naar kwartjes zoek.
Als ik ergens ben waar ik weer weg wil, neem ik onwillekeurig mijn autosleutels
in de mond. Komt er echter nog een kopje koffie of een nieuwe gast binnen, dan stop
ik de sleutels weer zolang in mijn zak, en neem in plaats daarvan het koffielepeltje
in de mond.

Als ik het erg druk heb of zeer zenuwachtig ben of mijn handen vol heb met
boodschappen of iets op moet vegen wat ik net kletterend in scherven heb laten vallen
(een kopje koffie, ergens op visitie waar ik eigenlijk allang weer weg wou) overkomt
het mij wel dat ik plotseling mijn bril, mijn pen èn mijn autosleutels in mijn mond
heb.

Als ik niets in mijn mond heb omdat ik een mij geoffreerd kopje thee of koffie aan
het drinken ben en iemand richt plotseling het woord tot mij, met een moeilijke vraag,
dan laat ik geschrokken peinzend mijn schoteltje zakken en heb zelf naar het schijnt
niet in de gaten dat mijn kopje in mijn mond achterblijft...Zou het dan toch alles met
onzekerheid van doen hebben, dat altijd iets in de mond willen dragen?
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Het voordeel van mijn mondneurose is dat ik, mondiaal gezien, nergens meer voor
terugdeins. Zo neem ik bij de bakker, zoekend naar gepast geld, met het grootste
gemak een heel bruin brood (mits verpakt) in de mond en zo passeert het mij meer
dan eens dat ik, de groentewinkel uitkomend en voor de gezelligheid mijn autosleutels
tussen de lippen willende nemen, mijn mond bezet vind door een hele bloemkool,
die ik zelf al min of meer was vergeten...

Voor onze kinderen
Zitten je ouders nog middenin hun zoveelste ruzie of beginnen zij zich alweer een
beetje te verzoenen? Om dit aan de weet te komen, moet je scherp luisteren. Als je
ouders ruzie hebben, geven ze jou extra veel bevelen. Zolang die bevelen los van
elkaar worden gegeven, zijn je vader en moeder nog niet van plan de vrede te tekenen.
Je vader zegt bijvoorbeeld: ‘Eet je bord leeg!’, waarna je moeder snauwt, net of je
vader niks gezegd heeft: ‘Haal die hand onder je hoofd vandaan!’ Foute boel dus.
Begint één van beiden echter zijn bevel aan het vorige te koppelen, dan betekent
dit dat het ergste voorbij is en dat je ouders, waarschijnlijk morgenochtend al, weer
even ‘goed’ zullen zijn. Je moeder zegt dan bijvoorbeeld: ‘Ga je handen wassen!’,
waarna je vader onmiddellijk snauwt: ‘EN haal een kam door je haar!’ Net kinderen,
kortom.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

204

De Getekenden
Ik wil zeker niet beweren dat mijn ouders de schuldigen zijn. Trouwens, de fase van
het zoeken naar Schuldigen heb ik al lang achter me. En je moet het in de tijd plaatsen;
zo'n vierendertig jaar geleden werd er absoluut niet over gesproken. Nu, in 1981, is
het voor grote groepen mensen nog niet bespreekbaar. Ik heb het mijn ouders pas
vijf jaar geleden verteld en wat waren ze geschokt. Nu hebben ze er vrede mee, omdat
ze wel merken dat ik in mijn leefwijze niet zo veel verschil met mensen die hun hele
leven wél een vaste handtekening hebben gehad. De dag dat het allemaal begon, heb
ik nauwkeurig kunnen traceren: 4 november 1947. Toen nam mijn moeder me
achterop de fiets mee naar een verbouwd woonhuis aan de Haagse Laan van
Meerdervoort: een filiaal van de Nutsspaarbank. Mijn moeder tilde me op het
schrijfblad van het loket. De ambtenaar (had hij rood broshaar en een zwarte snor?)
overhandigde mij m'n eerste spaarbusje; metaalkleurig, ellipsvormig, een gleuf met
‘tandjes’ en een rond gaatje voor het papiergeld (papieren guldens). Het begeleidende
bankboekje werd ingevuld met mijn personalia. En toen gebeurde het. Ineens! Ik
kreeg een pen in mijn handen gedrukt. Ik moest mijn handtekening zetten! Voor het
eerst van mijn leven. En terwijl het bloed in mijn oren suisde, schreef ik dit:
Ik had voor het eerst in mijn tot dan toe veilige, beschermde leventje mijn
handtekening gezet en ik was diep onder de indruk van dat identiteitsbevestigende
gebeuren. Thuisgekomen holde ik naar mijn kamertje en ik herhaalde die magische
krabbel urenlang. En ik bleef dat doen. De drie kladblokken die ik op mijn verjaardag
had gekregen waren dezelfde week nog vol. Hans Biersteker. Hans Biersteker. Hans
Biersteker. Terwijl andere jongens zo rond hun elfde, twaalfde jaar een onbedwingbare
neiging krijgen zich van een handtekening te voorzien, was ik al op mijn achtste
dagelijks bezig me te trainen in het snel en achteloos neerzetten van mijn signatuur.
Een 8-jarig directeurtje dat aan het eind van de dag een portefeuille met honderden
brieven moest doorploegen. Op het verlanglijstje van mijn negende verjaardag stond
maar één woord: kladblokken.
Miin handtekening zag er toen zó uit:

Op mijn vijftiende had ik een handtekening ontwikkeld die me geheel bevredigde.
Aan al die jaren ploeteren en schaven en trainen kwam toen een eind: ik moest hem
zetten onder twee officiële documenten!
Bij de benodigdheden voor een fietstocht door het Zwarte Woud, behoorden een
lidmaatschapskaart van de NJHC en een paspoort. Die jeugdherbergkaart heb ik nog
en ik kan 'm niet zonder een diepe ontroering bekijken.
De spanning waaronder ik die krabbel zette, was zeker niet minder dan die eerste
keer, in het kantoor van de Nutsspaarbank. Maar ik was nu op het moment voorbereid.
Wat er uit mijn pen vloeide had ik zelf bedacht. Daar stond 'ie, de handtekening
waarmee de wereld aan mijn voeten lag.
Onbeholpen misschien, maar met de overmoedige durf en het naïeve vertrouwen
van de jongeman middenin zijn puberteit:
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Ik herinner me nóg een dag van grote triomf. De man van de Nutsspaarbank (zwart
haar en grote rode snor?) vond dat ik hard toe was aan een nieuw spaarbankboekje.
‘Ongelofelijk’, riep 'ie uit, toen 'ie het verschil zag tussen mijn Oude en mijn Nieuwe
handtekening. Mijn twenjaren waren gelukkige jaren. Ik was gelukkig met mijn
handtekening. Natuurlijk, de puberale heftigheid verdween en maakte plaats voor
een aangepaste versie. Maar ik zette hem graag en razendsnel:

Maar zo rond mijn dertigste begon de narigheid. (Nu weten we dat alle
signaturalieten er in die periode last van beginnen te krijgen.) Ik was niet meer
tevreden met mijn handtekening! Een ontevredenheid die snel uitgroeide tot een
intense haat. Haat voor de eigen handtekening, het is de eerste stap op een lange,
lange weg.
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En na de haat kwam de onmacht en de vrees.
Je kúnt die handtekening, die je verafschuwt tot in de krul van elke haal, niet meer
zetten. En je bent bang. Bang dat de anderen het zullen ontdekken. Dat ze het kunnen
aflezen uit die met pijn en moeite tevoorschijn gewrongen pennestreken. Je dacht
dagelijks terug aan die jaren tussen je achtste en je vijftiende jaar. Waarom is het
toen een kant uitgegaan die je nu zo veracht? Toen had je nog de vrijheid om niet
zo'n belachelijke haal aan je s-en te geven. Waarom toch dat nulletje op de i? Waarom
zo'n vervloekte laatste kapitale R? Waarom ook nog 's in godsnaam zo'n bijna 17e
eeuwse krul onder het geheel? Drank.
Je begint al uren voordat je secretaresse met de brievenmap komt.
Je stelt ondertekeningen zelfs uit. ‘Nu niet, juffrouw!’
Je loopt orders mis. De zaak gaat bergafwaarts. En je bent alleen. Afschuwelijk
alleen. En als 't móet, zet je 'm zó klein, dat je officiële papieren vaak teruggestuurd
krijgt.
Uw handtekening:

En dan weet je 't ineens zeker. Je bent een signaturaliet. Je bent een getekende.
Nu komt mij die hele worsteling met mijn Oude handtekening en die angst voor
ontdekking als één grote nachtmerrie voor. Nu weet ik dat één op de negen
Nederlanders bewust of onbewust signaturaliet is. Nu weet ik dat er na mijn
kennismaking met Dr. Emmo Smaal - de grote specialist op het gebied van
signaturalisme - een nieuwe fase in mijn leven is begonnen. Wat een openbaring was
het voor mij te zien dat de handtekening van Charles de Gaulle van vóór de oorlog
hemelsbreed verschilt met die van nà 1945. Richard Nixon was een signaturaliet,
Cleopatra, Norbert Schmelzer, Marilyn Monroe, Bonifatius; de ‘ziekte’ van John F.
Kennedy, het ‘geheim’ van Gerrit Achterberg...
Nu weet ik dat er al 637 mensen op de wereld rondlopen die zijn behandeld in de
kliniek van Dr. Smaal. Ex-signaturalieten die de vele moeilijkheden die zij-nog zullen
tegenkomen (nieuw paspoort, ongeldig huwelijk, onderzoek door de belastinginspectie
enz. enz.) makkelijk aankunnen.
Want het is 1981 en we kankeren wel eens op deze gekke tijd; het is toch maar
mogelijk dat een kalender als deze, zes dagen ter beschikking stelt aan een
doodgewone signaturaliet! En dat ik iedereen die er ook mee zit kan toeroepen: doe
het! Verander van handtekening! O, je zult er last mee krijgen, loketbedienden zullen
je cheques weigeren, je zult uit winkels worden gesmeten, omdat je handtekening
op je betaalkaart niet klopt met je pasje, je zult helemaal opnieuw moeten beginnen.
Maar het kan! En daarom teken ik, met dankbaarheid en hoop,

Hans Biersteker
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Humor uit de bijbel
Daar konden ze het mee doen!
Zo zegt de Here Here: Omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld hebben door
met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende vijandschap te verdelgen,
daarom zo zegt de Here Here: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen, Ik zal
die Keretieten uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee te gronde
richten; Ik zal geduchte wraak aan hen oefenen met grimmige straffen. En zij zullen
weten, dat Ik de Here ben, wanneer ik mijn wraak over hen breng.

Boontje kwam om zijn loontje!
Terwijl de Israëlieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag
aan het houtsprokkelen was, en zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het
houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering;
deze stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest
worden. Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden;
de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen.
Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij stenigden
hem, zodat hij stierf - zoals de Here Mozes geboden had.

Hij liever dan zij!
Abimelek trok naar Tebes, belegerde die stad en nam hem in. Er stond echter een
sterke toren midden in de stad, en alle mannen en vrouwen, alle burgers der stad,
vluchtten daarheen; zij sloten de deur achter zich en klommen op het plat van de
toren om die in brand te steken. Toen wierp een vrouw een bovenste molensteen op
het hoofd van Abimelek en verbrijzelde hem de schedel. IJlings riep hij de dienaar
die zijn wapenen droeg, en zeide tot hem: Trek uw zwaard en dood mij, opdat men
niet van mij zegge: Een vrouw heeft hem gedood.
Toen doorstak zijn dienaar hem, zodat hij stierf.
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De Zaak Van Der Laak
MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM DAT IK er als
rekeninghouder der Postgiro hard over denk om in mijn vervolg MINDER op te
nemen dan de door mijn roze kaschèque toegestane ƒ 500, - (VIJFHONDERD
GULDEN) per keder.
Waarom? Omdat het mij elke keder weder overkomt dat ik meder terneder het
Postkantoor verlaat dan ik er binnentrad; temeder daar ik elke keder weder hoop dat
de krentekakkige atmosfeder zal zijn verkederd in een joviale sfeder waarbinnen het
geldverkeder niet zozeder UNIEK alsweder veeleder ALLEDAAGS wordt geacht...
Ik besef dat de meneder achter het loket geen kwaaie peder is en dat hem in zijn
opleiding door de hoge hederen der PTT een zeder strikt kasbeheder is aangelederd,
doch waarom moest hij toch immer weder vragen, wanneder ik om de begederlijke
ƒ 500, - verzoek: ‘eentje KLEIN erbij, meneder van der Laak?’ En waarom telt hij
mijn vier briefjes van ƒ 25, - toch keder op keder weder neder terwijl hij hardop zegt:
‘En Dat is Vijf?’ Hoezeder mij dit zelf ook dedert: ik heb in deze geen verweder
tegen de mij telkenmale bekruipende gevoelens van diepe afkeder jegens dit
geldbeheder! Daarom ben ik ook van plan (want ik heb zo ongeveder uitgerekend
dat dit kan), aangezien ik door mijn rijkdom wel een vedertje kan wegblazen, om
voortaan niet VIJFHONDERD doch VIERHONDERDNEGENENNEGENTIG
gulden per roze kaschèque op te nemen, zodat zowel de vraag ‘En eentje klein erbij,
meneder van der Laak?’ alsook het hardop ‘En Dat is Vijf’ tellen tot de tijd van
weleder behoren. Elke dag één ommekeder: dat is mijn drijfveder!
Van die dingen ja, van die dingen.

Kolibri
Er bestaat een soort mensen dat dusdanig gering verbaal begaafd is, dat De Wind en
De Boer, onmiddellijk na ‘eh’ en ‘ik’ de vaakst gebruikte klanken zijn.
Vertegenwoordigers van dit op zichzelf niet onaardige mensentype treft men
veelvuldig op de Staantribune, korte zijde. Zij zien u schattend aan (de bal is even
over de zijlijn), laten een harde wind of droge boer en glimlachen u vervolgens
uitnodigend toe - zo maken zij ‘contact’ en laten zij merken dat zij u wel ‘geschikt’
vinden...
Het liefst zien zij dat u terugboert of tegenwindt, maar even goede vrienden als u
niets in huis heeft.
Hoewel deze petomaniakale mens goeddeels is teruggedrongen, kan men, tegen
sluitingstijd, in sommige grote steden, nog wel eens plotsklaps op een groepje gave
vertegenwoordigers stuiten: bulderend en boerend, hun lach ritmies larderend met
knetterende scheten, banen zij zich een weg naar het huis van één hunner, om aldaar
bij een kratje pils hun oraal-anale, amikale conversatie tot diep in de nacht voort te
zetten...
Als Groep worden zij door sommige buitenstaanders terecht benijd, omdat deze
mens in de communicatie met zijn vrienden aan nog minder dan een half woord
genoeg heeft...
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Uitzicht

Hallo allemaal!
Even een berichtje uit het mooie Kampen met zijn laatgotisch stadhuis (14e eeuw),
fraaie Koornmarktspoort en Cellebroederspoort.
Ik ben derdejaars-student theologie en ik bewoon een hele leuke kast aan het
Kattegat. Eerst vond ik mijn uitzicht (een modern kantoorgebouw) helemaal niet zo
leuk, maar allengs is het mij zo gaan boeien dat ik er nu zelfs bepaalde al te duffe
colleges voor verzuim.

Over mijn uitzicht dus.
Om half negen gaat het kantoor waar ik op uitkijk aan en zie ik ze allemaal
binnenkomen. Hier zien jullie juffrouw Loes. Ik weet niet of ze zo heet, maar zo
noem ik haar: Tweede rij ramen van boven, zevende raam van links. Leuk is ze hè?
Soms zwaai ik naar haar, maar ze zwaait nooit terug. Ik denk dat ze een hele strenge
chef heeft.
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De tweede rij ramen van boven, het vierde raam van links!
Dat zijn de rug en de rechterarm van juffrouw Coby.
Zij zag dat ik haar wilde fotograferen en is toen vlug opgestaan.
Zij is ook heel leuk hè? Zou zij een vriend hebben? Ik zou een levensverzekering
kunnen afsluiten (het kantoor is nl. van een verzekeringsmaatschappij) dan kan ik
tegelijk aan juffrouw Coby vragen of zij zin heeft in een wandeling langs de IJssel.

Op een dag had òf juffrouw Loes òf juffrouw Coby een paar papiertjes tegen het
raam gezet (eerste raam linksboven).
Dit waren natuurlijk boodschappen, voor mij bestemd. Jammer genoeg stonden
ze te ver af om te kunnen lezen. Slim hè, om ze achter de luxaflexen te zetten, zodat
de strenge chef er niets van merkt.
Hij moest eens weten wat er allemaal achter zijn rug gebeurt!
Het wordt met de dag spannender. En dan klagen collegastudenten nog dat er zo
weinig te doen is in Kampen!

Deze foto heb ik genomen toen juffrouw Loes niets vermoedend voor het raam zat.
Ik klom met mijn toestel op mijn bureau, deed het raam open en leunde zo ver
mogelijk naar buiten. Net toen ik wilde afdrukken, zag juffrouw Loes mij en liet ze
in een snelle beweging de luxaflex naar beneden ratelen (bovenste rij, tweede raam
van rechts). O, ze is zo slim. Maar ik krijg haar beslist nog een keer te pakken!

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Dit is mijn liefste foto. Zien jullie het vierde raam van rechts op de bovenste rij, daar
waar de luxaflex bijna helemaal is neergelaten?
Onder die kier door zitten juffrouw Loes èn juffrouw Coby nu samen naar mij te
kijken! Ik had 't wel in de gaten, hoor. Eerst zat juffrouw Loes voor het derde raam
van links op de onderste rij en toen zag ik haar even later staan smoezen met juffrouw
Coby voor het derde raam van rechts, onderste rij en toen zijn ze natuurlijk samen
naar boven gegaan, want daar ging opeens een luxaflex tot op die kier na dicht.
Ik doe net of ik niks in de gaten heb. Ik loop gewoon zonder pyama door mijn
kamer. Ik ken die dames namelijk zo langzamerhand!
Groetjes van Theo uit Kampen.
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Mans genoeg
Nieuws van de heteromannenbescheurgroep
Graag wilde ik verslag uitbrengen van het eerste mannenweekend van de
Bescheurmannengroep. Het vond plaats in Udegeest (Friesland) in het zomerhuisje
van de schoonouders van Alex. Het is in één woord prima geweest. In het begin heb
je toch nog steeds een beetje een gevoel van onwennigheid maar toen we weer zo
gezellig met zijn drieën bij elkaar zaten was dat gevoel van ‘spanning’ al vlug weer
verdwenen.
We begonnen die zaterdagmorgen met ons nog eens aan elkaar voor te stellen,
dus door zo uitvoerig mogelijk te vertellen wie je dacht dat je was, vanuit welke
achtergrond je kwam en wat je je van het weekend voorstelde. 's Middags gingen
we rollenspel spelen met als leidraad opkomen voor jezelf en jezelf blijven.
Daarna gingen we experimenteren met het gegeven: hoe ervaar je het om een
andere man aan te raken. Na elke voeling vertelden we onze beleving. Het was
duidelijk dat Alex hier best wel moeite mee had, maar Hans en ik konden hem door
zachte strelingen en voortdurend oogkontakt een stuk opener krijgen, waar Alex
ontzettend blij mee was.
Na de gezamenlijke maaltijd en de afwas (had Hans nog nooit gedaan!) brachten
we de avond op ontspannen wijze door met een beetje televisiekijken, waarbij we
commentaar gaven op elke man die op de buis verscheen. Ik was deze dag heerlijk
mezelf geweest.
Op de tweede dag van ons mannenweekend zouden we het hebben over sexisme en
's ochtends kwamen we al terecht op het teerste punt uit die hele discussie namelijk:
de piemel. Als je radikaal wil doorstoten naar de kern van het probleem dan kom je
al gauw bij de piemel terecht. Dat de man zijn altijd latente aanwezige vrouwenhaat
heel vaak via zijn piemel wil afreageren.
Wij praatten alle drie heel open over onze gevoelens t.o.v. onze piemels. Alex
vertelde dat hij het lichamelijk zo ervoer dat er een soort spanning door zijn lichaam
trekt (de agressie?), meestal naar zijn piemel toe uiteindelijk. Dat betekent dat die
agressie ontladen zou ‘moeten’ worden door zijn piemel. Hans demonstreerde een
yoga-oefening waardoor hij die agressie als het ware ‘uit zijn schouders schudt’.
Wat moet je doen om een erectie tegen te gaan, dat was het volgende punt. We
waren het erover eens dat dat voornamelijk een kwestie van geestelijke concentratie
was. En lichamelijk veel bezig zijn natuurlijk. Dus veel wandelen en fietsen en als
je iets van piemelagressie voelt, is een koude douche natuurlijk ook erg goed.
Na de hele zondag over de piemel gediscussieerd te hebben, waren we 's avonds zo
ver dat we zeiden van zullen we nu gewoon eens naar onze piemels kijken. En dat
hebben we gedaan en dat is ons zeer goed bevallen.
Wat een wonderlijk instrument is het toch, de mannenpiemel. Er zijn zoveel
verschillende soorten piemels als er mannen zijn. We vonden dat we toch ook best
trots op onze piemels mochten zijn, zeker als we ze zo in hun ruststand, in een heel
ontspannen sfeertje konden bekijken.
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Alex zat er een beetje mee dat zijn piemel zo klein was. ‘Maar alleen in rust hoor,
je zou 'm 's moeten zien als 'ie groot groeide’, en moest toen zelf lachen om die
agressief-mannelijke opmerking.
We besloten de avond naakt rond te blijven lopen en ook nog een beetje kreatief
bezig te gaan. We hebben onze piemels ook namen gegeven. Alex noemde die van
hem Pietje, Hans doopte zijn piemel in Pipo en ik noemde de mijne Eva, want ik
vind de piemel als je hem/haar niet sexistisch bekijkt zo met zijn zachte rondingen
wel iets vrouwelijks hebben.
In de kleine uurtjes gingen we heerlijk ontspannen slapen.
Jonst

Tijdloos Moment
Exakt twee dagen zijn eerste horloge, draagt de jongen vanmorgen.
Zijn moeder laat een steelpannetje met vier eitjes op het gasstel zakken en vraagt
hem of hij wil waarschuwen als er vier minuten om zijn, op zijn horloge. Vijf minuten
later kijkt de jongen op zijn nieuwe horloge.
‘Zijn de vier minuten nog niet om?’, vraagt zijn moeder meteen.
‘Bijna Mam’, kleurt de jongen en in de vijftien seconden die hij nog durft te
wachten voor hij ‘Ja, Nu!’ zegt, leert hij voor altijd dat je tijd kunt liegen.
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Onze lieve, lieve mensen
Dat de vorige generatie ouders nooit meer op haar gemak zal zitten bij haar kinderen
thuis, heeft niet zozeer psychiese als wel fysieke oorzaken: de hoogte van stoelen,
banken, bedden en tafels is de ouders van het begin af aan vreemd geweest. Wij zien
de generatiekloof dan ook niet als een horizontaal, maar als een vertikaal gegeven.
*
Hij belt zijn ouders, die met vakantie in het buitenland zitten. Of: hij zit in het
buitenland en belt zijn ouders. Zodra hij hen aan de lijn heeft roept zijn vader of zijn
moeder: ‘Kind! Hang op! Dit gesprek kost je een Vermogen!’ Hij is waarschijnlijk
geboren tussen 1937 en 1948.

De zaak van der Laak
MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM DAT je de laatste
jaren in de Nederlandse Dag- en Weekbladen ONUITSTAANBARE INTERVIEUWS
leest.
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Wordt een bekleder van welke waardigheid dan ook (Politiek, Industrie,
Wetenschappen, Operette, Filatelie) geïntervieuwd, dan wens ik als lezer meer over
de man/vrouw en zijn/haar bezigheden qua BEZIGZIJN aan de weet te komen: wat
vindt hij/zij van HET EIGEN VAK? Maar waar gáán de intervieuws in de Hollandse
Pers nog uitsluitend over? Over de VRIJETIJDSMENS achter die man/vrouw! Te
volgen? Juist.
Nu wil ik best in één beknopte alinea lezen welke de hobbies, de favoriete kleuren,
trimgewoonten, kerstmaaltijden, vakantieplannen, goede voornemens, broeken en
boeken, planten en platen van de geĪntervieuwde zijn, maar méér MENS wil ik
helemaal niet weten! Geen denken aan: de geïntervieuwde wordt niet alleen
geïntervieuwd als MENS, nee die MENS gaat het ook nog eens over zijn LEVEN
hebben! En hoe hij/zij daar VORM AAN TRACHT TE GEVEN. Maar desondanks
zijn/haar TWIJFELS HOUDT. Wat zij/hij toch ook wel weer ERG GEZOND VINDT.
Als hij/zij maar een PERMANENT BEWUSTZIJN houdt en een OPTIMALE
OPRECHTHEID! Vanwaar die onbekommerde diarrhee van Diepe Gedachten?
Waarom wordt zo'n namaaksnoer van Oppervlakkigheden breeduit in het Zaterdags
Bijvoegsel opgehangen?
Omdat al die Intervieuwers knapen van 25, 30 jaar zijn die (Drugs) zelf BOL staan
van de TWIJFELS, zodat ze ietsjes minder WANHOPIG huiswaarts keren wanneer
de Geïntervieuwde óók maar een GEWOON MENS BLIJKT. En zo krijgen we
wekelijks, dagelijks bijna, het aloude Ei van Columbus uitgeserveerd; vermomd als
Bewogen Omelet! Van die dingen ja, van die dingen!
Noot: INTERVIEW moet namelijk wèl met een U. Ik lig hier nog over in ernstige
klinch met het Koninklijk Genootschap ‘Onze Taal’, maar dat is een ander verhaal.

Nuances
1. ‘Céline is een groot schrijver, maar helaas ook een anti-semiet van het zuiverste
water.’
2. ‘Door zijn anti-semitisme is Céline een zeer interessant schrijver.’
3. ‘Het anti-semitisme van Céline was slechts een stijlfiguur. In werkelijkheid was
hij beslist geen antisemiet.’
4. ‘Céline was een anti-semiet en dus wil ik niets met hem te maken hebben.’
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‘Sunwing reizen’ uit...en ‘toch’ thuis!
Ook dit jaar slaagde wij door een hoop telefoontjes en babbelen babbelen er weer in
om een verbluffende rij luxeuze vakantiehuizen aan te tonen voor hem die net...dat
schepje avontuur zoeken waardoor zij na hun SUNWING vakantie kennen verzuchten:
het was net een Film waarin ik zelf de hoofdrol had...
Voor wie ons Huizenprogramma ziet zal hem duidelijk zijn dat de eerste eigenaars
die hun ‘Paleisjes’ via SUNWING in de verhuur gooien vaak niet dan na met node
zelf zolang ergens anders zitten...
Met nadruk zeggen wij dus nog maar eens een keer dat als de ware eigenaar tijdens
uw verblijf ineens weer op de stoep staat dat uw en u gezin dan de beleefdheid
vertonen om beentjes te maken!
Akkoord mensen? Prachtig.
Als u zich afvraag van godverdegodver hoe ken SUNWING dat allemaal doen voor
die prijs dan kompt dat, onder anderer, doordat wij ons opzettelijk NIET hebben
angesloten bij de hele hap van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaux
of hoe dat hoffie mag heten.
F. Jacobse, toerpresident
T. van Es, reiscommissaris.

Verlies u hart aan de Harz!
Dat gaat vanzelf in deze rustieke ZOMERBUNKALAU, gelegen op de IBERGER
DRUIPSTEENGROTTEN, dus vandaar de ietsjes natte vloer maar u bent toch de
hele dag buiten!
Dit BUITENHUIS is geschikt voor 4 tot 6 personen, hoewel onze Heer van Es
hier vorige najaar nog met veertien man heerlijk heb leggen knorren en allemaal
rugbiërs dus dit voor wat betreft het motto RUIMTE...
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Lakens, dekens, papier en breekbare spullen zelf meenemen. Hout voor het OPEN
HAARTJE in de wijde omgeving zaagbaar. Men kompt hier gewoon niet meer weg!
En savons...mag u dansen!!!

Voel u de koning van...Kippenheim!
Vraag niet hoe SUNWING der aan is kennen komen maar midden in het ZWARTE
WOUD VAN DUITSLAND resserveerden wij voor u, meneertje, deze BOSVILLA
onder de rook van het vlotte dorpje KIPPENHEIM!
Bij aankoms...staat hier een bruizend glas KIPPENHEIMER RIJNWIJN op u te
wachten bij de hartelijkste familie GOERING die hier een prachtig autokerkhof
beheerst (ook voor grappige gebruikte wagentjes!)
Rondom deze BOSVILLA ‘ERIKA’ leg een prachtige LIGWEIDE en de
INTERIEUR werd hoofdzakelijk in KORDUROOI gehouden
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dus ideaaal voor kleine kinderen of voor weer es...lekker te rollebollen, mevroutje!
(wij kennen mensen die elk jaar naar KIPPENHEIM komen voor...savons te dansen!)

Mmmmmmmm! twee onder een kap in Sauerland!
OP EEN STEENWORP VAN DE BIGGESEE pronk deze DUBBELE
WOUDHOEVE waar de wilde zwijnen de pindaas uit je hand komen eten als je niet
uitkijkt.
Echt een vakantie voor mensen die vroeger...bij de padvinderij hebbe gezeten!
Mensen die houden van...alles zelf te doen! Daarom hebben wij Elektra en Water
ook romanties verwijdert. Verder is er een WERKSTER, die elke dag voorbijfietst.
Het ‘TOILET’ is verplaatsbaar en in alle kamers te gebruiken. Savons kan er aan de
oevers van de BIGGESEE gedansd worden NAAR EIGEN INZICHT!

Rust rust en nog eens rust in...Unterleubel!
Oostenrijk is zelf al rustig maar dit OUDE KOETSHUIS in UNTERLEUBEL slaat
echt alles!
Omdat het hoort bij het huis van een oude blinde GRAVIN die van de ouderdom
is vergeten welke afspraken onze heer Jacobse van SUNWING met haar maakte,
moet u heel zachies aandoen dat zij niks van u merkt wat een zeer rustige vakantie
garandeerd! De grote livving heb een ZITSMEERKUIL en de kinderen mogen als
ze maar geen lawaai maken heerlijk RAVOTTEN op de tientalle oude autobanden.
Er gaat een lange maar grappige wandeling naar UNTERLEUBEL waar u
‘EINDELOOS’ ken dansen met GLUEWIJN EN SPEKBROOD ERBIJ!
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Awel menierke zijde goe tevreden???!!!
ANTWERPEN word ook wel het PARIJS van BELGIE genoemd...Zijn MANNEKEN
PIS, zijn IMPOSANTEN ATOMIOMIUM, de grote BOULEVAARS...jaren zou
men hier zijn eigen wezeloos kennen slenteren...!
Daarom is het zo lekker om dan ‘THUIS’ te komen in zo'n stadig HERENPAND.
U mag op het balkon zitten! Dansen echter alleen in de op gehoordsafstand van dit
DROOMHUIS gelegen DANSING ‘NETELMANS’, waar uw ZESDE PILSJE
GRATIS is als u zeg dat u van SUNWING kompt. Het huis heeft een strijkbout.

Kalm en toch dinamisch...dat is de afslag Gouda!
Gouda! Moeten wij nog meer zeggen?
Een ‘MOEST’ voor de moderne KAARSENLIEFHEBBER! Onder
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de koele schaduw van de snelweg UTRECHT-ROTTERDAM verbouden wij een
OPZICHTERSHUISJE VAN RIJKSWATERSTAAT tot NOSTALGISCHE
PAALWONING. Men werp zijn HENGEL uit het raam en geniet van het CONTRAS
van RAZEND VERKEER en DOODSTILLE DOBBER...U mag naar
KIEVITSEIEREN ZOEKEN, het hele jaar door. En wie GOUDA zegt, zeg:
DANSEN!
Of: savons bij een mooie kaars gezeten de voorbijsuisende autoos tellen!
Mogelijkheden lego!
(Voor extra prijvissie gordijnen zelf meenemen!)

Vooroorlogsse degelijkheid voor een naoorlogsse prijs!
Deze twee begeerlijke ROBBEDOESHUIZEN hebben wij destijds in de buurt van
LEIDEN laten zetten...! Want...hoe vaak wordt u vakantie niet bedorven door kinderen
die in een huurhuis iets KOSBAARS naar u moer helpen? Kijk: dat luk de kleine
broekekakkers niet in onze landhuizen ‘ANTON’ en ‘ADOLF’! Even denk u: hee,
ruiken wij URINE? Maar dat is LEIDEN waar immers OUWE KAAS wordt gemaakt
(waar u ook op kan dansen!). Mocht het regenen, dan hoort u dit binnen niet. Het
gieren der TELEFOONDRADEN harmoneert GEZELLIG met de kleur GRIJS waar
wij alle kamers in meende te moeten houden...Handdoeken lakens en dekens en
teedoeken dienen zelf te worden meegenomen en ha gebruik achter te laten. Er kompt
een BRIEVENBUS. SUNWING...UIT BEN JE!

‘Sunwing reizen’ uit...en ‘toch’ thuis!
Unieke eendaagse verassingsreis zomer 1981
Op veler verzoek (wij zullen geen namen noemen) hebben onze toeroperateuren ook
deze zomer weer een ‘eindeloze’ eendaagse minitrip in ons SUNWING-Programma
opgenomen.
Weer of geen weer speelt bij deze bliksemreisjes geen faktor van betekenis want
wij stippelden deze ‘quiktrip’ zo uit dat u feitelijk de hele dag niet ‘buiten’ komt en
toch...er helemaal ‘uit’ ben!
Eau Revoir!
F. Jacobse (rijbewijs BE)
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Tedje van Es (englhis spooken).

‘Dat’...is Sunwings verassingsreis!
De gelukkige deelnemers aan SUNWINGS zeurprize DAGTOCHT werken van
maandag tot en met vrijdag om 06.15 uur een heerlijk kopje koffie naar binnen in
Coffeeshop ‘Mercado’, aan de Veemarkt, die dan op zijn mooist is.
Onze toeroperateur de heer van Es rekent hier gelijk met u af, dat we daar te minste
geen moeilijkheden meer over hebben. Na het tweede kopje koffie en de appelgebak
voor eigen rekening gaat het met de heer Jacobse aan het stuur van een van onze
luxeuze bussen die alle ‘WC’ aan boord hebben richting...nee dat verklappen wij
nog niet!

‘Zo’...gaat Sunwings verassingsreis!
De ‘OCHTENDSPITS’ maakt hongerig maar daar heeft de reisleiding op gerekend!
Het ‘kontonentaal ontbijt’ word namelijk gebruikt bij niemand minder dan de heer
JAN KROKET, beroemd om zijn ballen. En als wij geluk hebben pak de heer Kroket
ook nog eens een keer zijn gitaar voor een ‘Hit’ weg te geven terwijl achter zijn rug
onze bestellingen veelbelovendt leggen te spetteren!
(Over ‘Ochtendspits’ gesproken: gisteren riep onze chauffeur de heer van Es op
de Brienenoordbrug: De Dames even met de vingers in de oren want ik heb een
raadsel voor de Heren
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namelijk Hoe Heet een Stijve 's ochtens? Niemand? EEN OCHTENDSPITS! Dit
om de gezellige stemming van onze Reizen te schetsen).

‘Wat’...een Sunwing verassingsreis!
Elke dag weer zijn onze quiktrips een kwesty van organisatie op de minuut.
Willen wij op tijd de lunche bereiken en veroberen dan dienen de deelnemers bij
aanmelding op te geven hoe zij in Cafée ‘De Wegma’ hun halve uitsmijter willen.
Dus met ham, ros, kaas? Ook dubbelgebakken, enkele, hele dooier, doet er niet toe
graag even bij onze dames en anders bij onze heren opgeven.
Links op deze foto ariveert juis een van onze toerbussen, terwijl de SUNWING
TOERINGCAR rechts gereedt staat om weer ‘weg’ te spuiten!

‘Fijn’...die Sunwings verrrassingsreis!
Als we die files niet al te erg tegen hebben, komen we tegen driën op het cilunaire
hoogtepunt van onze verassingsreis...Wij kozen voor ‘FONDUE’ omdat dit nou
eenmaal altijd lachen is. Naast het ‘FONDUEPALEIS’ ZETELDT DE
‘BROODJESKONING’, en hier kennen wij dan nog de nodige broodjes voor
onderweg meenemen. (geen satteetjes voor onze bekleding!)
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‘Doen’...die Sunwings verasingsreis!
Net na sluitingstijd, dat het lekker rustig is, bereiken wij het einddoel van onze nu
al onvergetelijke minitrip: de RISP MAAGTABLETENFABRIEK waar wij een
wetenschappelijke rondleiding ontvangen van de nachtportier (dat is de heer H.
Jacobse, sr.) die ons aan het einde van zijn boeiende uitleg (gedenk de gids!) allemaal
een gratis handje maagtableten meegeef voor lekker onderweg terug. Zijn Cafée ‘De
Wegma’ en Jan Kroket nog open, dan word hier natuurlijk nog even aangelegd voor
een kleinigheidt. Zo niet dan word u tegen middernacht weer afgezet op de Veemarkt
waar u zult zeggen: ‘UIT’ met SUNWING betekent als een ‘ander’ mens THUIS
KOMEN! Boekt allen NU!

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

214

[1982]
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[De Voorkanten]
Het Nieuwe Wegwuiven
- Hee, hallo, tijd geleden. Hoe gaat het ermee?
- Nou, ongeveer alles bij mekaar niet onredelijk klote.
- Nog weggeweest vorig jaar?
- Nou nee, niet echt weg. We zijn nog wel even hier en daar wezen kijken. Peru,
Bali, Ivoorkust.
Die buurten zo'n beetje.
- Zeg, jij deed toch medicijnen?
- Zo'n beetje, ja.
- Is daar nog wat van terecht gekomen?
- Ach, wat zal ik zeggen. Ik snij dus een beetje in mensen.
- Zeg, jij kreeg toch nog duizend gulden van me?
- Hè? O, kan wel. Zie maar hoor. Als ik het maar een keertje terugkrijg. Maar nu
iets veel belangrijkers: heb je misschien een vuurtje voor me?
***
- Nee, meneer kan vandaag niet komen.
Meneer zit midden in zijn opbouwkuur voor droog en aangetast haar.
Heel Nederland is zijn geloogde meubelen weer aan het beitsen.
De gaslucht van de rellen zal nog jarenlang in de Stopera blijven hangen.
Hans Brinkers hield zijn vinger op het lek van de kerncentrale.
In de Tweede Kamer steekt Meindert Leerling een stukje boven de andere splinters
uit doordat hij op de bijbel zit.
Bij de Avro zit je haar goed.

Tejaterprojekt
De acteurs, vermomd als ME'ers, hadden zich in de hal van het theatertje opgesteld
en het publiek moest zich voor vijftien gulden naar binnen zien te knokken.
- Aarnout! Er is iemand voor je aan de Diavox! - Ik pak hem boven wel pa, op de Ericofoon! -
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En in 1984 wordt u voor uw boekenweekgeschenk verwezen naar pagina 212 van
Teletekst.
- Ik zou een fantasties boek over fobieën kunnen schrijven.
Als ik maar durfde.Het Stedelijk Museum heeft een collectie van honderd oude Prisma Pockets
aangekocht.
Het multiple-choice systeem heeft het zelfvertrouwen van het gemiddelde kind
met tweederde verminderd.
Onze Hansje van twee, heeft Grote Blokken in zijn eindexamenpakket opgenomen.

Nieuw!
Dokter Moerman-spaanplaat.

Waarschuwing
Zodra Christus op aarde terugkeert is uw hypotheekrente niet langer aftrekbaar.
In navolging van het KNMI gaat de verkeerspolitie de files vijf dagen vooruit
voorspellen.
- Hè oma, vertel nog 's van de Grote Schoonmaak! Wij zijn nog van de generatie die onderweg de Wegenwacht groet.
Zeker Punk
vorig jaar:
zit nog groen
in zijn haar.

In de Auto
- Hè pappa, mag de antenne rechtop?
- Waarom?
- Dan is het net of we een een bakkie hebben.
Vader '72:

- Die jongen. Wat doet hij?

Vader '82:

- Die jongen. Doet hij wat?
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Tante '72:

- Jongen ik heb jou nog een schone luier
omgedaan.

Tante '82:

- Jongen ik heb jou nog een schone
pamper omgedaan.

Moeder '72:

- Oom Jan is gewoon jouw oom.

Moeder '82:

- Oom Jan is gewoon mamma's vriend.

Vader '72:

- Later zul je me er dankbaar voor zijn.

Vader '82:

- Vroeger zou je me er dankbaar voor
zijn.

Nieuw: De Man-Maîtresse Polis.
- Wij zijn zulke gekke mensen! Soms wikkelen wij ineens een fles wijn in de
aluminiumfolie, doen er een bloemetje op en vallen zomaar bij vrienden binnen! Hoe werd, voor 1839, een Fotografisch Geheugen omschreven?
En hoe heette het als iemand, voor 1895, zijn leven als een Film aan zich voorbij zag
trekken?
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Jac. Hermans, Bela Meubelen en Delta Lloyd sponsoren de grote Norman Rockwelloverzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum, waarvoor plaatsbespreken
aanbeveling verdient.
Toen zijn ze zwijgend iets begonnen, het waren geen van beiden praters; want zij
kwam van de nonnen en hij trad uit de paters.
Onze Christelijke feestdagen worden het intenst beleefd door de afhaalchinezen.
Halverwege het scheren heeft het blote schaap even zelf een trui aan.
De politie gebruikte een nieuw soort gas, waarvan de demonstranten drie dagen later
heel erg rechts werden.
Bij de discussie in het jeugdhonk sneuvelde gisteravond ook de reserve-bril van de
opbouwwerker.
Nederland zou er een stuk beter uitzien als de NS de treinramen eens wat vaker waste.
De hond mag bij haar ouders, de poezen kunnen bij mijn broer en de pony doen we
naar een zeilkamp.
Toen Vader en Moeder, na drie weken op het huis te hebben gepast, alweer twee
dagen vertrokken waren, viel de enige door hun kinderen aan hen gerichte ansichtkaart
in de brievenbus.
De honderdduizenden vaders en moeders die sinds vanmorgen op de huizen van hun
met vakantie vertrokken kinderen passen, zijn vanavond en bloc vergeten hoe het
koffiezetapparaat werkte.
Twee glazen rode wijn staan vergeten in de tuin, morgenochtend zullen zij tot rosé
geregend zijn.
Die paaltjes in de stoep zijn tegen autopoep.
Ober! Mag ik de Kinderwijnkaart even bekijken?
De schatrijke eigenaar van de keten pannekoekhuisjes zat, onder het genot van een
Wiener Melange en met Mozart zachtjes op de achtergrond, de nieuwste roman van
Maarten 't Hart te lezen.
Aan de oude sluitzegel van de Kankerbestrijding te zien, moest het een brief van zijn
lieve tante zijn.
Gemengde kapsalons waren vroeger toch ondenkbaar?
China met z'n 14 miljard liter bloed; 's werelds grootste leverancier van Interferon.
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En vertelt u eens mevrouw: beheert u uw huishoudgeld nog volgens Keynes of al
helemaal volgens Friedman?

Nieuw!
Metalferrosuperchromiummercurochroomuraniumtape.
Audio '72:

- Per jaar koop ik dertig nieuwe platen.

Audio '82:

- Per jaar doe ik vijftig oude platen weg.

De vriendschap eindigde in 1980, toen hij erachter kwam dat zijn vriend hun partij
briefschaak zeven maanden lang door zijn schaakcomputer had laten spelen.
De demonstrerende supermarktklanten hadden zich aan hun wagentjes vastgeketend.
De Minister van Financiën draagt vanaf dit jaar de Rijksbegroting in een polstasje.

Kinderen
- Even kijken wat ze kijken.
Het Markerwaardwoud werd in de negentiger jaren aangelegd door twee miljoenen
werkelozen.
Voor twee lesbiennes
spelen zij zwak tennis.

Nederlandse profvoetballers die in Amerika gaan spelen heten na het eerste openbaar
getrokken sprintje allemaal The Flying Dutchman.
's Zaterdagsavonds hielpen de kinderen gezellig bij het inruimen van de afwasmachine.
- Maar jij bent ook een beetje beroemd hoor. - Hoezo dan mam? - Nou jij was al op de radio toen je twee was.
Toen waren pappa en mamma in een praatprogramma over of we je achteraf zouden
hebben willen laten aborteren.
Alle door de architect gecreëerde ruimte, was door de bewoners met schotten
weggewerkt.
wij willen
zilveren brillen.
JOVD

De nieuwste kick heet Paradiving, waarbij de met een zuurstofcylinder uitgeruste
parachutespringer zijn sprong verlengt met een diepzeeduik.
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Feestje '82
De jongen bij de pick-up past nu tevens op de kleren.
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De EO houdt een grote inzamelingsaktie voor de bouw van een steunzender die het
mogelijk moet maken dat de Papoea's van voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
kunnen luisteren naar de Muzikale Fruitmand.

Bruin Leven
Meer dan de helft der Nederlanders knipt al niet eens meer de waardepunten uit het
lege koffiepak.

Nieuw Los
Na eindeloos gezeur van hun beide ouders, besloten de kinderen dan eindelijk maar
eens een zaterdagavond thuis te blijven en gezellig een lijntje mee te snuiven.
In deel vier pist Superman in één keer het geheel in brand staande New York uit.

Kerstmis '82
- Even allemaal stil zijn jongens; dan drukt Vader Nu Zijt Wellekome op zijn Digitaal
Horloge!

De Zaak Van Der Laak
MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM dat ik tevens en
bovendien een VOORTREFFELIJK TEKENAAR ben, al zeg ik dit zelf, als de
knappe tekenaar die ik nu eenmaal van huis uit ben, dus dat is geen kunst, maar toch.
Mijn tekeningen kenmerken zich door een microscopisch verfijnd naturalisme.
Vooral op mijn vroegere werk, toen de ogen nog hun oude arendsscherpte hadden,
wordt niets aan het toeval overgelaten.
Omdat ik uitsluitend naar het leven teken, komen er in mijn tekeningen
onvermijdelijk Woorden voor; straatnamen, boekentitels, de woorden ‘Säkerhets
Tändstickor’ als er een doosje lucifers op tafel ligt; van die dingen ja? Van die dingen.
Letters op een tekening of schilderij moeten namelijk leesbaar zijn tot in de puntjes
op de I-jen!
Daarom wil ik nog even waarschuwen voor de tekenaars en schilders die denken
dat zij er wel met de baret naar kunnen gooien bij het verbeelden van woorden! Hoe
vaak ziet men immers niet, neem nu maar de cartoons in de tijdschriften bij tandarts
en kapper, dat meneer de Tekenaar welgemoed begint met de weergave van Tekst
in zijn prent, om er dan weldra genoeg van te krijgen en verder maar wat te krabbelen?
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Als voorbeeld moge hier een cartoon dienen van de tekenaar Jordaan, gemaakt in
1912 bij het vijfentwintigjarig bestaan van het Concertgebouworkest:

Nu moet ik zeggen dat deze Jordaan in veel opzichten een uitzondering was; over
het algemeen zijn teksten in tekeningen van nederlandse tekenaars goed te lezen. De
heer Opland zal nooit opzettelijk iets onleesbaars krabbelen. Anton Pieck calligrafeert
alles wat zijn geschetste straatbeeld te lezen oplevert en vooral de heer Dik
Bruynesteyn hanteert een vlotte, goed leesbare letter:
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Hier heeft u een goed voorbeeld van wat mij ziedend maakt: een ‘moderne’
(amerikaanse) cartoon, waarop de tekenaar ronduit aan het krabbelen slaat:

De Amerikaanse heer Ziegler, dat is er ook zo eentje...Staan er in werkelijkheid
krabbels op de muur, mijnheer Ziegler? Nee, natuurlijk niet! Men schrijft op de
muur! Mogen wij als kijkers dan misschien lezen wàt er op die muur stond? Of was
u daar te lui voor? Of kon u niks verzinnen? U mag me nog dankbaar zijn dat ik de
goede smaak heb gehad om uw flauwe onderschrift eraf te knippen!
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Mankoff. Amerikaan. Tekent in een enigszins pointillistische stijl. ledeeën vaak niet
onaardig, maar...komen er letters in zijn tekeningen voor dan begint hij na verloop
van tijd te krabbelen! Hier; How to Profit from Armageddon. Leuk idee, dat boek.
Maar als de man het nu iets láger vast zou houden, dan had meneer Mankoff ons ook
de naam van de schrijver kunnen onthullen. Teveel werk, meneer Mankoff? Weet u
wàt veel werk is? Een volle week aan één cartoon werken, deze driemaal overtekenen
en opzenden aan De Lach, Cheerio, Okido en De Uitkijk en dan NOOIT MEER IETS
HOREN! Van die dingen ja, van die dingen!
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Voilà: de tekenaar Stevenson. Ook geen kleine jongen, die al heel wat jaartjes
meekrabbelt. Op zich is het wel een aardige mop: een geestige persiflage op alle
moderne Image-builders: ‘Meneer Thornton hier gaat ons beter zichtbaar maken.’
Prachtig. Maar welke firma is het? De Brand-satotit Corporation? Brand-satobu
Corperation? Brand-safoli Corporation? Duidelijkheid graag, ja?
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Nu zou men kunnen stellen dat het Amerikaans leven een zwier eigen is, die zijn
weerslag vindt in de verbeelding zoals de cartoon ons ervan geeft. Maar het laat maar
waaien jongens is nu ook in de west-europese tekenkunst bonton! Wat vindt u van
de fransman Monetto? De man bij het bord zegt: ‘Maar voor vandaag genoeg over
kernfusie. Laten we het over Voetballen hebben.’ En de formule begint correct, maar
het noteren ontaardt alweer snel in gekras en gedroedel!
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Bij onze Oosterburen viert een zekere Gottschalk triomfen! Een matig tekenaar, maar
wekelijks goed voor plaatjes in de Burda, Bunte Illustrierte, Er und Sie, und so weiter.
En te belabberd om leesbaar te tekenen. Doet die handtekening van de specht u
overigens niet sterk aan Steinberg denken? Dat is dan meteen de enige tekenaar die
van het onleesbaar tekenen een aparte kunstvorm heeft gemaakt, jazeker!
Met alle andere heren maak ik, waar het leesbaar tekenen betreft, de haard aan!
Kijk maar:
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Stiekeme namen
Omdat wij binnenkort nòg kleiner gaan wonen, wat tussen haakjes betekent dat ik
de komende vijf jaar cement in mijn bed zal vinden van alle verbouwingen die mijn
man Cor nu alweer van plan is (de schrootjeswanden gaan allemaal mee, kunt u
nagaan), kan mij deze hele kakbuurt van nu af aan gestolen worden, dames. Leuk
allemaal nieuwe winkels straks. Maar nu wou ik u vragen, want daar ben ik benieuwd
naar: heeft u nou ook dat u meestal in gedachten maar soms, met een goeie vriendin,
hardop van allerhande bijnamen bedenkt voor de winkeliers en leveranciers in de
buurt? Zo had ik het vroeger, met Ab, altijd over De Dikke Melkboer. Verder noemden
we haar van de Verfzaak Mevrouw Aap en hem van de sigarenwinkel De Sexmaniak.
Met zij van hiernaast had ik het toen we nog goed waren vaak over De Smakelijke
Loodgieter. De mevrouw van de Wasserette heette hier in huis altijd Het Insekt en
de SRV-man was Zak Hooi. Ach dames kunt u mij niet eens laten horen of u dat nou
ook heeft? Nu ga ik een postzegel stelen uit de colbertzak van Opgewonden Standje,
die ik, op zolder, weer bezig hoor met zijn Perpetuum Mobile.
Jullie Cock van der Laak
(negenenvijftig kilo momenteel)
Loosduinen, maandag
Zeer geachte mevrouw Cock van der Laak,
Als jongeman van 56, wat u mij niet zou geven, moet mij graag iets van het hart en
wel dit.
U vroeg om Bijnamen van Winkeliers en aanverwanten wel ik kan u zeggen
mevrouw Cock van der Laak dat ik nog elke dag op en neer fiets naar Den Haag, ik
heb wel een luxe wagen, maar die laat ik staan omdat ik van mening ben, mevrouw
Cock, dat een man zijn lichaam moet blijven verzorgen en als ik dan zo uw man Cor
zie dan laat deze hierin toch wel ten zeerste verstek gaan, watgene mij ook voor u,
Cock, vervelend lijkt, omdat u zich aan uw zijde wel wat jeugdigers zou kunnen
voorstellen, kan ik mij voorstellen!
Zoals ik jou, Cock, al zei passeer ik op mijn (race)fiets, ik vergat je nog te vertellen
dat mijn wagen een Open Dak heeft, Cock zal ik maar zeggen, kom ik langs een
Garage waarvan men hier in Loosduinen waar ik snel wegga zodra ze klaar zijn met
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de bouw van mijn bungalow met TIEN KAMERS (wat veel is voor een Jongeman
alleen maar je leeft maar één keer niet Cock?) ze de eigenaar van die Garage dus
noemen: DE GEILE KRIK.
Ik dacht zo Cockie dat ik zeker JOU deze Bijnaam niet hoef nader te omschrijven...?
Geef mij even een telefoontje dan kunnen wij afspreken jij en ik Cock wanneer
ik de rest van de lijst Bijnamen met je kan doornemen.
Ben van Til, telefoon
070-3689522
en dan vragen naar ‘De
Stopnaald’
Arnhem, 12 september 1982.
Beste mevrouw van der Laak.
U vroeg wat of de bijnamen waren en wij die gaven nou en of mevrouw van der
Laak!
Ik hoop dat u hier ook voor de televisie iets aan kan doen dat deze mensen zich
beter gedragen en wat meer vriendelijkheid wat gratis is maar zeker teveel moeite.
Dus om uw onderzoek wat u hierna doet dat u dit makkelijk op lijsten met punten
zodat ook de politie meteen kan zien om wie het in elke straat gaat sluit ik hierbij in
dit van mijn ervaringen.

Zoals ze heten in de Van Eedenstraat
De bakker is De Jeneverneus
De Koffieshop staan Bos Paling en Het Rode Handneukertje.
De Leeshal heet hij Het Gezondheidszadel en zij De Theemuts.
De Groenteboer die daar helpt heet Het Lepelvaasje.
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De Groenteboer zelf is De Komkommergrappemaker.
De Bloemenman is Het Vlinderdasje.
Ziezo mevrouw van der Laak dit was dan weer wat ik aan u wou opsturen waar u
om vroeg en wel gisteren op De Bescheurkalender die ik zag hangen op het toilet bij
mijn zoon thuis die studeert voor psijchioterapeuten omdat ik het tamelijk op mijn
blaas heb.
Mijn hartelijke groeten beste mevrouw van der Laak ook een beetje voor uw man
Cor van
mevrouw Gerda Birckhof-Toet, Van Eedenstraat 79, Arnhem.
Woerden, 14-9-'82
Geachte mevrouw van der Laak,
Met plezier haast ik mij aan uw verzoek tot opsomming van in het sociaal verkeer
gebezigde bijnamen te voldoen.
De wetenschappelijke waarde van het door u geëntameerde onderzoek acht ik aan
de modeste zijde, doch er gaat een opluchtende werking van uit die mij bijzonder
aanspreekt. U moet dan weten dat ik de weerzinwekkende slager die dit gat terroriseert
met zijn liefdeloos volgestouwde rollades altijd Mag Het Ietsje Meer Zijn noem.
De groentehandelaar zou ik als De Koekoeksklok willen omschrijven en de
jongeman van de Leesportefeuille noem ik in het geheim Mamma's Ruitertje.
Maar ook voor bekende televisiepersoonlijkheden hanteren mijn chauffeur (Lief
Pietje) en ik (De Gravin) een bouquet van bloemrijke bijnamen.
Ik moge er u enkele noemen.
Joop Smits - De Lampekap
Fred Emmer - De Pedaalemmer
Pim Jacobs - Het Reiswekkertje
Mieke Telkamp - De Werkster
Koot - Het Zoutvaatje
Bie - De Pepermolen
Ria Bremer - De Waanzinnige Kleuterleidster
Koos Postema - De Bungalowtent
Aad van den Heuvel - Besneeuwde Berghut
Sonja Barend - De Wijkzuster
Willem Ruis - Zwabbertje
Ik eindig met de minzame groeten van mijzelf en mijn man (De Lachende
Scheerkwast) en wens u veel inspiratie bij uw simpele werkzaamheden.
Met achting,
Florence Delaporte
(schathemelrijk)

Smaad!
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AMSTERDAM, 29 juli - Het opinieweekblad Haagse Post moet op de omslag van
het nummer dat 3 augustus uitkomt meedelen dat het tegen over Philips onrechtmatig
en in strijd met de zorgvuldigheid heeft gehandeld.

Smaad!
1981 was überhaupt een goed Hakenkruis-jaar: in tientallen artikeltjes over de
nieuw-rechtse tendenzen in onze samenleving, verwerkten de redacties van allerlei
bladen en stencilkrantjes met graagte de goede oude Swastika.
Zou het de feestelijkheid van deze Tiende Bescheurkalender niet aanzienlijk
verhogen wanneer ook wij nu eindelijk eens een leuk proces wegens smaad aan onze
broeken kregen?
Daarom doen wij de komende dagen enkele pijnlijke onthullingen betreffende de
onderdrukkende rol van tot heden onverdachte bedrijven. Wat dacht u hiervan:

ESSO-STATIONS BEHEERD DOOR OUD NSB-ERS?
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Smaad!

AL HET VLIEGEND, MANNELIJK KLM-PERSONEEL HOMOSEXUEEL?

IS AL HET PTT-PERSONEEL BISEXUEEL?

ANTI-SEMITISME BIJ DE BIJENKORF?

WEIGERT AMRO-BANK LESBIENNES?

Heren!
Prima dat jullie de heilige Koe bij zijn bel luit met van dat je als POT niet bij de
AMRO-Bank aan de bak komt!
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Maar wisten jullie dat je als gewoon Kantoorpersoneel bij de RABO-Bank geeneens
op de buroos mag poepen?
Doe daar ook eens wat aan!
Mea Balk, Wateringen
Koot en Bie!
Laatst gooide ik alleen maar de ruiten in bij ALBERT HEIJN en toen kwamen ze
me achterna! Nou vraag ik je!!
Pimmetje Drop, Arnhem
Bescheurkalender!
Gisteren schilderde ik mijn eigen Symbool hier op de muur van het Politieburo en
toen moest ik het zelf schoonmaken van die neofascistiese teringlijers!
Wanneer geven jullie trouwens ook eens goeie recepten van ongebluste kalk en
molotof-kokteels?
Dickie Broers, Delfzijl
Mijne Heren!
Met klem protesteer ik tegen u beschuldiging als dat ik lid van de NSB zou zijn
geweest! Ik was in die tijd namelijk geeneens in Nederland want wij lagen aan het
Oostfront! Komt u eens langs op mijn pompstation, dan spuit ik u ieder honderd liter
Super tussen u ogen!
Houzee!
Esso Pompstation Goedewagen
Geelkerken
Mijne Heeren!
Daar mij bezich zijnde, tenijnde te promoveren middelsch mein Proefschrif
Schrijfouten in Hedendaagsche Nederlandsche
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Grafiti's’, zie ik graagne uit uw sery ‘SMAAT!’ p.o. zoveel mochelijk Matriaal
tegemoed dat mijn promotie zoveels mochelijk Hijsa berijkt!
Drs. Vlek, Leiden
Mijnheren!
In de vakantie heeft ik met mijn vriempjes van school alle ramer daar ingegooit en
de tafels en stoelen stukgedansd en toen hebben wij saamen alles in de brandt gesteken
en nouw moge wij geeneens meer trug naar dezen school! Gemeen hè?
Wilco ‘Motherfuncker’ Scheef (7)
Koot en Bie!
Nog even over die mooie AMRO-Bank en dat je het daar ook als gewone hetero
hartstikke moeilijk wordt gemaakt.
Van de week was ik weer zo heet geworden van de hele dag die dikke kokers in
en uit de buizenpost te doen dat ik tegen van Broekhoeven van Vreemde Valuta zeg:
kun je mij niet even een veeg geven. Goed wij maken een nummertje op zijn buro
en hoewel er heel weinig mensen waren die intussen aan de loketten allemaal een
andere kant op keken terwijl ze gewoon door andere meisjes werden geholpen, konden
wij toen wij klaar waren toch mooi bij de fascistoïde directie komen en waren van
Broekhoven en ik bijna ontslagen! Ik vond dat jullie dit even moesten weten.
Thea van Zwoelen
AMRO-Bank, Poeldijk.

Dooi
De Bar in een zwitsers wintersporthotel.
‘Díe moet je aandoen, want die staat je echt fantasties!’ hebben ze thuis gezegd
tegen het oude meisje dat er achter staat. Lastig glazen spoelen, in zo'n blote
avondjurk. Geweien aan de houden wanden, schotsgeruite mohair tafelbekleding.
Vier plaatselijke jongens die, ieder met een flesje Calanda Bier voor zich, bezitterig
de beste krukken bezetten.
‘Er schwärmt von dir’, noteert een van hen plagerig aangaande de keurige
engelsman die zojuist zijn derde gin and tonic bij haar bestelde, ‘er schwärmt von
unsere Schnuki!’
‘Schnuki aus Kentucky’, pest nummer twee. (het klinkt: Snoeki aus Kentoeki).
‘Nein’, bijt het barmeisje fel van zich af, ‘Schnuki aus Fürstenaubrück!’
Daar hebben de jongens niet van terug: Fürstenaubrück ligt wel vijftien kilometer
verderop en is zeker tweemaal groter dan dit stomme Baldenstein.
De rest van de avond flirt Schnuki ongestoord met haar engelsman, die dit niet in
de gaten heeft.
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Des Aambeilles
Van den Broek BV
Geneesmiddelen
De Bilt
aan: Flinck & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
Mijne Heren!
Om maar meteen tot het punt te komen: wij hebben binnen ons bedrijf (Van den
Broek BV, farmaceutica) een nieuw geneesmiddel ontwikkeld, ter bestrijding van
Aambeien.
Nu het hoge woord eruit is (‘Aambei’ blijft, zeer tot ons verdriet, een der ‘hoogste’
woorden in de nederlandse taal), willen wij uw Reclameadviesburo verzoeken ons
vrijblijvend en sub rosa te informeren over uw creatief-zakelijke gevoelens met
betrekking tot het item Aambei.
Dat wij ons eerst nu tot u wenden is het gevolg van de terughoudende attitude die
wij bij andere reclamemakers meenden op te merken waar dit onderwerp ter sprake
kwam: alle tot dusver door ons benaderde buro's gaven ons te verstaan dat zij ons
Aambei-account liever aan zich voorbij zagen gaan!
Wilt u ons uiterlijk morgen mededelen of u, als Flinck & Partners 2000, wèl enig
‘brood’ ziet in een eventueel door u te ontwikkelen Aambei-campagne?
Hoogachtend,
J. van den Broek,
Directie
Flinck & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
aan: Van den Broek BV
Farmaceutica
De Bilt
Geachte heer van den Broek,
Gefeliciteerd! U had voor uw Aambei-account geen geschikter buro kunnen benaderen
dan het onze!
U moet namelijk weten dat niet alleen onze uit zestien mannen en vrouwen
bestaande kreatieve afdeling, maar ook onze gehele administratie, de komplete
buitendienst en het voltallige kantinepersoneel behept is met de kwaal waartegen u
een nieuw middel op de markt wil gaan brengen! Zonder op de zaak vooruit te willen
lopen, hebben wij als direksie gemeend een stencil te moeten doen rondgaan waar
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wij ons personeel dwingend in voorschrijven elke eventueel aan de gang zijnde
behandeling van zijn hemorroïden te staken; het is binnen Flinck & Partners 2000
immers gebruikelijk dat wij in ons primair en secundair levensonderhoud zoveel als
mogelijk is voorzien met produkten van onze cliënten!
Mag ik u derhalve verzoeken om ons, ter oriëntatie, een proefpakket van uw nieuwe
anti-aambei-artikel te doen toekomen?
Nu moet ik, zeer tot mijn spijt, dit schrijven helaas beëindigen, aangezien ik, om
redenen die u zult kunnen billijken, gedwongen
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ben al mijn korrespondentie staande te voeren, wat een uitermate vermoeiende
bezigheid blijkt.
Hoogachtend,
Frans Doeleman
Creatief Direkteur
Flinck & Partners 2000
Van den Broek BV
Geneesmiddelen
De Bilt
aan: Flink & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
Geachte heer Doeleman,
Bijgaand vindt u, in neutrale verpakking, een Tien Literblik van de door Van den
Broek BV ontwikkelde anti-aambeizalf. Ik zou willen zeggen: geneer u niet en laat
deze proefbus een week lang circuleren op uw buro. Gewoon de hele hand erin steken
en hup tussen de billen ermee; dat geeft de snelste resultaten! (Het is een
adstringerende zalf, die een hoog percentage aan scleroserende stoffen bevat, waardoor
de Aambei, ten gevolge van de lokaal opgewekte chemiese ontsteking, spoedig zal
verschrompelen).
Ik kan u nu alvast meedelen dat de kostprijs van onze zalf niet gering zal zijn (dit
vanzelfsprekend ten gevolge van de gestegen grondstofprijzen), zodat de patiënt voor
de keuze wordt gesteld waar hij/zij liever op blijft zitten: op zijn geld of op zijn
aambeien!
In de hoop dat onze Zalf u ook creatief zal doen opveren, teken ik, hoogachtend,
J. van den Broek
Directie
Flinck & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
aan: Van den Broek BV
Geneesmiddelen
De Bilt
Geachte heer van den Broek,
Het proefblik anti-aambeizalf dat u ons gisteren stuurde heeft vanzelfsprekend nog
geen noemenswaardige vruchten afgeworpen, maar geur en kleur van het artikel zijn
alleen al voldoende aantrekkelijk om, en hier vertolk ik de mening van de direksie
van Flinck & Partners 2000, met uw Zalf in zee te gaan! Het probleem waar wij ons
tegenover gesteld zien is echter niet zo eenvoudig: zoals u vorige week in uw eerste
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brief reeds aanstipte, is het simpele afdrukken van het woord Aambei al voldoende
om de gemiddelde advertentielezer een mengeling van afgrijzen en hilariteit op het
gezicht te schilderen.
Toch moet het mogelijk zijn te penetreren in de momenteel nog geheel door Sperti
beheerste Aambeimarkt. Onze afdeling Marketing, waar de knapste koppen met de
grootste aambeien zitten, heeft berekend dat het haalbaar is om in één jaar tijd een
marktaandeel van tien procent te behalen, mits wij namens u kunnen beschikken
over een reclamebudget ad. ƒ 500.000, - te spreiden over alle media.
Momenteel plakt mijn broek dusdanig aan mijn achterste dat het mij onmogelijk
is verder te schrijven.
Morgen hoop ik u daarom nader te informeren.
Hoogachtend,
Frans Doeleman
Direksie Flinck & Partners 2000
Flinck & Partners 2000
Reklameadviesburo
Zoetermeer
aan: Van den Broek BV
Geneesmiddelen
De Bilt
Geachte heer van den Broek,
Wij hebben hier op onze kreatieve afdeling een beetje zitten stoeien met het begrip
AAMBEI en wij zijn tot de konklusie gekomen dat er iets mis is met de gevoelswaarde
van dit woord: AAMBEI levert een zó onvriendelijk, bijna Germaans letterbeeld op,
dat wij het als onze eerste taak zagen de mogelijkheid van een vriendelijk neologisme
voor hetzelfde begrip te onderzoeken. Varianten op het begrip Hemorroïden vielen,
als zijnde de Latijns, onmiddellijk af. (Dus geen ‘Hemootjes’)
Vervolgens dachten wij de oplossing te hebben gevonden in het luchtige ‘Billies’,
maar ten eerste is het oorspronkelijke AAMBEI in BILLIES wel héél ver te zoeken
en bovendien bleken Billies al te bestaan in de brancheverwante Luiersector.
Wij stellen u daarom voor dat van den Broek's Aambeizalf zich niet zal richten
op de bestrijding van Aambeien, doch dat wij in de reklamecampagne uitsluitend
spreken van, en nu komt het: AAMBEILLE. Dus: Uw prospects lijden niet aan billen
vol aambeien, nee, zij worden tijdelijk geplaagd door ‘des aambeilles’. Proeft u het
verschil in gevoelswaarde en de mogelijkheden voor een ouderwetse soft-sell
benadering? Wilt u dit dan even op u in laten werken?
(Intussen doen wij allen nog steeds het zelfde, met uw Tienliterblik Zalf, waarvan
de bodem reeds in zich komt, dus zendt u ons s.v.p. nog enkele bussen?)
Hoogachtend,
Frans Doeleman
Direksie
Van den Broek BV
Geneesmiddelen
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De Bilt
aan: Flinck & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
Geachte Heer Doeleman,
Het hangt van de impact van de door u te ontwikkelen campagne voor onze
anti-aambeizalf af, of ik u binnenkort als Zeer Geachte Heer Doeleman zal adresseren,
maar als ik uw brief van gisteren nog eens doorlees, dan geeft uw idee om de Aambei
voortaan als Aambeille toe te spreken, u al een flink kontje in deze richting!
Briljant! (Bijna had ik Biljant geschreven! Ook hier, terwijl wij er toch dagelijks
met onze neus bovenop zitten, worden wij nog wel eens overvallen door de neiging
om woordspelerige grappen over de Bips te maken en het is daarom zo verheugend
te merken dat u onze anti-aambeizalf uit de lacherige sfeer poogt
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te trekken door het probleem als het ware literair te benaderen!)
Wij gaan dus zonder meer accoord met AAMBEILLE!
Ideaal zou het zijn wanneer de PRODUKTNAAM in gevoelswaarde aan zou
sluiten bij het poëtische karakter van de probleemhaard en misschien mag ik in dit
zitvlak nog opmerken dat het Frans zich wellicht tevens leent als uitgangstaal bij het
zoeken naar de vlag waaronder wij met onze nieuwe zalf zee zullen kiezen.
Gisteren zijn hier aan ons bedrijf de 150 gamellen Varkensvet uit Taiwan
gearriveerd (waarover ik u in onze generale briefing meedeelde dat deze substantie,
die ik als ingrediënt op de tube graag zie verzwegen, het hoofdbestanddeel van
anti-aambeizalf vormt) zodat wij desgewenst morgen met de produktie kunnen starten.
Het wachten is op de Naam!
Hoogachtend,
J. van den Broek
(helaas géén pseudoniem),
Direksie
Flinck & Partners 2000
Reklameadviesburo
Zoetermeer
aan: Van den Broek BV
Geneesmiddelen
De Bilt
Zeer Geachte Heer van den Broek!
We hebben hem, de Naam! Hieraan ziet u weer eens gedemonstreerd dat Copywriting
wel degelijk Kunst is en dat de Muze, die 's nachts de ‘echte’ dichters bevliegt, tussen
negen en vijf overdag net zo goed neerstrijkt op de desk van de zo ondergewaardeerde
Tekstschrijver!
Wij stellen als produktnaam voor: PAPILLON!
PAPILLON POUR DES AAMBEILLES!
Om het brand-image bij voorbaat niet te ‘vlinderachtig’ te maken, bij de bereiding
van Papillon komt immers ook een keihard stuk chemische know-how kijken, stellen
wij voor ‘PAPILLON’ vorm te geven in een ultramoderne Digitaal-letter - we zitten
met onze aambeien immers middenin het computertijdperk, of we billen of niet.
Verder hebben wij, in een aantal ruwe schetsen, gezocht naar een
standaard-visualisatie van de propositie, die binnen alle media een flash-impact moet
hebben: één blik in de krant, in de étalage of naar het Ster-blok moet de onmiddellijke
herkenbaarheid van PAPILLON opleveren.
Ik zal u de komende dagen wat van deze rough sketches doen toekomen.
Zoudt u intussen vanavond in uw keuken, waar, zoals u mij meedeelde, de Centrale
Laboratoria van Van den Broek BV zijn gevestigd, nog eens even kunnen proberen
of er nog iets kan worden verbeterd aan de viscositeit en de uitstrijkbaarheid van
Papillon? Als dit niet mogelijk blijkt (wij doen het hier op kantoor met een lepeltje)
dan kan er wellicht worden gedacht over een spatel als premium (vgl. het roerhoutje
bij de bus verf), maar het is beslist noodzakelijk dat Papillon ‘vlinderlicht’ uitstrijkt!
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Uw Frans Doeleman

Van den Broek BV
Geneesmiddelen
De Bilt
aan: Flinck & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
Zeer geachte Heer Doeleman!
Wilt u wel geloven dat ik nú pas opmerk hoe toepasselijk onze vestigingsplaats is,
in het licht van Papillon? Maar dit terzijde. Hartelijk dank voor uw ‘rough sketches’
waar iedereen hier bijzonder enthousiast voor was! Door uw creatieve aanpak hebben
wij weer hoop gekregen de inkrimping van ons bedrijf te kunnen voorkomen, want
alles wijst erop dat Papillon gaat ‘lopen’! (Op uw advies heb ik de zalf dubbel zo
vloeibaar gemaakt). Reeds bij twee drogisten heb ik een Papillontoonbankstandaard
toegezegd gekregen! Mijn vrouw heeft een enorme verzameling oude potjes en mijn
zoon kan met zijn Volkswagen Polo de provincie gaan bewerken, te beginnen in
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Brabant, waar de meeste Aambeilles zitten! Kortom: Papillon belooft een succès Fou
te worden!
Het is misschien zomaar een ideetje, maar wat dacht u van door Martine Bijl
gezongen Radio-commercials? Die heeft vanzelfsprekend zelf geen aambeilles, maar
wèl dat Vlinderachtige!
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Gaarne zou ik overigens de door u geschetste situatie gefotografeerd zien: door het
publiek worden de Billen niet langer als opdringerig ervaren en denkt u ook (affiches)
aan de eroties attentiewaarde!
Zoudt u mij dus enige rough-foto's kunnen zenden? Ik herinner mij dat Miss België
1980 Brigitte Billen heette - zou zij ook niet in enige vorm bruikbaar zijn zonder dat
wij persé haar derrière fotograferen? Mijnheer Doelman - ik zit gewoon te wippen
op mijn stoel!
Uw J. van den Broek
Flinck & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
aan: J. van den Broek BV
Geneesmiddelen
De Bilt
Geachte heer van den Broek,
Mag ik u allereerst nogmaals verzoeken of u de door mij toegezonden Begroting
Papillon-campagne 1982 wilt fiatteren? Nu er namelijk fotomodellen aan te pas
komen (en uit ervaring weet ik dat het maanden kan gaan duren voor wij de juiste
Papillon-billen te pakken hebben) begint de zaak, zoals wij die tot op heden in een
buitengewoon plezierige sfeer tezamen met u, per brief, mochten vormgeven, in de
papieren te lopen! Ik stuur u hier in elk geval enige foto's die u een indruk mogen
geven en copieën van een briefwisseling zoals deze de laatste dagen is gevoerd door
mijzelf en de heer Henri Salvador. Aangezien Papillon zich op beide sexen richt,
hebben wij voor zo neutraal mogelijke Billen geöpteerd. Wij staan, mijnheer van
den Broek, niet alleen aan de vooravond van de lancering van een Bom op de
aambeimarkt, maar tevens voor belangrijke

PAPILLON POUR DES AAMBEILLES!

uitbreidingswerkzaamheden binnen Flinck & Partners 2000 (ik wilde namelijk de
slaapkamer erbij trekken).
Mag ik u daarom nogmaals verzoeken goede nota te nemen van de konsekwenties
die onze prijswinnende campagne op financieel gebied zal hebben?
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Uw Frans Doeleman
Flinck & Partners 2000
Reklameadviesburo
Zoetermeer
aan: Henri Salvador
Place Pigalle
Paris
Chèr Monsieur Salvador!
Comment allez-vous? Nous ici allons bien.
Pleut-il chez vous? Ice le soleil brille comme un fou. Mais alors: à l'affaire!
Un de nos clients, le firma Du Pantalon, va jeter une nouvelle crème contre les
Hemorroïdes sur le marché. Connaissez-vous les Hemorroïdes, monsieur Salvador?
Olala, quelles petites diables! Vous comprenez donc que nous allons fair tout pour
supporter ce nouveau produit: des grandes annonces dans les journaux et des
commercials au télé et sur la radio...
Et ici VOUS venez dans la picture, parce que le produit de notre cliënt, chèr
monsieur Salvador, s'apelle ‘Papillon’ et nous pensons à prêter le premier strophe
de votre fameux chanson ‘l'Abeille et le Papillon’, donc le stupide public sera penser
que ce que vous chantez n'est pas ‘une abeille et une papillon’, mais ‘une
AAMBEILLE et une Papillon’. Pourqoui? Parce que nous commencons à apeller les
hemorroïdes des ‘Aambeilles’, en hollande.
Voulez-vouz nous dire au plus vite si vous êtes d'accord, chèr monsieur Henri
Salvador?
Salutations Cordiales,
Francios Butteur
Direction
Henri Salvador
p/a l'Olympia
Paris
Fnilkc & Pretnars 200
Rakelmievadsburo
Zottermoer
Chèrs Messieurs!
Ah oui, l'abeille et le, papillon! C'etait un succès extra! C'était un de mes disques le
plus sympa. En effet, c'était le seul disque que j'ai jamais fait. Et q'est ce que vous
voulez maintenant? Vous parlez des hemorroïdes qui s'appellent des ‘aambeilles’ en
hollande. Mais c'est incroyable, ça! Alors: il me faut chanter une AAMBEILLE et
une papillon? Toujours le vôtre, messieurs, mais hélas: j'ai perdu mon voix depuis
quelques années...C'est pour ça que je vous propose le suivant: demain soir, à
l'Olympia, il y aura un spectacle dans lequel sera présent, parmi des autres non-valeurs,
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le chanteur Boney M. Je demanderai monsieur Boney pour chanter, après la soirée,
un
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simple ‘M’, par moins de montage. J'envoyerai ce ‘M’ immédiatement demain matin
à votre adresse, parce que je prend mon cassette-recorder avec moi ce soir. Donc je
vous donne le droit de faire une assemblage de son, basé sur mon disque l'abeille et
le papillon et pour ce geste je vous demande une salaire de 15.000 tulipes
d'Amsterdam.
Salutations cordiales,
Henri Salvador (le même)
Flinck & Partners 2000
Reklameadviesburo
Zoetermeer
Mijnheer van den Broek!
Uw opmerkingen aangaande de concept-Papillon-foto hebben wij in onze studio ter
harte genomen. U sprak van ‘meer Vlinders dan Billen’ en het leek ons dan ook
raadzaam het beeldmerk te reduceren tot 1 Vlinder (Papillon) en twee Billen (des
Aambeilles).
Bijgaand enkele proefopnamen met diverse modellen. Mag ik u nogmaals om
voldoening van mijn voorlopige eerste faktuur verzoeken?
Hoogachtend,
F. Doeleman

FLINCK & PARTNERS 2000
ZOETERMEER
FACTUUR VOOR: J. van den Broek
Geneesmiddelen BV
De Bilt
BETREFT: CAMPAGNE ‘PAPILLON POUR DES AAMBEILLES’.
Concept

fl. 50.000,-

Het Idee

fl. 100.000,-
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Naamgeving
‘Aambeilles’

fl. 80.000,-

Verzinning
‘Papillon’

fl. 250.000,-

Rough Sketches

fl. 90.000,-

Copywriting

fl. 150.000,-

Fotokosten

f1. 124.000,-

Portokosten

fl. 24.653,20

Telefoonkosten

fl. 1.247,42

Lunches

fl. 35.654.-

Honoraria Modellen

fl. 85.000,-

Sigaren, sigaretten fl. 568,90
----Sub sub-totaal

fl. 991.123,52

18% BTW

fl. 178.402,24
-----

Sub totaal

fl. 1169.525,76

Extra kosten (vrij
van BTW)
Zeldzame
fl. 500.000,Opgezette Vlinders
Honorarium Henri fl. 500.000,Salvador
----Generaal Totaal

fl. 2169.525,76

Betalingskonditie binnen 24 uur netto.
F. Doeleman
J. van den Broek
Geneesmiddelen
De Bilt
Flinck & Partners 2000
Reclameadviesburo
Zoetermeer
Doeleman!
Gisteren ontving ik tot mijn verbijstering uw nota voor de Papilloncampagne. Dat u
de oorspronkelijke overeengekomen campagnekosten hebt overschreden met ruim
anderhalf miljoen gulden en dat de eigenlijke campagne nog van start moet gaan soit!
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Ook over de vergoedingen voor Idee en Naamgeving zult u mij niet horen: ik heb
geen verstand van dit soort zaken en ik neem best aan dat ook voor Creativiteit de
prijzen zijn gestegen...Nee, het enige punt uit uw nota waar ik graag een groot
vraagteken bijzet is de post HONORARIA MODELLEN! In alle billen herkende ik
namelijk HETZELFDE STELLETJE! En weet u wat ik geloof, Doeleman? Dat ze
van ù zijn! Dat u gewoon maar even thuis op bed bent gaan liggen en dat u uw vrouw
een Polaroid-foto van uw achterste hebt laten maken!
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HOE WILT U ANDERS HETZELFDE TRUITJE OP ALLE VIER DE FOTO'S
VERKLAREN???!!
En voor deze aktiviteiten zou ik fl. 85.000,- Honoraria Modellen moeten betalen?
Nee meneer Doeleman - met zulk een reclamebureau doen wij geen zaken! Ik sluit
hier een ongedekte chèque ad. fl. 2.084.525,76 bij in (zijnde uw faktuur-totaal MINUS
fl. 85.000,-) en ik beëindig, onder dankzegging, tegelijkertijd onze samenwerking.
Opdat u tenminste weet met wie u deze weken te maken heeft gehad, zend ik u
morgen mijn foto!
Met bitse groeten,
J. van den Broek

Neem broekzalf bij aambeien!
Alweer zo'n steengoed PAPILLON-Produkt!

Dankbaar toeval
‘Vanmorgen werd ik gebeld door een man die een verkeerd nummer had
gedraaid...maar die man had een Stèm...daar werd ik helemaal Warm van! Nog nooit
in mijn leven ben ik zo opgewonden van alleen maar een Stem geweest!’
‘Dat had ik gisteren nog met de Uiensoep! Ik had haast, dus ik heb er zomaar, op
goed geluk, wat willekeurige kruiden uit m'n rekje ingekieperd...en smaken dat ze
deed! Als nooit tevoren!’
‘Nou, weet je wat ik wou? Ik wou dat ik wist hoe ik vannacht heb liggen slapen!
Want toen ik vanmorgen opstond zat mijn haar toch zó fantasties!’

Suksesstuk
‘Ik had gedacht een beetje Ayckbourn-achtig. Groot landhuis, familie bij elkaar.
Reünie na jaren. Lachen, spanningen, malle gevallen. Hoewel, familie - gezin. Gezin
is beter. Vader, moeder, drie kinderen. Of vier. Hangt er vanaf wie we kunnen krijgen.
Karakters nauwkeurig tekenen. Lesbies geworden dochter bij voorbeeld. Misschien
een zoon die kernfysicus is geworden. Dan voorstel van iemand, dronken, want de
jongste is laten we zeggen vijfendertig, om gezamenlijk nog één keer naakt op de
foto te gaan. Het hele gezin, net als dertig jaar of zo geleden, bij een vakantie. Vader
wellicht Naturist maken, maar serieus, eerlijk. Moeder nog koket. Zestig maar koket,
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valt een beetje op man van dochter. Meer van die lijnen. Dan Feydeau-achtige
toestanden in het tweede bedrijf, aan en uitkleden, misverstanden, gênes, paniek.
Misschien iets bouwen waarbij we in vier kamers tegelijk kijken. Pauze. Derde
bedrijf: paar mooie monologen, complexen die naar boven komen, huilbuien, oude
vetes, verzoening, happy end: hele gezin poseert naakt voor het voetlicht. Zie je daar
wat in? Ik heb Jeroen Krabbé gesproken en die wil dolgraag. Alleen hij wil als de
zoon, terwijl ik vind dat hij als de vader zou moeten.’

Eng
Lang, lang geleden kwamen wij wel eens mannen tegen met brede leren banden om
hun polsen.
Vooral in de vroegere trams en bussen, waar de passagiers met hun arm omhoog
aan de lussen hingen, vielen onze ogen regelmatig op van die donkerbruine,
gladgesleten polsbanden. Ze glommen. Er zaten gespjes aan.
Ook sjouwermannen in de Bouw, kolenmannen en koelijstransporteurs droegen
vaak zo'n lederen polsband. Ze waren natuurlijk bedoeld ter voorkoming of genezing
van verstuikingen, meer niet, maar wij griezelden hevig bij het zien van deze
prothesen.
Dat kwam doordat een tante ons vertelde dat mensen die zulke banden droegen
ooit gepoogd hadden hun polsen door te snijden.
Dan hadden wij nog een tante die aan haar rechterhand twee donkergele vingers
had, haar wijs- en haar middelvinger. Dat komt doordat ik altijd van die enge dromen
heb, zei ze, en van nachtmerries krijg je gele vingers. Later begrepen wij dat dit van
het sigarettenroken kwam, maar jarenlang speurden wij bij bezoeken naar haar
rechterhand en probeerden wij ons de enge droom voor te stellen die haar vannacht
weer wat verder had vergeeld.
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De Stichting Fiets in Nood
De fiets, eens Neerlands nationale symbool. Zag men vroeger ooit een omgevallen
fiets? Nu draait men een gevallen fiets de rug toe. ‘Gauw doorlopen, niet omkijken,
het is niet onze fiets, dus hebben wij niks met hem of haar te maken.’
De Stichting Fiets in Nood helpt.
Onze medewerkers zetten gevallen fietsen weer recht op hun banden.

Onze voorzitter, Jhr. Frits den Einder, berijdt zelf onze Fietsenambulance (een
Ermo-tour, Nederlands Fabrikaat). Ernstige gevallen worden onmiddellijk geopereerd.
In zijn kasteel te Groenewoudt, heeft Jonkheer Frits 350 weesfietsen opgenomen.
Fietsen, ouder dan 30 jaar, genieten een onbezorgde oude dag in de voormalige
paardenstallen.

Amsterdam huilt, waar het eens heeft gefietst.
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Per jaar overlijden in Nederland 30.000 fietsen aan fietsmishandeling.
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De Stichting Fiets in Nood wil met haar Zadelcampagne een einde maken aan de
terreur van de plastic draagtaszadeldekken.
In ons land lijden duizenden zadels onder foeilelijke, broeiwarme surrogaatdekjes.

Treffen onze aktievoerders een krepeerfiets aan, dan zetten zij het Fiets in Noodteken
op het aanpalende pand. Heeft de eigenaar na twee dagen de fiets nog niet van een
zadel voorzien en de velgen rechtgebogen, dan aarzelen zij niet zo'n rijwiel te
bevrijden door haar van haar ketting los te zagen!

In Amsterdam zwerven naar schatting 6.000 fietsen, die per dag 500 gram heroïne
nodig hebben om te kunnen rijden.
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Dieses Foto braucht kein Unterschrift, dachte ich so!
Herzliche Radgrüsse,
Heinz Luftschlauch,
Unter-Sturmradler
der Stiftung Fahrad-im-Not,
Abteilung Ulm-Nord.
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Ouderwetse honden
Gisteravond, of was het eergisteren, je weet het niet meer met die kabeltelevisie, zag
ik een merkwaardige oude film op Duitsland 2. Hoewel: kan ook op de BRT geweest
zijn. Of misschien was het wel gewoon Nederland II. In elk geval was het een Oude
Film met Betty Grable of Bette Davis. Ava Gardner? Niet onmogelijk. Hoe dan ook,
het was een zwart-wit film uit de dertiger, veertiger jaren. Zo begin jaren vijftig.
Onbekende regisseur, niks bijzonders, maar best te harden, want aan een niet al te
boeiende Oudere Film blijft altijd meer te zien dan aan een gaapdwingende Story
anno thans. Autoos, mode, meubels, bouwwijzen, brillen, glaswerk - als het verhaal
niet boeit houd je aan een slappe film van vroeger tenminste een rondleiding door
een bewegend stijlmuseum over. Zo kreeg ik suizende Packards en Pontiacs
voorgetoverd, vele vierkante herenkostuums, koelkasten met ronde schouders, de
prachtigste rookpoten en staande schemerlampen, duizelingwekkende oorhangers
en tientallen, als met een bijl gekliefde scheidingen in de glazendste herenkapsels.
Ook was er, terloops, een dozijn Honden in de film aanwezig en daar wilde ik het
even met u over hebben want ik ben bang dat ik er alleen niet uitkom. Zie ik het
goed, of ben ik overspannen? Dat is de vraag.
Ik moet u eerst even uitleggen dat de honden in die film geen sprekende rol hadden.
Het waren geen Dragende Honden: geen Sterhonden zoals Lassie en Rintintin. De
helft van de blaffers kwam toevallig in beeld, bij totaalopnamen, zoals bomen en
lantarenpalen ook per ongeluk in films meespelen, maar de andere helft was kennelijk
gepland. Dat waren Figurantenhonden, met twee à drie B-honden in hun midden. Zo
mocht een Afghaanse windhond halverwege de film bij een dreigende
schoorsteenbrand zijn domme baasje wakker blaffen en sprongen twee bouviers, op
een party, zeer geroutineerd een mooie mevrouw ondersteboven. Bij elke nieuwe
hond echter, kreeg ik het onbestemde gevoel dat er iets niet klopte. Maar wat?
Ik verzeker u nogmaals dat het absoluut geen Dierenfilm was; ik zat naar een
gewone mensenfilm te kijken en als ik het u nu een beetje doe wemelen van de
honden, dan komt dat alleen doordat ik in mijn gespitstheid op het verschijnsel Hond
geen oog meer had voor de mannelijke of vrouwelijke hoofdrol (Joan Fontaine?
Victor Mature?). Vreemd dat er wel beroemde Honden-filmrollen bestaan (en dat,
in ‘Angora Love’ van Laurel en Hardy zelfs een Geit het witte doek haalde), maar
dat Poezen het bij de cinema alleen in geanimeerde versie redden (Tom en Jerry, de
duizenden Disney-katten); dacht ik nog eventjes koortsig terzijde toen er op de buis
juist een cocker-spaniël binnenstapte, met een oud dametje aan de lijn en ik plotseling
zag wat ik al die tijd bij elke vorige hond gevoeld had: Honden in oude films zijn
Ouderwetse Honden!
Ik hoop heftig dat u voelt waar ik heen wil en als dat niet zo is ben ik er niet best
aan toe. Ik bedoel dus dat Honden, in al hun naaktheid, op een mij raadselachtige
wijze desondanks net zo uiterlijk gedateerd zijn als de in oudere films voorkomende
koekblikkige autoos en platboezemige vrouwen. Honden uit films van voor 1960
maken op mij een buitengewoon Ouderwetse Indruk!
De honden van de merken waar altijd aan werd geknipt, gefrunnikt en gesleuteld
(Pekinezen, Boxers, Airdale Terriers) tellen nu even niet mee, want van deze groep
zou je na gedegen kynologies speurwerk nog wel kunnen vaststellen dat het dan en
daar inderdaad modieuze usance was om hun oren op deze of gene wijze te kortwieken
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of hun vacht, overeenkomstig de stijl van de tijd, met bepaalde Retro-motieven in te
scheren. Nee, het gaat mij hier om de honden waar, qua vormgeving, geen
mensenhanden aan te pas kwamen; de niet aan een bepaalde smaak of trend gebonden
honden die gewoon op eigen houtje door mochten groeien en bij het zien waarvan
ik nu, dertig, veertig, vijftig jaar na hun dood, mezelf hoor mompelen: wat een
Ouderwetse Honden!
Een Deense Dog als een T-Ford. Ze lopen ook anders, honden in oude films.
Stijver, minder vanuit de heupen. Ik maak me sterk dat zelfs de plas- en poephouding
zichtbaar zijn geëvolueerd. Maar ja, die scènes werden destijds nog weggecensureerd.
Ik had de film op Video opgenomen en vanochtend heb ik mijn beide honden voor
het scherm doen plaatsnemen, om samen met hen te zien of mijn paranoïde theorietje
klopte.
Zodra er een Hond op het doek verscheen zette ik dat beeld even stil en draaide
ik hun beider koppen naar het toestel. Wilt u wel geloven dat ze vrijwel niet
reageerden? De honden van vandaag de dag herkennen de Ouderwetse Honden
nauwelijks nog als soortgenoten, wat mij voldoende bewijs voor mijn stelling lijkt.
Zo snel gaat alles, tegenwoordig!
De komende week ga ik, bij het zien van Oude Speelfilms, samen met de oudste
Sanseveria en mijn beide Geraniums eens goed op de Planten van Toen letten.
Koot

Nederland nu
Aan de rand van de nieuwbouw hebben ze een enorm bord geplaatst waarop je kunt
zien, als je het systeem eenmaal doorhebt, welke letters en cijfers je moet aanhouden
om de oude stad te bereiken.
De hele dag door stoppen hier gehaaste vertegenwoordigers en chauffeurs van
besteldiensten. Ze laten hun motoren draaien en stellen zich radeloos op voor het
bord.
Gelukkig duikt, binnen een minuut, de werkeloze AOW-er op. Hij vraagt waar u
wezen moet. Dit doet hij de hele dag, onbezoldigd en met zijn hondje. Maar je wordt
er niet echt wijzer van, want hij wijst je de weg via namen die de buitenstaander
onbekend zijn.
‘Dus dan rijdt u door tot langs de Meelfabriek van Tettero, tenminste die zat daar
vroeger; en dan komt u vanzelf in de Kalfjeslaan. Dus niet de Groest inrijden, maar
schuin linksaf, langs het oude Café van De Zwart.’ ‘Jaja’, mompelt u, ‘en dan zal ik
het daar in de buurt nog wel eens vragen’. U wilt weg, want u voelt dat de man zijn
in de oude stad spelende levensverhaal aan u kwijt wil. In uw achteruitkijkspiegel
ziet u hoe hij een verse, verdoolde reiziger besluipt.
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Achteraf
Drie weken alleen was ze nu.
Haar ogen, nog bol van verdriet, keken de keuken rond. Ze moest alles van zich
af zetten en gewoon een ouderwetse grote schoonmaak houden.
Een Lat-relatie, had hij hun verhouding genoemd...Dat hield in dat hij 's zaterdags
naar de HUBO of naar de GAMMA-bouwmarkt ging, voor hout. Zag ze hem dinsdag
of woensdag pas terug. Dronken, meestal. Probeerde hij het weer goed te knutselen
door iets op te hangen in de keuken of iets af te timmeren op de gang. Hij timmerde
alles af, met latjes, die hij vervolgens beitste. Lief bedoeld allemaal, maar er stonden
altijd open blikken beits op haar aanrecht en er lagen kwasten in de wastafel en de
meeste dingen die hij had opgehangen waren na hooguit een week weer naar beneden
gekomen.
Zuchtend klapt ze de keukentrap open. Ze klimt erop en ziet voor het eerst de
bovenkant van het extra wandkastje voor de kopjes. Vorig jaar kerstmis, had hij dat
opgehangen. De wand erachter zit vol kraters van het misboren. En de bovenkant
van het kastje heeft hij niet gebeitst! Een vette stoflaag op het blanke fineer. De
voorkant en de zijkant heeft hij geschilderd, maar de bovenkant niet. De achterkant
dus ook niet, ze weet het zeker. Halve mannen: wat je toch niet ziet, dat doen ze niet.
Ze voelt weer een huilbui hangen en haalt het pakje menthol-sigaretten uit haar
schortzak.

Vrijwel verdwenen geluiden van tien jaar geleden:
Het ratelen van een filmprojektor
Het suizen van het gas
Het klepperen van een brievenbus
Het belletje van het zwengeltje van de postzegelautomaat
Het reutelen van de telefoonschijf
Het belletje bij elke liter van de benzinepomp
Het kletteren van het deksel van de vuilnisemmer
De klik van het lichtknopje
Het snelle natikken van een bandrecorder-band die doordraaide als de andere spoel
al leeg was
De zingende klik bij het openspringen van een gewoon fietsslot
Het scheuren van de blaadjes van de Bescheurkalender toen deze nog niet
geperforeerd waren!

Warm
Het zingt in haar. Dansend bijna zwiert ze met haar boodschappenwagentje over het
trottoir. Gaat ze heerlijk de hele middag haar nieuwe Koel/vrieskombinatie met twee
aggregaten inrichten! Ze heeft een koelgedeelte van 197 liter met automatiese
ontdooiing en haar vriesvak heeft vier sterren en een inhoud van 130 liter!
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Ze stapt bij de bakker binnen. Zul je zometeen de andere dames zien kijken als ze
haar bestelling doet. Daar is ze óók van verlost door haar vriesvak; van die spiedende
rotkoppen. Ze hoeft ze hooguit nog maar één keer per week te zien. Was u aan de
beurt, mevrouw de Zulke? Ja bakker. Mag ik van u tien gesneden wit en vijftien
gesneden bruin?

Avocado's
Buiten pakt hij een avocado uit het groenteschap, kneedt haar, legt haar terug, pakt
een andere avocado en dan nog een en stapt de groentewinkel binnen alsof het een
bank is. Laat alle dames voorgaan.
Kiest intussen een blikje thee uit. ‘Maar we hebben nog thee!’ zal zijn vrouw straks
roepen, ‘Zeker weer om het mooie blikje!’ (Hij verzamelt mooie, liefst oude blikjes).
‘Nee, deze meneer was voor’, zegt een valse mevrouw. Hij rekent af. Twee avocado's.
Anders nog iets? Nee, anders niets. Goedemiddag.
Ziezo, dat is gelukt; die avocado's heeft hij tenminste. Die avocado's nemen ze
hem niet meer af. Op weg naar de volgende winkel op zijn lijstje paseert hij het huis
waar de mensen wonen die vanavond komen eten. Kon er niet onderuit. Belangrijke
vent, in zijn verband, zeker straks na de reorganisatie. Deze man in kwestie stropt
nu zijn das; hij staat voor het raam en ziet hem hier lopen, met zijn twee avocado's...
‘Daar gaat van Nieuwenhoven’, draait hij zich van het raam om naar zijn vrouw,
die bezig is haar uitgaanspanty aan te zeulen, ‘daar loopt van Nieuwenhoven met
twee avocado's.’ Hij kijkt weer naar beneden, de straat uit, maar van Nieuwenhoven
is de hoek al om en zwemt bij de Viswinkel naar binnen. ‘Zozo’, mompelt de tafelgast
van straks en hij trekt zijn blazer aan, ‘Avocado's. Flair heeft hij wel, van
Nieuwenhoven; dat moet ik hem nageven. En ik zal jou eens wat zeggen, schatje.’
‘Mu meven miet’, antwoordt zijn vrouw, naald en draad tussen haar lippen geklemd.
‘Als wij straks vooraf een avocado krijgen’, zegt haar man met toegeknepen ogen,
‘vooraf een avocado met garnalen...En als die een beetje redelijk smaakt; dan draag
ik van Nieuwenhoven voor als opvolger van Brummelkamp.’

Grote Jongen
Op een trouwreceptie behapt de zevenjarige jongen een kokend hete bitterbal. Hij
roept: ‘mamma, mamma!’ Zijn moeder snelt toe. ‘Warm, warm!’ hijgt hij, terwijl
hij zijn mond zo wijd mogelijk openspert. Zijn moeder blaast in zulke gevallen hard
bij hem naar binnen, want dan koelt het kokend hete eten sneller af, gelooft de jongen.
‘Kom hier’, zegt zijn moeder en ze wil met blazen beginnen. Maar dan ziet de jongen
al die volwassen hoofden die zich lachend in zijn richting draaien. ‘Nee, laat maar’,
huigt hij en klapt zijn mondje dicht.
's Avonds in bed weet hij, niettegenstaande het blaasje aan de binnenkant van zijn
bovenlip, dat hij zijn moeder nooit meer zal vragen om in zijn mond te blazen.
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De Verjaardagskalender
Toen Aarnout in de gaten kreeg dat ze weg was, kon geen van de aanwezigen vertellen
hoe lang hij Gemma al miste. ‘Ik heb haar net nog gezien’, zei Eric, ‘ze stond naast
me, bij de paté. Ze was een bordje voor Aarnout aan het klaarmaken, zei ze.’
‘Klopt’, zei Aarnout, ‘ik heb het net naar binnen. Die zalmsalade is heerlijk
Martine!’
‘Niks voor Gemma om zonder niks te zeggen naar huis te gaan’, zei Martine met
grote schrikogen, want ze zag haar partijtje al in het water vallen.
‘Onzin!’ riep Roel, ‘misschien is ze even gaan liggen, boven of zo...’
Aarnout telde snel de mannen. Zijn beste vrienden waren het, jawel, maar als ze
even de kans kregen om wat met Gemma te vrijen...nee gelukkig, ze waren er allemaal
nog!
‘Hoe kan Gemma nou boven zijn gaan liggen?’ kefte Martine, ‘er is hier geeneens
een Boven!’
Dat moesten ze toegeven.
‘Wacht eens even mensen!’ Dat was Liesbeth. Nuchtere, zakelijke Liesbeth.
‘Misschien is Gerda gewoon even haar neus poederen, meer niet!’
Aarnout sloeg zich voor zijn hoofd en Martine was al op weg naar het toilet. En
alle gasten er achteraan...
Roel probeerde de deur als eerste. Dicht.
‘Ben jij daar Gemma?’ vroeg Aarnout. Geen antwoord. ‘Harder!’ spoorde Tonny
aan.
‘Gemma?’ riep Aarnout, ik ben het, Aarnout! Ben je daar Gemma?
‘Ja.’ Het klonk heel nat en zachtjes.
‘Wat is er aan de hand Gemma?’ Dat was Martine, nog voor de helft in paniek,
‘ben je niet goed of zo?’
‘Nee niks’, klonk het door de deur van het toilet, ‘er is niks.’
‘Er is wèl wat Gemma!’ riep Aarnout. Het kwam er veel harder uit dan zijn
bedoeling was. Dat kwam doordat de anderen hem zo stonden aan te kijken van:
Nou, doe er dan wat aan! Het is toch zeker jouw Gemma?
‘Heb je gekotst of zo? Komop Gemma, doe die deur open!’
Het beviel Aarnout wel, dat ze allemaal zo naar hem keken. Dat hadden ze niet
verwacht, dat hij zo beslist en zelfverzekerd zou optreden tegen zijn Vrouw. Daar
konden diverse anderen (Roel en Jan, om er maar eens twee te noemen) een voorbeeld
aan nemen. Hoe die zich soms door hun vrouwen lieten betuttelen, op
feestjes...‘Gemma! Ik geef je drie tellen om die deur open te doen en anders trap ik
hem in!’ Stralend keek Aarnout om zich heen.
‘Niet doen Aarnout, niet doen!’ snikte Gemma.
‘Zeg dan verdomme wat er IS!’ brulde Aarnout.
Alle gasten lieten hun monden nu een beetje open hangen en ze zetten grote ogen
op tegen de toiletdeur, om beter te kunnen horen.
‘Het is zo erg Aarnout, ik kàn het niet zeggen!’ gierde Gemma.
‘Dat kun je wèl Gemma!’ Aarnout gaf een harde trap tegen de deur, waarbij hij
zijn voet erge pijn deed, wat hij niemand liet merken.
‘Nou goed dan’, snufte Gemma, ‘ik was volkomen van de kaart. Ik heb een
ontzettende huilbui gehad en toen heb ik de hele zalmsalade overgegeven.’
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‘Maar waaròm dan Gemma, waaròm moest je dan zo huilen?’
Aarnout trachtte een grimas te maken tegen de verzamelde feestvierders; hij
probeerde een gezicht te trekken waarop ze zouden lezen dat hij zich geneerde voor
Gemma's kinderlijke gejank, dat ten eerste, maar ze zouden ook kunnen zien dat hij,
dwars door alles heen, verkikkerd op zijn vrouwtje was. Maar het lukte hem niet en
halverwege een goedkope grijns bevroren zijn gezichtsspieren toen Gemma nog één
keer snikkend uithaalde: ‘We staan niet op hun Verjaardagskalender!!!’

Gratis attentie ter gelegenheid van tien jaar bescheurkalender!
Het zijn dure tijden. Hoe onbetaalbaar is ‘een dagje uit met het gezin’ niet geworden?
Daarom menen Koot en Bie, die zelf het hele jaar lang elke dag thuiszitten, er goed
aan te doen u nog eens te wijzen op de gratis Pretmogelijkheden die binnenshuis nog
altijd ruim voorhanden zijn! In het vervolg van dit jaar zult u dan ook regelmatig
‘Standaardsituaties van Gratis Lekkerte’ tegenkomen, zoals die onder regie en uit
de eigen rijke binnenhuiservaringen van Koot en Bie, werden gefotografeerd door
Henk Lannée van Henk Lannée Ciné en Video. Vandaag de eerste:

Kicks voor niks (1)
Lege sinaasappelen stapelen
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Alles zal ik zeggen, alles. Het dagboek van Aarnout
maandag, 17 mei, 1982.
‘Deze dag, die mij nu onbelangrijk lijkt, zal heel anders lijken wanneer ik over een
paar jaar deze bladzijde herlees. Misschien is dat wel de enige reden waarom ik ga
proberen een dagboek bij te houden.’
Dat schreef de Franse schrijver Julien Green op 9 april 1926. Het zijn de eerste
regels uit de Nederlandse vertaling van zijn beroemde Journaal. Het zijn dus nu ook
de eerste regels van mijn dagboek, want ik heb de knoop doorgehakt: ik word
schrijver. Of nee, ik bén schrijver, want nu schrijf ik!
Twintig jaar heb ik met mijn schrijverschap rondgelopen, zonder dat er één letter
op papier kwam, verlamd als ik was door het lezen van nagenoeg de gehele
wereldliteratuur. O, ideeën, plannen en concepten genoeg, maar dan stuitte ik prompt
weer op een auteur die mijn thematiek oneindig veel beter had uitgewerkt. Vandaag
breekt mijn eigen authentieke schrijversstem door.
Ik heb de vorm van het dagboek gekozen, want authentieker kan het niet. Het
dagboek is een in Nederland vergeten genre, maar daar komt verandering in. Ik heb
vijf snipperdagen genomen, want de eerste klap is een daalder waard. Daarna hoef
ik me dagelijks slechts een uurtje af te zonderen om een nieuwe bladzijde toe te
voegen aan dat wat een onthullend en magistraal verslag moet worden van het leven
van zomaar een Nederlander in de Tachtiger Jaren. Dat ik na publicatie van dit
dagboek niet ‘zomaar een Nederlander’ meer ben, spreekt vanzelf. Wie dan leeft,
dan zorgt.
Een stukje uit het Journaal van Julien Green zou ik als motto aan dit boek willen
meegeven, geschreven op 1 april 1932: Uit Stevensons essay over Whitman heb ik
een zin overgeschreven die ik als motto in mijn dagboek zou willen zetten: ‘In heel
Shakespeare zijn niet genoeg woorden te vinden om ook maar een klein gedeelte uit
te drukken van wat een mens in één uur ervaart.’
Het is maar al te waar wat Green hier zegt, dat heb ik ervaren gedurende het uur
dat ik nu aan dit dagboek werk. Alles zal ik zeggen, alles.
dinsdag, 18 mei 1982.
Vandaag de hele dag in Joseph Goebbels' Dagboek 1945 gelezen, dat ik vorige week
op mijn vijfendertigste verjaardag van Gemma kreeg.
Fascinerende lectuur! Het is natuurlijk gek om te zeggen van zo'n figuur, maar ik
bewonder hem wel om het feit dat hij ook in de laatste dagen van de oorlog met een
ijzeren discipline zijn dagboek bijhield.
Ook toen Berlijn aan alle kanten ingesloten was en de oorlog elk moment kon zijn
afgelopen, bleef Goebbels dagelijks enkele tientallen bladzijden toevoegen aan zijn
immense dagboek dat in 1925 begon. Maar hij begreep natuurlijk toen al de historische
waarde die dit dagboek na de oorlog zou krijgen. Elke dag beschrijft hij zeer uitvoerig
de steeds veranderende militaire situatie en zijn eigen doen en laten.
12 maart 1945: ‘'s Avonds ben ik verscheidene uren bij de Führer. De Führer maakt
een bijzonder krachtige en zelfverzekerde indruk en ook wat zijn gezondheid betreft
lijkt hij me in opperbeste vorm te zijn. Ik overhandig hem een exemplaar van Carlyles
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Frederik de Grote, dat ik nog bezat en waar hij heel blij mee is. Hij legt er de nadruk
op dat het de grote voorbeelden zijn, waaraan wij ons nu moeten oprichten en dat
onder hen Frederik de Grote de uitzonderlijkste persoonlijkheid is. Wij moeten er
een eer in stellen om ook in onze tijd een voorbeeld te geven, opdat latere generaties
zich onder vergelijkbare crises en belastingen op ons kunnen beroepen zoals wij ons
thans op helden uit de geschiedenis van het verleden moeten beroepen.’
Ik zou natuurlijk dagelijks het wereldnieuws kunnen samenvatten en er mijn visie
op geven. Toch is mij dat te onpersoonlijk en niet literair genoeg. Ik streef niet naar
eeuwigheidswaarde, maar op zijn minst moet iemand in 1995 toch een indruk krijgen
van het turbulente leven van een intellectueel in de tachtiger jaren. Wilt u het Totale
Dagboek?!
woensdag, 19 mei 1982
Vandaag de hele dag in de dagboeken van Anaïs Nin gelezen. Mijn hemel, wat een
roerig leven! Wat gebeurde er veel. Wat een fel levende vrouw. Veel van de roem
van haar dagboeken wordt natuurlijk ook ontleend aan haar vriendschap met Henry
Miller.
Juni 1933: ‘Henry weet niet waaraan hij lijdt. Ik zeg het woord “eclips” en dat
woord is genoeg om de chaos van Henry te illumineren en hij begint weer samen te
vloeien. Ik haal zijn versplinterd brein bij elkaar. Ik laat hem zich concentreren op
zijn richting, zelf-kennis. Hij laat mij de straten proeven, café's, films, eten en drinken,
en hij smaakt de vreugden van het bewustzijn. “Hoe waar, hoe waar”, roept hij. En
hij begint bijna onmiddellijk te werken. Dit dagboek blijkt een kolossaal, alles
overspoelend hunkeren naar waarheid, aangezien ik, door het schrijven, het risico
loop het hele optreksel van mijn illusies, al de giften die ik heb gedaan, alles wat ik
creëerde en beschermde, iedereen die ik redde van de waarheid, te vernietigen.’
Ken ik beroemde schrijvers? Vorig jaar, toen ik Gemma weer 's een dagje
Amsterdam liet proeven, hebben we Manuel Van Loggem zien lopen. Tenminste, ik
zou zweren dat het 'm was, hij droeg een geinig artistiek petje. Gemma had nog nooit
iets van hem gelezen en was dus niet zo gemotiveerd om achter hem aan te gaan.
Boekhandel Paats organiseert hier wel 's middagen waarop schrijvers komen signeren.
Ik zou dan zo'n schrijver scherp kunnen observeren om er in mijn dagboek verslag
van te doen.
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donderdag, 20 mei 1982
Vandaag de hele dag in de Particuliere Dagboeken van Paul Léautaud gelezen. Zo
openhartig en vrijmoedig zou mijn dagboek moeten worden. Wat een stormachtige
verhouding had Léautaud met Madame Cayssac, die hij eerst de Panter en later de
Gesel noemde.
Donderdag 12 juni 1924: ‘Er is niets stommers dan een vrouw die een geliefde
heeft, die ze doorlopend aan het afkraken is, geestelijk en lichamelijk, en dát terwijl
ze hem in bed geweldig vindt en dat ook bewijst. Idem wanneer ze zegt dat ik bij
geen enkele vrouw in de smaak kan vallen. En zij dan? De zogenaamde opmerking
van antiquair P...kan men vergelijken met de opmerking van de moeder van Madame
D..., toen ze verleden jaar tegen me zei: “Wat zou u op uw leeftijd nog met een vrouw
kunnen doen?” Toen de P...en ik naast elkaar in bed lagen, hebben we daar goed om
gelachen, terwijl ze mijn....afzoog en ik haar v....en vervolgens n..., tot haar grote
voldoening. Dát deed ik nou met een vrouw. Zij zelf (ze had haar mond vol en daar
was alle reden toe) vond het verhaal heel grappig.’
Zou ik zo kunnen schrijven over mijn verhouding met de Antilope (Gemma)?
Twee weken nu al hebben we geen g...meer gehad, zelfs niet...Vanmorgen gaf ik
haar een...., waar ze een beetje van schrok, leek me. Zal ik de A...vanavond zacht
achter haar oren...? Daar is ze altijd wel gevoelig voor.
vrijdag, 21 mei 1982
Vandaag de hele dag gelezen in het Geheim Dagboek van een puritein, van Samuel
Pepys, een 17e eeuwse hoge Engelse ambtenaar.
Dat is natuurlijk ook een oplossing: zo nauwgezet mogelijk de huishoudelijke
beslommeringen van alle dag noteren.
31 december 1664: ‘Vandaag mijn balans over het hele jaar opgemaakt. Ik ben er
tot na twaalven mee bezig geweest en het was bitter koud; maar ik was wel tevreden
over mijn bevindingen want door Gods grote genade bezit ik nu £ 1349; ben dit jaar
dus £ 500 rijker geworden.
Zodra de klok één sloeg, ben ik naar mijn vrouw gegaan, die in de keuken bij het
haardvuur zat en heb haar gekust en een gelukkig nieuwjaar toegewenst.’
Het nadeel van zo'n alledaagse registratie is natuurlijk, dat hij pas over een eeuw
of wat echt interessant gaat worden, terwijl ik bij mijn leven wel graag de vruchten
van mijn literaire gaven wil plukken.
De hele avond girorekeningen uitgeschreven. Mijn nieuwe saldo bedraagt ƒ 217,50.
Toen ik in bed kwam, sliep Gemma al.
zaterdag, 22 mei 1982
Vandaag de hele dag in het Dromenboek van Frederik van Eeden gelezen. Dat is wel
een heel originele manier om je innerlijk te verwoorden: een registratie van je
nachtelijke droom, een Nachtboek dus eigenlijk. 22 september 1917: ‘Gisternacht
voor 't eerst sinds veel maanden weer demonen gezien. Met dit bizondere dat mijn
stem, toen ik ze verdreef, door mijn vrouw gehoord werd. Ze hoorde mij roepen: ga
weg! en daarbij hijgde ik. De demonen waren niet zeer schrikwekkend. Een was er
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in een klein gangetje en hij maakte het helder licht, door kunstlicht. Een ook toonde
alleen een paar handjes achter een deur. Ik riep “wil je weggaan!” en schold hem uit
voor “wandelstok!” “zakdoek!” en zulke leevenlooze voorwerpen, daar ik wist dat
ze daardoor 't meest beledigd zijn.’
Gisternacht droomde ik weer dat ik lakei was op Huis ten Bosch. Elke keer als de
Koningin gebeld had, leek het alsof ik de trap van de keuken naar haar vertrekken
opzweefde, als ik haar het gevraagde ging brengen. Ik deed kennelijk iets verkeerd,
want ze was heel kwaad. Ze gooide me zelfs de hamer en de beitel waarmee ze aan
het hakken was geweest, naar mijn hoofd.
zondag, 23 mei 1982
Vandaag een fantastisch idee gekregen, want zo kan ik natuurlijk niet doorgaan. Mijn
visie op de dagboeken van beroemde voorgangers is zeker interessant, omdat het
veel over mijzelf vertelt, maar ik denk toch niet dat mijn dagboek veel opschudding
zal veroorzaken, als het gepubliceerd wordt, daarvoor is het genre te bekend. En toen
dacht ik, als ik nou 's een brievenboek samenstelde? Mijn correspondentie met door
mij bewonderde schrijvers! Dit idee gaf me zoveel energie, dat ik onmiddellijk aan
de slag ging, zodat ik bij mijn avondwandeling met de hond, de volgende brief op
de post kon doen.
Geachte heer Reve,
U kent mij niet, maar ik ken u wel!
Tenminste, als je een schrijver uit zijn boeken kan leren kennen. Dat is trouwens ook
mijn vraag aan u: bent u van mening dat het voor de meer dan oppervlakkige lezer
noodzakelijk is veel te weten van de schrijver privé? Bijvoorbeeld uit zijn dagboeken
en/of brieven? Ikzelf ben daar nog niet helemaal uit, vandaar dat ik erg benieuwd
ben naar de mening van u, die ik, in alle bescheidenheid, mijn Toekomstige Broeder
in de kunst mag noemen.
Twee postzegels voor antwoord sluit ik hierbij in.
Uw bewonderaar,
Aarnout
(Volgende week verschijnt, bij Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep, Reve's
nieuwe Brievenboek ‘Brieven aan Aarnout B.’)
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Rapsodies Drukken
Mooie film was dat, op Duitsland III. Nu maar weer eens naar bed. Even drukken
nog op de andere kanalen. Druk: Alan Ladd stapt aan de andere kant van zijn paard
af (want daar stond altijd een kistje klaar, omdat hij zo klein was).
Druk: de Combo De Tijd van Toen onder leiding van Al van Dam in de
Stadsfeestzaal te Aarschot bij een show van zestigplussers.
Druk: De Ayatollah Komeiny zit zwijgend tegenover Gadaffi, die juist zegt: ‘And
it is this Power that makes us...’
Druk: Koos Postema, achter een desk, kijkt op van zijn papieren en zegt: ‘Nou en
hoe dat allemaal in zijn werk ging daar in Den Haag, vertelt...’
Druk: Een rugby-scrum, zo te zien tussen Wales en Schotland.
Druk: De Paus test, op het balkon, de batterij opgestelde microfoons en zijn
‘Boeoeoeoe’ schalt over het Sint Pietersplein.
Druk: De stem van Ton Lensink over een rietkraag waarin een rijtje jonge eendjes,
achter de moeder aan, wegzwemt.
‘maar er is nog een àndere Biesbos en dat is de Biesbos...’
Druk: Jean Gabin ziet log en broeierig toe, zijn handen in zijn zakken, hoe Brigitte
Bardot, een bontjasje aan, haar rokje opstroopt aan de hoek van zijn bureau. Hoe
heette die film ook alweer? U blijft kijken en u drukt voorlopig niet meer. Ja straks,
over een uurtje, maar dan sneeuwt het op de meeste kanalen.

De Zaak Van Der Laak
MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM dat ik GEEL een
vreselijke kleur vindt. Dat GEEL en WIT de officiële katholieke (pis)kleuren zijn,
heeft in ongeringe mate aan mijn weerzin tegen GEEL bijgedragen. GEEL is geen
kleur, maar een verkleuring van WIT. Behalve bij van Gogh, waar GEEL GEEL is,
maar die kon weer geen handen schilderen. Toen ik in 1961 op de bromfiets naar
Arles reed, met Cock omdat zij toen nog maar de helft woog achterop, diende ik op
mijn voorspatbord een GELE plastic vin te monteren. Er zijn GELE sterren gedragen
en de heren voetbalspelers krijgen GELE kaarten. Ik noem u de naam Van Geelkerken.
De sinds enige jaren op de deuren van het kleinwinkelbedrijf verplicht aangebrachte
openingstijdentoelaatbaarheidskaart heeft Geel als hoofdkleur. De Bijbel spreekt van
het GELE gevaar. Dit alles bijeen verleent voldoende bestaansgronden aan de door
mij gistermiddag te 16.35 uur opgerichte Nederlandse Vereniging van Geelonthouders.
Cor van der Laak (Bruin)

Maandagmorgen
Niets bijzonders, lijkt er aan de hand.
Tijdens zijn eitje zet hij de vaste goede voornemens van elke maandagmorgen op
een rijtje. Eerder opstaan, minder eten, meer bewegen, stoppen met roken.
Dan verschijnt zijn zoon aan de ontbijttafel.
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Het is tien over acht en om op tijd op school te zijn, moet hij uiterlijk kwart over
acht de deur uit. Hij is negen en zit in de derde. Goedemorgen kerel. Dag pa, dag
ma. Tevreden getinkel van de theelepeltjes.
Eet je boterham op en neem dan maar een appel mee voor onderweg. Dertien
minuten over acht. Oja, zegt zijn zoon plotseling, dat was ik bijna vergeten! Ik moet
fotoos meenemen voor het werkstuk. Werkstuk? Wat voor fotoos? Nou van het
Koningshuis en van de Industrie en van Verkeer. Ik had ze vrijdag al moeten
meenemen. Vader veert vloekend overeind, tilt de stapel oude kranten van de radiator
en begint te bladeren. Scheurt een vage foto van een leegstaande scheepswerf uit het
zakenkatern van het NRC Handelsblad (Industrie), vindt in de zaterdagse
Volkskrant-bijlage goddank een plaatje van het Sint Pietersplein (Verkeer) en ritst
uit het plaatselijk advertentieblaadje een foto van een anoniem blond kereltje dat
best voor een van de prinsjes kan doorgaan. Tien voor half negen. Hier, stop in je
tas. Moeder spuugt in haar handen en wrijft zijn haar in model. Daar gaat de scholier,
zonder groet of dankjewel. Koffie? vraagt zijn vrouw hem. Graag, zucht hij, en hij
steekt zijn eerste sigaret op.

Kicks voor niks (2)
Met de kin het licht aandoen.
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Uit het dagboek van Ab van der Laak
Toen ik vanmiddag van trainen terugkwam, zag ik 't al aan het begin van de straat.
Mijn vader was weer met de spuitbus bezig geweest. Elk jaar is dat weer hetzelfde
gedonder. Dan koopt 'ie vijf spuitbussen met kunstsneeuw, waarmee 'ie alle ramen
van een glas-in-lood motief voorziet. ‘Zo'n gezellig oudhollands sfeertje.’ Bah! Ons
huis lijkt wel een bakkerswinkel uit een tekening van Anton Pieck. En ik had hem
gewaarschuwd: denk eraan, geen glas-in-lood op het raam van mijn kamer! Nou, dat
had 'ie niet gedaan. Alleen stond er heel groot op gespoten: VREDE, MENSEN!
Gatverdamme! Alles is er op gericht dat de hele buurt weet hoe gezellig het bij de
Van der Laakjes is. Want er hangt dus ook een enorme struik hulst op onze voordeur
en op het trottoir voor ons huis staat een kerstboom van tien meter hoog. En mijn
vader zit uren in het berghok op ons balkon, omdat 'ie de jongens wil snappen die
nu al drie keer alle lampjes in die boom hebben uitgegooid. Binnen hebben we ook
een boom, maar die is zó afgestampt volgehangen met kleurige troep, dat je er na
een kwartier schele hoofdpijn van krijgt. Dat heeft het voordeel dat de leidinkjes die
ik vannacht heb aangebracht, absoluut niet opvallen.
Dat wordt lachen geblazen vanavond. Want als mijn vader het jaarlijkse
kerstverhaal van Dickens heeft voorgelezen (2½ uur!) en hij de stekker van de
electrische boomverlichting in het stopkontakt steekt, zullen alle ballen exploderen!

Notities over kunst en kultuur
1. Het volgen van een Engelse televisieserie heet tegenwoordig aan cultuur doen.
2. Het laatste Cultureel Gelijk hebben H.A. Gomperts, Jonkheer Sandberg en Aldo
van Eyck.
3. ‘Nee, nadat Pierre Jansen van de TV verdwenen was, heb ik nooit meer iets aan
kunst gedaan.’
4. Wedden dat directeur Frans de Ruiter over vier weken het Holland Festival
ondanks de ter beschikking staande bescheiden middelen, heel geslaagd noemt?
5. Welke filmcriticus schrijft nu eens hardop dat die zogenaamde meesterwerken
van Kurosawa, eigenlijk ordinaire semi-fascistische knokfilms zijn?
6. Toen Heinrich Heine zei dat in Holland alles altijd vijftig jaar later gebeurt,
bedoelde hij, dat hij in 1981 genoegen zou moeten nemen met Seth Gaaikema
als vertaler. In plaats van Piet Paaltjens.
7. Amerikaanse touristen vragen bij binnenkomst in het Van Goghmuseum
onmiddellijk naar de vitrine met het oor.
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Graag tot ziens
‘En daarom wil ik mijn geld terug meneer!’
‘Met hoevelen bent u?’
‘Eén volwassene en dertien kinderen, want het was een uitje voor de verjaardag
van mijn dochter.’
‘En u bent dus niet tevreden?’
‘Nee meneer! Ik heb welgeteld twee kippen zien lopen en anderhalve hond. Die
tackel en een poedel.’
‘U vergeet nu de pony.’
‘Aha: de pony! De pony staat aan de andere kant van het hek meneer! De kinderen
konden hem niet eens aaien! Volgens mij hoort die pony er helemaal niet bij!’
‘Neenee- de pony hoort wel degelijk bij onze vaste bezetting.’
‘Oja. Net zoals die twee volgevreten hamsters zeker?’
‘U bedoelt onze Konijnen?’
‘Konijnen? Volgens mij waren dat twee opgezette marmotten.’
‘En de poezen dan? Waren de kinderen niet gecharmeerd van onze katten?’
‘Nee meneer! Straks gaat u me nog vertellen dat de Tuinkabouter met dat
kruiwagentje er ook bij hoorde.’
‘Ik ben blij dat u daarover begint, want de tuinkabouter is inderdaad één van onze
belangrijkste trekpleisters.’
‘Jaja. Op die manier kunt u dat aquarium er ook nog wel bijtellen.’
‘U heeft dus met de kinderen heerlijk naar het aquarium kunnen kijken?’
‘Welnee! Ik wierp per ongeluk een blik door het raam van uw woonkamer en
onmiddellijk schoof een mevrouw het gordijn dicht.’
‘Dat kwam waarschijnlijk doordat het net sluitingstijd was.’
‘Hoe het ook zij meneer - ik wil mijn geld terug! Want op die manier is het bij mij
thuis óók een Kinderboerderij!’

Notities over de Franse Film
1. De gleufhoeden van Alain Delon zijn nu zó slap, dat hij, eronder, nog altijd
voor een franse verloofde kan doorgaan.
2. In de jongste franse familiefilm speelt Michel Piccoli de grootvader, Stephane
Audran de grootmoeder, Gérard Depardieu en Isabelle Huppert zijn de ouders
en de zojuist door Roman Polanski ontdekte kleindochter van Klaus Kinski is
de maîtresse van de door Lino Ventura gespeelde dorpsnotaris.
3. Aan het Museum van de Franse Film wordt een aparte vleugel bijgebouwd voor
de collectie jarretelles.
4. Nog altijd vinden de fransen dat niet Grace Kelly, maar Cathérine Deneuve
Prinses van Monaco had moeten worden.
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C. van der Laak - een goede zaak!
Met SINTERKLAZEN is het Zaak
te steken hiermee niet de Draak,
en wie in zijn waarde Sint laat hem
(ook dank zij zijn geschoolde stem)
is DE HEER C. VAN DER LAAK!
Gaf u 't Sinterklaasfeest vaak
een voze, onvoldane nasmaak...
bel dan direct C. VAN DER LAAK
want deze Sinterklaas slaat raak!
Als u hem thans reeds in kunt lichten
schrijft hij kostelijke gedichten
bij presentjes, groot of klein,
fraai op rijm en vol venijn!
Kinderen krijgen op hun donder,
tantes duwt hij kopje onder
in uw bad, wastafel of bidet;
een ieder wordt op zijn nummer gezet!
SINT VAN DER LAAK spreekt NEGEN TALEN,
kent vele OUDE VOLKSVERHALEN
en bleef desondanks gewoon...
komaan dus: grijp die telefoon!
Hij komt dan, vergezeld van PIET
(een olijker bestaat er niet!)
stijlvol bij u over de vloer
en dit alles met EIGEN VERVOER!

P.S. Een goede Tip voor de Kerstdagen:
De Heer C. van der Laak speelt tevens het KERSTVERHAAL bij u aan huis. Zijn
gezelschap bestaat uit hemzelf, zijn beide broers (Melchior en Balthazar), zijn zoon
Ab (Jozef) en vrouw Cock (Maria).
Wilt u, in verband met de huur van de Ezel, wel tijdig reserveren? (Voor de Baby
(Het Kind) dient opdrachtgever zelf te zorgen.)

Haarbloem
De ramen stonden open, de vogels zongen en het was buiten warmer dan binnen.
‘Wat zit je haar leuk’, had een meisje tegen een ander meisje gezegd, ‘mag ik er
wat aan doen?’
‘Mij best’, had het meisje met het opgestoken haar geantwoord en lacherig van
verwachting was ze er voor gaan zitten.
Er werd een nieuwe Ska-plaat opgezet en een derde meisje wiegde naderbij. ‘Zal
ik jouw haar intussen los doen?’ vroeg ze aan de kapster. ‘Lijkt me prima’, antwoordde
deze.
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Twee jongens, die dit zagen, vroegen elkaar om een kammetje. ‘Vlechtjes!’ riep
iemand. Een ander had elastiekjes. De spiegel ging van hand tot hand. Toen ik
tenslotte maar wegging, zaten ze allemaal elkaars haar te doen. De maan scheen op
mijn kale kop.

Wil degene die hedenmiddag te 16.07 uur in de KAMPERFOELIESTRAAT, ter
hoogte van huisnummer 19, een door Sinterklaas (links) en zijn zoon Ab (rechts)
eventjes onbeheerd op het trottoir achtergelaten WASMAND VOL
SINTERKLAASCADEAUX medenam, deze nog voor 17.00 uur terugbezorgen aan
DE HEER C. VAN DER LAAK?

Door mekaar
- Zo gek, maar ik haalde Frits van der Poel en Pier Tania altijd door elkaar. - Pier Tania? Die haalde ik altijd door elkaar met Henk de By. - Weet je met wie ik Henk de By altijd door elkaar haalde? Met Ad Langebent. - Ad Langebent en Aad van den Heuvel ja, die haal ik de laatste jaren ook steeds
door elkaar. - Weet je wie ik óók altijd door elkaar haalde? - Barend Barendse en Frans Henrichs. - Nee: Herman Wigbold en Wim Ibo! - Herman Wigbold? Wat gek! Die haal ik altijd met Herman Emmink door elkaar.
- Herman Emmink. Die haal ik altijd met Hans van Willigenburg, Willem Nijholt
en Ivo Niehe door elkaar. - Koos Postema - die haal ik gek genoeg nooit met iemand door elkaar. -
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De Zaak Van Der Laak
Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom dat ik de minister van Volksgezondheid
hedenmorgen per aangetekende brief voor de laatste paar maal heb gewaarschuwd:
er dient nu zo snel mogelijk een huis aan huis te verspreiden vouwblad te worden
gedrukt (de concept-tekst heb ik reeds gereed) met regels voor de bestrijding van
Déjà-Vu, want mede door zienderogen stijgend alchohol - en druggebruik komt de
Déjà-Vu steeds vaker voor!
De gevaren van het verschijnsel Déjà-Vu (vaak, ten onrechte, Fausse
Réconnaissance genoemd) zijn vooral van medies-psychologiese zijde altijd
schromelijk onderschat: tegen andere onvoorziene lichamelijke gebeurtenissen, ik
noem u het Boertje, de Nies, de Wind en de Hik, weet zelfs de volksmond tientallen
huismiddeltjes te noemen, maar gevraagd naar een snelwerkend en doeltreffend
middel tegen Déjà-Vu staan ook de knapste koppen met de mond vol valse tanden.
Figuurlijk natuurlijk, want in de praktijk neemt men van gene zijde niet eens de
moeite mij terug te schrijven! Daarom hier eerst maar weer eens uitgelegd wat
Déjà-Vu eigenlijk is.
Het fenomeen Déjà-Vu is, voor wie het overkomt, het verrassende verschijnsel
dat het plotseling lijkt alsof de hele situatie waarin men zich bevindt tot in alle détails
op precies dezelfde wijze reeds een keer eerder werd gezien en doorleefd. Van die
dingen ja, duidelijk? Het Déjà-Vu is al heel oud, wat moge blijken uit Boek Dertien
van de Odyssee (alleen nog maar de Boeken 17 tot en met 24, dan heb ik de Vlaamse
vertaling rond) waar Homerus zijn held Odysseus tegen Pallas Athene laat zeggen:
Nu bid ik u in de naam van de vader,
want ik kàn niet geloven dat ik in het verweg-zichtbare Ithaka ben,
maar ik moet weer ronddolen in een verkeerd land!
Gij klapt dit alles maar, denk ik, plagenderwijs,
om mijn geest om te leiden.
O spreek mij de juiste tong toe:
kom ik hier mijzelf weerom tegen in mijn dierbare vaderland weder terug, ik?
Het zal u uit mijn metries volmaakte vertaling duidelijk zijn: met deze gevederde
woorden beschrijft Homerus een Déjà-Vu zoals dit de ‘Maertens-snelle Odysseus’
overkomt: onze boogbekwame held heeft het gevoel ‘dit al eens eerder beleefd te
hebben’ en dat is precies waar het bij het Déjà-Vu om draait!
Wonderlijk overigens dat uitgerekend de blinde Homerus voor het eerst literair
verslag doet van het Reeds Gezien-verschijnsel (Alhoewel: ik ben nu halverwege
mijn onderzoek maar ik kan reeds aannemen dat de Grote Griek zich meestentijds
blind hield, teneinde onverdachte, intieme blikken op de badende atheense jongelingen
te kunnen werpen wanneer hij zogenaamd te dichten zat, maar dit terzijde). Om kort
te gaan: u zit, staat, ligt of loopt ergens en u heeft plotseling het gevoel dat u dit al
eens eerder heeft beleefd. Dit gevoel kan wisselend van duur zijn; van een fractie
van een seconde tot minuten. Voor de oorzaak zijn er vanuit de psychologiese hoek
tientallen verklaringen aangedragen, die geen van allen deugen, omdat ik dit bewijzen
kan. Ook de neurofysiologen zijn er nog niet in geslaagd mij een bevredigende analyse
van het Déjà-Vu te geven. Het Déjà-Vu zou optreden bij grote vermoeidheid en in
situaties die een opvallende verwachtingsangst oproepen, jaja. Zo weet ik er ook nog
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wel tien, heren! Nee, zegt weer een andere School Zieleknijpers: u moet iets doen
of ondergaan en heimelijk bent u daar bang voor zodat het Déjà-Vu als een psychiese
defensie tegen een te sterke verwachtingsangst opereert...De meest populaire
verklaring luidt dat het Déjà-Vu u door angstige momenten heenhelpt door u onbewust
een gedachtengang te laten hanteren die ongeveer als volgt kan worden geformuleerd:
‘ik heb dit al eens meegemaakt en toen is het, ondanks mijn angst, blijkbaar allemaal
goed gegaan, want anders zou ik het nu niet opnieuw kunnen beleven!’ Deze uitleg
is echter zèlf gebaseerd op Angst! Angst voor de uiteindelijke Waarheid die niemand
onder ogen durft te zien: wij leven niet echt, doch wij worden, met onze wereld en
al, slechts gedroomd door een Opperwezen. Wij zijn allen tesamen niets meer dan
Gods nachtmerrie (lees mijn Brochure Sterven is Wakker Worden, waarom C. van
der Laak niet bang voor de Dood is) en gelukkig zijn slechts enkelen per generatie
zich dit bewust, waaronder getekende.
‘Maar als dat waar is’, vroeg mij gisteravond nog een dame in de hal van het
Metro-station waar ik deze week een serie hagepreken over het leven na de dood en
het schandaal van de koffieprijzenhou, ‘als dat wáár is, meneer van der Laak, dat wij
dit alles allemaal alleen maar dromen; waarom zou ik dan mijn gasrekening nog
betalen? Waar maken wij ons dan eigenlijk nog druk voor?’
‘Wij maken ons druk mevrouw’, heb ik haar geantwoord, ‘omdat wij
kunststelselmatig in de waan worden gelaten dat wij onze droom zouden kunnen
bijsturen, dat wij richting aan ons leven zouden kunnen geven! Maar het is voor de
oligarchie der Rijken van het financieelste belang dat wij dag in dag uit arbeid tegen
geld blijven inruilen, televisie blijken kijken, vakantieplannen maken, boodschappen
doen en blijven roken; omdat wij coûte que coûte het systeem moeten blijven
bevestigen! Het is mondiaal economies ontoelaatbaar dat groepen mensen echt wakker
gaan schrikken, binnen de grote droom!
‘Ja maar wat is dat Déjà-Vu dan, professor van der Laak’, vroeg ze. Buitengewoon
charmante vrouw was het. En niet dom. In elk geval intelligenter dan Cock, want
die kan nog niet eens goed luisteren naar mijn Déjà-Vu theorie.
‘Het Déjà-Vu mevrouw’, antwoordde ik haar, ‘het Déjà-Vu is het moment waarop
u, binnen deze droom, even wakker bent!’
‘Oh op die manier’, zei ze en aan de manier waarop zij wegliep kon ik zien dat ze
een grote opluchting had ervaren. Helaas heb ik haar mijn Déjà-Vus
bestrijdingsmethode niet kunnen demonstreren maar ik spreek op dat station nog de
hele week en zij komt zeker nog eens langs.
Het Déjà-Vu is het moment waarop u, binnen de totale droom die het leven is,
even wakker bent! Ik kwam tot dit inzicht tijdens een Déjà-Vu dat ik zelf had
opgeroepen. Ik kan mijn Déjà-Vu zo lang laten duren als voor de formulering van
een filosofiese stelling noodzakelijk is en in dit Déjà-Vu had ik een Déjà-Vu van een
Déjà-Vu. (Vergelijk met vier hikjes achter elkaar, maar dan inwendig en verticaal
het denkend deel van uw hersenen binnen). Het déjà-Vu is zeker niet ongevaarlijk,
maar gelukkig komt het kosmies intelligentiequotiënt, dat nodig is om de brug van
déjà-vu naar déjà-vecu naar Leven is Boze Droom
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van God + CIA te kunnen denken, slechts bij zeer weinig mensen voor. Alleen
Erasmus, Teilhard de Chardin, Spengler en van der Laak komen namelijk aan de
daarvoor benodigde 256, berekend volgens de methode van der Laak. Het gevaar
dat de gewone man in een déjà-vu-vlaag van helderheid plotseling ziet dat dit alles
een droom is waar hij liever niet in terugwil (maar hij hééft niets anders om in terug
te keren!) is derhalve klein, maar voor alle zekerheid dienen tijdelijke lijders aan
Déjà-Vu snel en doeltreffend te worden geholpen zoals drenkelingen
mond-op-mond-beademing behoeven en iemand die zich verslikt een harde roffel
op de rug nodig heeft. Ziet u dus bij een dame of heer in gezelschap, de metro, op
straat of in de winkel een flauwe glimlach rond de lippen beginnen te spelen en
bekennen zij vervolgens ‘dat het net is alsof zij dit al eens eerder hebben meegemaakt’
knip dan, voor hun eigen bestwil, zo hard mogelijk zijn of haar neus dicht, laat de
dame of heer nog in Déjà-Vutoestand, met het bovenlichaam gebogen een glas ijskoud
water drinken en blaas hem of haar intussen zo hard en van zo dichtbij mogelijk in
één der oren, op een scheidsrechtersfluit die standaard in elke verbanddoos of
EHBO-trommel zou moeten zitten.
Ik herhaal dus: het is absoluut noodzakelijk dat wij allen blijven meeslapen binnen
de grote droom. Komt u iemand tegen die er even uit dreigt te stappen, neem dan:
a: zijn neus tussen duim en wijsvinger, b: een glas ijskoud water en doe hem dit
voorovergebogen drinken, c: een scheidsrechtersfluitje en blaas dit in zijn oor. Als
mijn theorie klopt, heeft u nu het gevoel dat u dit al eens eerder heeft gelezen.
Maar dat is een Dèjá-Lu en kan geen kwaad.
C. van der Laak (Reïncarnatie Erasmus)

Kicks voor niks (3)
Een lege melkdoos platstampen.

Kaartje sturen
- Maar dat kunnen we toch niet schrijven: aan Henk en Gerard van Leeuwen? - Hoezo niet? - Nou ze zijn toch zeker niet getrouwd? Ze heten toch geen van Leeuwen? - Wat wou je dan zetten?. - Nou gewoon: aan Henk en Gerard. Zo noemt iedereen ze toch; Henk en Gerard?
-
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- Gerard en Henk. - Nou goed dan: Gerard en Henk. Dan schrijven we toch gewoon: aan Gerard en
Henk? - Hè nee, dat staat zo mieig. - Zo wat? - Zo nichterig, Gerard en Henk. - Wat zou dat nou? Iedereen wéét toch dat ze samenwonen?
- En bovendien raakt dat weg op de trap, zo'n ansichtkaart. Nee, er moet een
achternaam bij, naar mijn gevoel. - Laten we dan allebei hun achternamen erbij zetten! Dus dat je krijgt: aan Henk
Boomkamp en Gerard van Leeuwen. - Dat staat zo onpersóónlijk, vind ik. Net of ze niks met mekaar te maken hebben...- Ze hèbben strikt genomen toch ook niks met mekaar te maken? - Tuurlijk wel! Ze wonen toch samen? Dus laten we nou gewoon allebei hun hele
naam zetten. Aan Henk Boomkamp en Gerard van Leeuwen. - Ben ik het niet mee eens. Eén achternaam moet erbij, vind ik. - Okee. Maar dan zeker geen van Leeuwen! Dan eerder: aan Henk en Gerard
Boomkamp. - Hoe kom je dáár nou bij? Zie jij ze zo, die jongens? Ik schat ze volkomen
andersom hoor. - En als we dan eens zetten: aan de familie Boomkampvan Leeuwen? - Dat is weer zo pijnlijk! Net alsof ze kinderen hebben.
- Maar zouden ze dat niet pikken, die ironie? - Gerard misschien nog wel, maar Henk zeker niet. - Tja. We hoeven ze per slot van rekening geen kaartje te sturen.
- Dat is waar. Zij hebben ons tenslotte ook geen kaart gestuurd, vorig jaar. - Zullen we ze dan maar laten vallen, Henk en Gerard?
- Ach wel ja. Sparen we weer een kaart uit. - Kunnen we nog dva slivovica nemen. - Zo is dat! Ober!
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[Briefwisseling Ziekenfondsverzekering]
B. Wolkotrie
Centraal Diasteem 122
Kaakdorp
Aan de Jonge Leidsche van 1968, te Gouda
Kaakdorp, 12 juli
Betreft: Ziektekostenverzekering B. Wolkotrie, herstel twee vullingen en 1 inlee,
Italië 1982.
Heren,
Verblijvend aan de Rivièra Liguri, van 14 juni-8 juli 1981 en kamperend iets buiten
de gemeente Premolaria op Camping De Wijnstok in een zespersoons bungalowtent
(blauw) (met luifel) ontbeet ik op de ochtend van de 15e juni ten gevolge van twee
keiharde zogeheten ‘panini’ 1 Gouden Inlee en twee Loden vullingen uit mijn gebit,
wat ik tandheelkundig bij uw maatschappij voor de rest van mijn leven heb verzekerd.
Met de bus thans onmiddellijk gaande naar de naastbijgelegen gemeente Premolaria
teneinde op zoek naar tandarts, stuitte ik op de Piazza Dante op de aanduiding
‘Dentista, Dott. Maglione.’ Hier trad ik de 15e juni te 16.32 uur binnen, mijn ene
inlee en de beide vullingen in het zilverpapier van een leeg doosje Marlboro gewikkeld
(en hen in ditzelfde doosje dragend), en anderhalf uur later weer naar buiten, een
ervaring rijker en 120.000 lires lichter. De desbetreffende faktuur van Dottore
Maglione sluit ik hierbij in en verzoek u om snelle voldoening.
Hoogachtend,
B. Wolkotrie
De jonge Leidsche van 1968
Gouda
Aan de heer B. Wolkotrie
Centraal Diasteem 12
Kaakdorp
Gouda, 13 juli
Gedachte heer Wolkotrie,
Regelmatig overkomt het onze prachtige maatschappij, dat wij, met betrekking tot
in het buitenland genoten tandheelkundige hulp, vervalste fakturen ontvangen.
Ook het ons door u toegezonden velletje ruitjespapier (blauw) met daarop de
vermelding ‘120.000’, geeft ons niet die waterdichte indruk van echtheid die
noodzakelijk is om te kunnen overgaan tot uitbetaling van het gedeclareerde bedrag.
Wij kunnen derhalve niet tot voldoening van de door u zogenaamd gedane uitgaven
overgaan, tenzij u ons van het bestaan van een Dottore Maglione genaamde en te
Premolaria gevestigde tandarts kunt overtuigen.
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Hoogachtend,
J. Krentknibbel
Afdeling Tandheelkundekosten
Heer Krentknibbel!
Het is toch ook altijd hetzelfde gedonder met die Verzekeringsmaatschappijen!
Jarenlang betaal je keurig je premies en dan komt het een keer op uitbetalen aan en
dan geeft de maatschappij niet thuis! Waar haalt u trouwens de brutaliteit vandaan
om te twijfelen aan het bestaan van de door mij genoemde Dottore Maglione te
Premolaria?! Morgen zijn mijn vakantiefotoos klaar en dan zal ik u het zichtbare
bewijs van mijn korrekte declaratie leveren!
Hoogachtend,
B. Wolkotrie
Krentknibbel!
Alstublieft! Bewijst dit het bestaan van mijn tandarts Dottore Maglione of niet soms?
En nou betalen en vlug!
B. Wolkotrie.

Wolkotrie!
Een foto als deze zegt ons niets! Uit niets blijkt dat dit Italië is en dat dit Premolaria
zou zijn valt helemaal nergens uit af te leiden. Het spijt ons, maar wij kunnen uw
declaratie onder deze omstandigheden niet voldoen.
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J. Krentknibbel
Krentknibbel van de Jonge Leidsche!
Zo makkelijk laat ik mij niet afschepen! Goed dat ik, na mijn bezoek aan Dottore
Maglione, nog wat fotoos op de Piazza Dante heb genomen! Want wat zegt u hiervan?
Is dat een Italiaanse bus of niet? Dezelfde bus waarmee ik naar Premolaria kwam!
Jullie mogen nog blij zijn dat ik hem niet declareerde! En nu wil ik centen zien!
B. Wolkotrie!
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Heer Wolkotrie,
Volgens onze informatie bevindt zich op de Piazza Dante in Premolaria een
FONTEIN. Aangezien deze fontein ook op bovenstaande foto ontstent, gaan wij van
de Jonge Leidsche, ondanks het Italiaanse uiterlijk van de erop voorkomende bus,
nog altijd uit van uw kwade trouw. Er wordt niet uitbetaald!
J. Krentknibbel!
Krentknibbel, Jonge Leidsche van 1968!
Ik heb jullie klem, Krentknibbel! Je vroeg zelf om een fontein; nou hier hèb je je
fontein! En het is deze zelfde fontein waar ik na mijn behandeling boven heb
gehangen! Door de drukte van zijn praktijk daartoe gedwongen, wijst Dottore
Maglione, als je hem nog bloedend aanstaart, immers naar buiten en zegt: Spoelt u
maar! (maar dan in het italiaans). Aangezien nu niets jullie uitbetaling meer in de
weg staat, verwacht ik mijn omgerekende 120.000 lires uiterlijk MORGEN!
B. Wolkotrie
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Heer Wolkotrie,
Inderdaad moet de Jonge Leidsche van 1968 zeer tot haar spijt aannemen dat u tot
nu toe de waarheid heeft gesproken. Punt 18 sub C van uw verzekeringsvoorwaarden
bedingt echter dat de gehele behandeling binnen de praktijkruimte der arts dient
plaats te vinden. Daar naspoelen wel degelijk bij de behandeling behoort en u dit in
de fontein op de Piazza Dante te Premolaria heeft gedaan, vervalt uw recht op
uitkering.
Volgende keer beter,
J. Krentknibbel

Kicks voor niks (4)
De balpen door het blaadje heen op de vinger voelen schrijven.
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[De Zaak van der Laak]
Sport en wel hierom niet meer!
Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom dat, als ik mij kwaad maak of de bus
moet halen omdat die jonge chauffeurs (die vaak vers van overzee komen en dan
druk ik mij nog keurig uit) met totale veronachtzaming van de dienstregeling maar
zo'n beetje naar eigen goeddunken rondtuffen, dat ik dan de honderd meter, vanuit
stilstand, nog altijd met het grootste gemak binnen de dertien seconden loop; in
colbert, per stropdas en met normaal lederen herenschoeisel aan mijn onderdanen,
waar ik vandaag maar eens naar af wil dalen omdat wat er commercieel gezien met
onze voeten aan de hand is nu werkelijk de spuigaten uit begint te lopen!
Vroeger toen ik, opgebouwd uit louter tienen, nog op school zat en de mensen
gelukkig waren met wat zij allemaal tekort kwamen zonder dit te weten, droegen wij
tijdens de lessen in Lichamelijke Opvoeding behalve het eigen onderhemd dat, wit,
moest worden aangehouden, een zwartlinnen sportbroekje dat zo wijd diende te
vallen dat het leek alsof men een rokje aanhad en daarnaast, of liever gezegd
hieronder, sloten de verplicht voorgeschreven zwartlinnen gymnastiekschoenen om
onze blote voeten.
Ah, wat een schoenen waren dat! Snel, sterk en soepel; buigzaam, betrouwbaar
en onverslijtbaar!
Men kende in Nederland de merken Hevea (thans over de kop) en Vredestein
(tegenwoordig failliet) en daarmede was het arsenaal aan verkrijgbaar
gymnastiekschoeisel uitgeput. Niemand die deze beperkte keuze echter als een gemis
ervoer, want kwalitatief viel er op beide types sportschoenen niets aan te merken. Ik
zou er al mijn dubbele postzegels van Groot-Britannië voor over hebben wanneer ik
nu en hier zo'n stel gymschoenen op mijn bureau zou hebben prijken, doch zij zijn
eenvoudig nergens meer verkrijgbaar en mocht er nog ergens in Nederland een
magazijn vol van deze onvergetelijke ‘gympies’ staan, dan vrees ik dat het jarenlang
tekort aan voedzaam jongensvoetenzweet het rubber tot voorbij de bruikbare graad
van soepelheid zal hebben verkruimeld...
Hoewel dit nu te laat is, moet ik in het belang van De Waarheid (‘En daarom zegt
de Rechtvaardige: Zij is de Erfenis van mijn Vaderen’ - uit de Wijsheidsleer van de
Egyptenaar Ptahhotep, plus minus de derde eeuw voor Christus; volgende week hoop
ik zijn exakte sterfdatum achterhaald te hebben!) hier vermelden dat ik de eerste was
die hardop waarschuwde bij de komst van de Hoge Volleyballschoen - ik voorzag
reeds toen (plus minus 1950 na Christus) hoe het verschijnen van deze, strikt genomen,
overbodige gymschoen-vorm de eerste stap betekende op weg naar de totale
verwording van het Voetgebeuren; een weg die nog lang niet ten einde lijkt als ik
zie in welke krankzinnige opstopping van verzonnen Sportschoeisel wij thans verzeild
zijn geraakt! Ik voel ook niet de geringste lust om, voor de hoeveelste keer al niet,
te waarschuwen tegen de aanschaf van al deze middels de media en door de geldwolf
besprongen topsporters gepopulariseerde modefoefjes in het verfoeilijke
Jogging-genre: als u geloof hecht aan de mystieke vermogens van een paar
Sportschoenen dat, voor een prijs gelijk aan het minimum-jeugdloon, is uitgerust
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met via een (gratis!) bijgeleverde draaisleutel in de tussenzool te monteren
‘Schokdempers’ waardoor het gewicht van uw Kantoorbuikje zich perfect aanpast
bij de gesteldheid van het te belooppassen nieuwbouwstraatje - aarzel dan niet en
wordt gelukkig in uw nieuwe Fopstappers!
Maar onthou slechts dit: die oude gymschoenen waren zo goed omdat er niks
extra's op of aanzat zodat er niets Los kon laten (het Rubber van de zool was om het
Linnen van de Schoen gegalvaniseerd en meer materialen werden er niet toegepast!).
Zij gingen dus net zolang mee tot men een Gat in zijn schoenen had gelopen, wat
tussen de acht en twaalf jaar kon duren. Kijk nu, na twee weken van gemiddeld
gebruik, eens naar het synthetisch rubberen Noppenprofiel, naar de Suède hakpanden,
de Plastic merkstrepen, de Adem-aktieve Nylon Schacht, de Kunstvezel Tong en de
Viscose-veters van, om het even, uw nieuwe paar Adidas, Puma, Brooks, Palladium
of Huppeldepup-schoenen...
Ziet u hoe, aan de neuskant, uw Noppenprofiel, dat een Optimale Grip heette te
garanderen, geheel is weggesleten en hoort u dat, het naderende einde aankondigende,
plokplok-geluidje wat uw duim instinctief met de loslatende pseudorubberen zool
tokkelt? Is het geen schandaal? Jazeker is het dat en meer dan dat! Hoe hebben wij
zo diep in Domheid kunnen zinken dat deze schoenen desondanks hun weg naar
miljoenen onnozelaars vinden?!
De schuld ligt natuurlijk voor een groot deel aan de penetrante wijze waarop de
internationale gangsters Cruyff, Borg en Hinault de verbeelding van onze jeugd op
hol joegen met hun dwingende schoeiseladviezen, maar daarnaast zijn het
voornamelijk de HH doktoren geweest die zich, om wille van de op hen afstralende
Roem, niet langer gebonden achtten aan hun Eed van Hippocrates (die NIET in 460
voor Christus op het Eiland Cos maar in 456 voor dezelfde op Samos werd geboren;
wat ik kan bewijzen zodra ik via Cock's koffiepunten mijn ticket voor Athene bij
elkaar heb gespaard) en die het slagen of falen van de Sportman in mediese
Galmtermen begonnen te omschrijven - Hennie Kuiper is niet al drie jaar lang totaal
uit vorm, maar Kuipertje heeft een te laag IJzergehalte in zijn Hemoglobine! Doch,
heet het dan, via een speciaal puromaffiarinehoudend dieet...van die dingen ja, van
die dingen! Wàt Speciaal Sportvoedsel? Wij vraten vroeger wat er toevallig langs
de sintelbaan groeide en daarmede Basta! Akkoord: Sport en Politiek vallen niet te
scheiden, maar zolang er geen duidelijke grens tussen Sport en Schoeisel en Prestaties
en Mediese Blabla wordt getrokken stel ik mij niet beschikbaar voor enig Olympies
Nummer in 1984!
Cock roept van beneden dat de bus eraan komt dus ik moet nu stoppen; ik geef hem
vijftig meter voorsprong, trek dan kalmpjes mijn leren Molières aan en bereik hierop,
ruim voor zijn aankomst, de volgende Halte!
C. van der Laak
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Dit is mijn handtekening:

Het staat dus: C.R. van Kooten jr.
Dat ‘junior’ is niet meer geldig, aangezien mijn vader is overleden, maar weglaten
lukt mij nu niet meer. Ik zette dat ‘junior’ er destijds achter omdat mijn vader, hoewel
ook zijn Oude Heer reeds sinds lang was overleden, nog altijd tekende met C.R. van
Kooten jr.
Dè handtekening van mijn vader ging ongeveer zo:

Ik las hieruit: Vankootief, maar die F van tief stond dus voor Junior.
Als ik de ruimte heb, levert het zetten van mijn signatuur geen problemen op, maar
de moderne mechaniese administratie zorgt voor zulke belemmerende ponsgaatjes
op de plek voor je handtekening, dat de mijne er bij het omzeilen van de vele wakken
in de stortings-/acceptgirokaart meer dan eens zo komt uit te zien:

Dan weet u dus dat ik dit wel degelijk ben.

Eetpoes
Wat werkt het toch goed, een loslopende poes in een restaurant. Ach, kijk daar 's,
een poes! Vertederd geknuffel van tafel tot tafel, alsof de etende mensen in een
restaurant voor het eerst van hun leven een poes zien. Geknik naar belendende
tafeltjes; wat een schatje hè. Een restaurant is eigenlijk een winkel, maar eten doe je
natuurlijk in een huiskamer. Een poes heft die spanning op.
Slimme restauranteigenaars weten dat. Wij kennen een bistro, waar alle eters na
binnenkomst een menukaart en een jong poesje krijgen aangereikt.

Winkelpromenade
Een jaar geleden opende zij een Galerie, waar altijd iets aan de hand zou zijn, was
het plan.
Nooit vond er een normale expositie plaats, afgezien van de
openingstentoonstelling: een honderdtal goedaardige aquarellen van lokale
semi-kunstenaars. Voor de tweede expositie werd het trottoir al open gebroken.
Oudere dorpelingen dachten dat het gewoon van de gemeente was, dat tentje en die
roodwitte palen eromheen, maar het werk in uitvoering maakte wel degelijk deel uit
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van het geëxposeerde environment-oeuvre. ‘Ik heb een aanlooptijd nodig’, zei de
eigenaresse van de nieuwe Galerie. Een maandje later was de straat voor haar
kunstwinkel weer geëgaliseerd, maar nu was binnen het hek van de dam: de
nietsvermoedende bezoekers moesten zich een weg banen door draperiegewijs
opgehangen Dekzeilen, waar er niet eentje van werd verkocht, hoewel de kunstenaar
hen toch had doen spuiten in de grappigste day-glow kleuren.
Ook de vervolgens tentoongestelde Neonplastieken vlogen nu niet bepaald weg.
‘Het gaat mij ook niet in de eerste plaats om het verkopen’, hield de eigenaresse
van de nieuwe Galerie dapper vol, ‘als ik bij het winkelend publiek maar even iets
bereik van...hee, toch wel gek, wat ik daar zie!’ Maar dat viel tegen. Het leek wel of
het dorp het niet wilde zien!
De Polaroid-blow-ups en het gebreide Fruit vergingen het al niet veel beter. Ook
de groepstentoonstelling van plaatselijke Kinetiese Kunstenaars was geen sukses.
Even heeft ze het nog geprobeerd met Derde Wereld Kunst (door een varende neef
voordelig ingekochte houtsnijwerkjes) maar ook deze expositie mocht zich niet in
enige belangstelling verheugen. Volgende week bestaat de Galerie precies een jaar.
Ter gelegenheid hiervan wordt een grote collectie Geboetseerde Kikkers
tentoongesteld.

Kicks voor niks (5)
De eroverheen geschoten bal tegen de binnenzijde van het hek van de buren naar
boven rollen.
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Momenten die dagen lijken te duren
Zit ik bij de Opticiën
zegt hij: ja, uw bril is klaar;
krijg ik weer die rare gêne
als hij zegt: zo, passen maar!

Hoe moet ik in godsnaam kijken?
Ogen open? Ogen dicht?
'k Weet niet waar ik op moet lijken:
een Met- of Zonder Bril-gezicht...

Daar komt hij al met zijn twee poten
en hij plaatst hen op mijn oren;
mijn achterhoofd heet nog van Kooten
maar wie ben ik nu van voren?

Hij zit, de bril, en ik sta op:
eventjes wat ermee lopen...
De spiegel toont een vreemde kop;
ik zal nog vele brillen kopen!
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Moeilijke leeftijd
Dat hoor je niet zo vaak meer: een vijftiger die zegt dat hij altijd al ‘een
provo-avant-la-lettre’ is geweest. Maar let op: nog dit jaar beweert een of andere
Nieuwe Regent dat hij ‘in feite een van de eerste krakers’ is geweest.
Wij waren trouwens de eersten in Nederland, die suède schoenen droegen!
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Borst! Mannen spreken over hun borstkas

Johan, 24 jaar, afkomstig uit Zeeland, assistent sous-chef.
‘Ik vond het behoorlijk eng om me te laten fotograferen voor dit onderzoek, want ik
ben heel erg ontevreden over mijn borst. Mijn tepels zitten namelijk veel te laag naar
mijn zin. Vroeger zaten ze nog veel dichter op mijn navel, maar door keihard trainen
heb ik ze tien centimeter omhoog gekregen, maar nog altijd wijzen ze helaas naar
omlaag.
Ik ga nooit naar het strand of zwembad, zó schaam ik me voor die lage tepels.
Seksueel heb ik het er ook moeilijk mee. Bij het vrijen hou ik altijd mijn T-shirt aan,
maar er zijn maar weinig vrouwen die dat accepteren. Als het niet anders kan doe ik
mijn shirt wel uit, maar dan zorg ik ervoor dat mijn vriendin bovenop me zit of ligt,
want dan kan ik mijn armen naar boven doen onder mijn hoofd, zodat die rottige
lage tepels niet zo opvallen.’

Jantje, 37 jaar, afkomstig uit Gaasterland, piccolo.
‘Mijn borstkas is heel weinig ontwikkeld en helemaal glad en daar ben ik ontzettend
tevreden mee. Er willen wel eens wat haartjes rond mijn tepeltjes de kop opsteken,
maar die ruk ik er dan met een pincetje één voor één uit. Hoe gladder hoe beter.
Vroeger had ik wel problemen met mijn borst. Ben ik nog 's 'n half jaar zonder
resultaat met een Bullworker in de weer geweest.
Sinds ik merk dat vooral oudere vrouwen op mijn gladde borstje vallen, heb ik
geen frustraties meer. Ik heb nu een vriendin van 73 jaar, die zelf ook niks heeft en
we zijn heel gelukkig. In het openbaar gaan we altijd voor vader en zoon door:
verkleden we ons in één zwembadhokje van de mannenafdeling bijvoorbeeld.’
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Karel, 32 jaar, afkomstig uit Groningen, fotomodel.
‘Sinds ik er haar op heb, moet ik het helemaal van mijn borst hebben. Eerst vroegen
ze me alleen voor ondergoedreklame en dat begreep ik nooit, want zóveel heb ik niet
in m'n slipje. Er moesten altijd een paar zakdoeken of een rol Rang bij.

Nooit kwam ik met mijn hele bovenlichaam op de foto. Enorm frustrerend was dat.
Tot een vriendin me aanraadde háár op mijn borst te nemen. Dat is toen gebeurd in
het instituut van Dr. Dralle te München. Haar voor haar, heel pijnlijk. Nu wordt ik
uitsluitend gevraagd voor zwembroeken en surfplankreklame. Ik ben heel trots op
mijn borst.’

Johan, 55 jaar, afkomstig uit Tilburg, plaatwerker.
‘Ik hou van vrouwen die heel veel werk van mijn borst maken. Dus niet dat ze er in
knijpen of - in het allerergste geval - er hun nagels inzetten, nee, dat ze heel lang
over mijn borst doen. Dus lang strelen en met mijn tepels spelen.
Nou heb ik een heel ingewikkelde borst met allemaal kloven en bobbels, dus het
duurt soms wel uren voordat ze aan iets anders toe zijn. Nee, van vrouwen die alleen
maar even huppetee gepakt willen worden, moet ik niets hebben. Ik heb nou eenmaal
een heel gevoelige borst en dat hebben ze maar te accepteren, anders hoeft 't voor
mij niet.’
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Otto, 96 jaar, afkomstig uit Boskoop, marskramer.
‘En dan te bedenken dat ik in 1911 de eerste Bodybuildkampioen van Zuidholland
ben geweest. Mijn linkerborstpartij woog toen zes kilo en mijn rechter
zeveneneenhalve kilo! En ik kon ze toen onafhankelijk van elkaar ritmisch op en
neer laten dansen.
Na mijn vijftigste kreeg ik andere hobby's (koorzang) en deed ik niets meer aan
mijn borst, die geweldig in elkaar zakte. Op mijn vijfenzestigste heb ik die
spierbundels door een plastisch chirurg weg laten halen (afscheidscadeau van de
zaak), maar de laatste tijd twijfel ik eraan, of ik daar goed aan heb gedaan. Vroeger
had ik alten en sopranen bij de vleet, maar na mijn operatie krijg ik alleen nog maar
jonge tenortjes mee naar maar kamer. Ook het zingen met een zogenaamde borststem
gaat mij minder goed af.’

Joep, 42 jaar, afkomstig uit Twente, ober.
‘Ik heb een zeer eigenaardige borst, hebben mijn vrouw en ik ontdekt. Hij is namelijk
precies 25 centimeter in het vierkant. En: waterpas! Dat is wel heel handig, want als
ik mijn ontbijt op bed krijg uitgeserveerd, dan heeft mijn vrouw geen dienblad nodig!
Kopje thee, glaasje sinaasappelsap, eitje, alles blijft keurig op mijn blote borst staan.
“Jij hebt een borst om van te eten en om op te eten”, zegt mijn vrouw dan.’
- Dan zal ik u mijn telefoonnummer even geven. Heeft u een pennetje bij de hand?
- Jazeker. - (Maar dat is niet waar: u heeft géén pennetje bij de hand. Zelfs geen
papiertje, alleen de rand van de krant. Misschien met uw nagel?)
- Zit u klaar? - Ja hoor, ik zit klaar. - (U zit helemaal niet klaar, want u zoekt, met het
telefoontoestel als een weerspannige baby onder uw arm geklemd, koortsachtig de
kamer rond, naar schrijfgerei)
- Dus eerst gewoon 09. -
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- Ja natuurlijk. - (Buitenlands nummer! Concentreren!)
- Dan het nummer van Oostenrijk zelf. - Dat zoek ik zelf wel op in de Gids. - (Dat scheelt weer twee cijfers in het moeten
onthouden. Laat hij zijn mond houden, alstublieft.)
- Nou ik heb het hier bij de hand. Dat is 43.- 43. - 0943 dus. - 0943. - Dan district Ober Bayern. 07. - 094307, heb ik. - Maar die 0 moet u weglaten. - Nul weglaten. - De tweede nul dus. - Vanzelfsprekend. - Dan 242 voor de stad Wels. - 09437224...- 242. - 242. 09437224. Eh 242. - Precies. En mijn abonneenummer is dus 3633457. Dus u moet draaien:
094372423633457. Heeft u dat? - Inderdaad. (U heeft het niet! Uw hoofd loopt om!) - En belt u in hemelsnaam vóór vijf uur, want anders bent u uw geld in deze zaak
gegárandeerd kwijt! - Komt in orde. - U zoekt dus het polisnummer op en u belt mij zo dadelijk terug. -

Die zit
Zij hebben al zeven jaar dezelfde oppas. Een hele leuke jongen, die met oppassen is
begonnen toen hij veertien was. Hij studeert en woont op kamers, maar als ze bellen
komt hij oppassen. Zij heeft hem vanmiddag opgebeld en gezegd dat hij tegen haar
man moet zeggen dat hij vanavond tot zijn spijt niet kan komen oppassen. Bel Nico
dan even, zegt ze nu tegen haar man, en vraag of hij kan komen oppassen, dan kunnen
we sámen gaan. Dat is goed, zegt haar man.
Zij gaat zich verkleden. Ze doet erg lang over het kiezen van een broekje. Nee,
zegt haar man terwijl hij de slaapkamer binnenkomt, Nico kan vanavond niet komen
oppassen. Dan ga ik wel alleen, zegt ze. Vind je het niet erg? vraagt haar man. Nee
hoor, zegt ze.
Een half uur later belt ze aan bij haar oppas.
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Dagboek van een rij-instrukteur
Maandag
Oude van Swieten opgehaald voor wekelijks uurtje Achteruit Parkeren. Grote
genade: hoe lang geef ik die sul nou al les? Rechtsaf gaat nu wel, maar linksaf en
parkeren nog hopeloos. Hij is ook zo doof als een kwartel. Maar geld geen probleem.
Zwaait aan eind van les deur weer eens open zonder in achteruitkijkspiegel te hebben
gekeken.
's Avonds fietser opgezocht in RK Ziekenhuis, met bloemetje namens Rijschool.
Directie verzocht om grotere L die ik op dak kan zetten als ik met van Swieten les.
Policy van direktie echter er zo min mogelijk leswagen-achtig uit te zien, wat publiek
wil. Als we '83 in zijn geheel aan de hellingproef besteden, moet de man medio '85
af kunnen rijden. Morgen nieuwe leerling.
Dinsdag
Nieuwe leerling meteen om negen uur. Mejuffrouw B. Zij is secretaresse maar
heeft ruime mogelijkheden voor lestijd.
‘Ik ben zeer flexibel’, zei ze. Ze draagt geen ring.
‘Kunt u al een beetje rijden? vroeg ik, laat u maar eens zien wat u in huis heeft.’
‘Bedoelt u dat letterlijk of figuurlijk?’ vroeg ze en daarbij lachte ze zo hoe zal ik
het zeggen. Liesbeth heeft in elk geval nog nooit zo gelachen. Die kàn niet eens zo
lachen. Realiseerde me dat ik in 26 jaar lespraktijk nog nooit iets met een leerlinge
had gehad. Ik zou meteen afrijden voor haar kunnen aanvragen, maar moet het zien
te rekken.

Donderdag
Ik ben voor het eerst van mijn leven verliefd op een leerlinge! Ik zet haar vóór van
Swieten, want dat geeft me de energie om dat uur door te komen. Vanmorgen het
voor de bocht terugschakelen met haar doorgenomen, waarbij steeds hand op haar
hand kon leggen voor zogenaamd korrigeren versnellingshandle. Wil theorie met
haar niet op zaak maar in auto zien te doen. Koud maar aanblazer aan en stationair
draaien. Zij draagt geen beha, dat heb ik ook gezien. Onweerstaanbare vrouw! Stel
drie lessen per week voor. Zij vindt dit goed!
Maandag
Ik heb haar gekust en ze deed mee! Ik ben volkomen in de wolken en in de war.
Wist niet dat twee mensen zo konden zoenen. We stonden aan de rand van de
Buitelerhei, waar je eigenlijk niet mag parkeren. ‘Wat is een rood bord met een witte
balk?’ vroeg ik. ‘Wat krijg ik voor het goede antwoord?’ vroeg ze. ‘Een kus’, zei ik.
Het was eruit voor ik het wist. Ze trok zo'n pruillip à la Brigitte Bardot en ze zegt:
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‘Eenrichtingsverkeer.’ Ik buig me naar haar toe en ik kus haar frontaal op haar
heerlijke mond. Als zij 28 is ben ik pas 62, heb ik gisteravond, naast Liesbeth liggend,
uitgerekend. Met mijn vrije hand probeerde ik de handgreep van haar verstelbare
rugleuning te pakken om, wat de jongere instrukteurs ‘de Roltoer’ noemen te maken:
links uit de flank in één beweging bovenop de leerling wentelen. Maar juffrouw B.
duwde mij zachtjes terug en zei: ‘Het betekent dus eigenlijk: Verboden in te rijden’.
Wat een vrouw! En wat stond mij nog allemaal voor heerlijks te wachten!
Woensdag
Ik heb kloofjes in mijn lippen van het zoenen. Tegen Liesbeth heb ik gezegd dat
het de winter is. ‘Zullen we vrijdag de volgende les doen?’ vroeg ik. ‘Dat is goed’,
zei ze, haar blouse weer in orde makend, ‘want ik ben benieuwd waarom die L op
jouw dak eigenlijk zo groot is.’ Ik wéér niks in de gaten! Ik moet nog altijd wennen
aan de directheid van deze generatie. Hoe groot mijn L is! Dus ik antwoord keurig
dat dit mede met het oog op de volgende leerling is gedaan. Ik moest van Swieten
namelijk ophalen en we waren al te laat, dus dan maak je ‘een kangoeroetje’, zoals
wij dat in de rijschoolwereld noemen: de nieuwe leerling rijdt, met de instrukteur
naast zich, de leerling van het vorige lesuur naar huis. Ik laat B. dus naar van Swieten
rijden, de hele weg ik met mijn hand op haar dijbeen en af en toe lacht ze naar me;
ik voel me een schooljongen. We stoppen voor zijn deur, ik bel aan, van Swieten
komt naar buiten, B. houdt haar portier voor hem open, ik stel ze aan elkaar voor,
van Swieten gaat achter het stuur zitten, ik ernaast en mijn B. achterin, haar benen
hoog over elkaar geslagen. Ik leg van Swieten uit hoe we naar haar kantoor moeten
rijden. Van Swieten start, zet de Honda in zijn derde versnelling en stuitert weg. Ik
korrigeer hem achteloos en steek haaks mijn rechterhand achter mijn rugleuning
langs, waar B. hem vastpakt en even knijpt. Zo stonden we even stil voor de
spoorbomen en zag ik in mijn achteruitkijkspiegel hoe B. koel terugkeek in de
achteruitkijkspiegel van Van Swieten, die haar kwijlend aan het beloeren was. Van
wat er daarna gebeurd is weet ik niets meer. Alleen de klap. Hoe vaak waren we die
spoorwegovergang nou al niet overgestoken en hoe vaak had ik van Swieten niet
gewezen op het bord: Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen!
Omdat de trein net op gang kwam, en van rechts, bleef van Swieten ongedeerd en
ook B. had geen schrammetje. Ik moet hier zeker nog een half jaar liggen. Er was
vanmorgen een fruitmand namens van Swieten en zo'n uitvouwbare beterschapskaart
van mejuffrouw B., die erbij schreef dat ze verder lest bij Rijschool Euroquick. Er
staat zo'n pinupverpleegster op die een thermometer uit een spichtig mannetje trekt
en zegt: ‘Gek dat mannen altijd verhoging krijgen als ik ze temperatuur!’
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De Zaak Van Der Laak
Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom dat men mij vaak jaren jonger geeft
dan mijn leeftijd is. Die er hier nu niet toe doet want als Wereldburger heeft men
geen bepaalde leeftijd. Mijn leeftijd is: Bij de tijd. Wat zij altijd geweest is en zijn
zal. Altijd opengestaan voor alle nieuwe ontwikkelingen, stromingen en bewegingen.
Altijd alles onderzocht en uitsluitend het goede behouden. Middeleeuws èn
ultramodern: daar hebt u mij helemaal uit één stuk!
Zo ben ik sterk vóór Kernafval, mits dit wordt opgeslagen op mijn wijze, waarover
ik in 1974 een nucleair veiligheidsrapport zond aan alle europese Kerncentrales,
waarvan er afgezien van de directeur van de Reactor van Malmö met een sympathieke
prentbriefkaart van een Eland met Bellen in de zweedse sneeuw, geen enkele geleerde
reageerde!
Waarom niet?
Omdat ik in mijn onderzoek onomstotelijk becijfer hoe kernafval TIENMAAL
GOEDKOPER kan worden opgeslagen, waar ze niet op in kunnen gaan omdat de
verwerkingscontracten tot het jaar 2000 vastliggen!
Als Frankrijk bij voorbeeld mijn systeem zou gaan hanteren (ik creëer een veel
gunstiger splijtstofhuishouding door een veel geringere neutronenabsorptie van het
zware water; zo simpel is het, maar je moet er maar opkomen, maar laat dat maar
aan mij over) dan kan Duitsland, nucleair-economies gezien, al zijn Kerncentrales
wel sluiten!
Waarmee ik maar wil zeggen dat es viele Seele in meinem Brust gibt en dat
Operette en Kernenergie wel degelijk kunnen samengaan, in tegenstelling tot wat
van bepaalde kanten (en ik weet precies van welke!) nogal eens te horen valt.
Gisteravond had ik zesenhalf uur achtereen zitten berekenen hoe A 12 03 SiC
goedkoper pyrolitisch op de reactorwand kan worden aangebracht en dan is niets zo
ontspannend als voor het slapen gaan nog even mijn zeldzame opname van ‘Das
Mädellager’ te draaien, de vrijwel vergeten Operette van de altijd in de schaduw van
zijn neven gebleven Karl Strauss, met in de hoofdrol de helaas te vroeg gestorven
maar nog altijd verrukkelijke Mimi Tischbein, hoewel zij in WO II helaas de verkeerde
zijde koos...
Oh zeker: Quartz-horloges, Toverrijst, Kabeltelevisie en Zendium in de tandpasta
zijn thans geaccepteerd in Nederland, maar de onberedeneerde weerzin tegen
Kernenergie stoelt nog altijd op de puur emotionele angst voor het Onbekende.
Weet u waar we nu wèl allemaal aandurven? Waar we nu aan toe zijn? Aan
Digitaal-cijfers! Gek zijn we, met Digitaal-cijfers. Op de Basisschool zal uw kinderen
binnen enkele jaren het Digitaalhandschrift worden aangeleerd:

Om de verarming, de vervlakking en ontkrulling van ons erfgoed mocht ik mij
niet meer druk maken van de zenuwarts, dus ik zal dit artikel ook niet handgeschreven
vervolgen om u pijnlijk te doen beseffen wat er tussen neus en lippen allemaal
verdwijnt aan calligrafische cultuur, maar wel wil ik u keihard waarschuwen voor
de kinderachtige zinledige verlokkingen van de internationale Digitaal-maffia, die
u wijs wil maken dat u met Schuinschrift, Klokwijzers, Krul- en Romeinse cijfers
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uit de tijd bent! Waarom zou een weldenkend man zijn bureauklokje vervangen door
een Digitaal Uurwerk? De presse-papier met ingebouwde Digitaalklok!
Digitaalklokjes in aanstekers, zodat u weet hoe laat het is als u een sigaret opsteekt,
alsof dat al niet op het pakje zelf staat! Pennestandaards en sleutelhangers die Digitaal
de juiste tijd melden. Een foto van uw vrouw met een digitale tijdsaanduiding in de
lijst. Zogenoemde Attaché-koffers met een digitaalklokje onder de handgreep om
op je koffertje te kunnen kijken hoe laat de trein gaat, wat digitaal al op de nieuwe
stationsklokken staat aangegeven!
Gaan allemaal naar de schroothoop, die oude Stationsklokken. Die vent van
hiernaast heeft een knop met een ingebouwd digitaalklokje op de versnellingsknuppel
van zijn Fiat Panda laten zetten!

En zo wordt u langzaam rijp gemaakt voor het gekkenhuis dat het jaar 2000 belooft
te worden. Half wetenschappelijk Nederland houdt zich thans in werkgroepen en
onderzoekscommissies bezig met de Planning voor het jaar 2000! Het jaar 2000 zal
nog achttien jaar lang worden opgeblazen tot een dusdanig kosmische gebeurtenis
dat de mentaal zwakkere zich te dien tijde nog slechts schichtig kruipend zal durven
voortbewegen, gebukt als hij/zij gaat onder het verlammende Bijzonderheidsbesef
dat hem/haar stelselmatig door de media wordt ingepompt.
Laat u toch niet opwinden door al die digitale prognoses! Het jaar tweeduizend
IS het jaar 2000 helemaal niet, maar in werkelijkheid pas het jaar 1991, omdat het
jaar 423 na Christus destijds per abuis andersom (432!) werd gehakt door een
anonieme steenhouwer uit Greenwich, over wie ik mijn studie medio morgen hoop
te voltooien, als ik tenminste geen boodschappen hoef te doen voor Cock, want die
was vannacht een beetje rillerig.
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‘Wat heb je dan Cockie?’ vroeg ik.
Zegt ze: ‘Ik weet het niet Cor, maar ik ben zo zenuwachtig.’
Zeg ik: ‘Waarvoor dan?’
Zegt Cock: ‘Voor het jaar tweeduizend Cor!’
Van die dingen ja, van die dingen!
Cor van der Laak

Digitaal en wel hierom niet!

De hond is verdrietig
Waarom mag hij nooit meer mee op de foto? De hond is er verdrietig van.
Als het gezin staat opgesteld schuifelt hij nog wel eens stilletjes, zijn staart
verstoppend naderbij om ook op de foto te mogen; maar dan jagen ze hem opzij.
Hoewel hij echt zijn best doet om zich zo klein mogelijk te maken, schijnt hij de
baby altijd af te dekken, op de foto.
Daarom gaat hij maar vast naar binnen, als ze zich buiten weer eens beginnen op
te stellen voor de zoveelste foto.
Hij gaat naar het toilet en drinkt wat uit het closet. Een vlakspoeler. Het water is
hardblauw van kleur. Er hangt een geheime verfrisser aan de rand van de pot, die
zich na elke keer doortrekken aan het water meedeelt. Kan dat geen kwaad voor de
hond? had de jongen gevraagd toen hij hem voor het eerst uit de WC zag lebberen.
Nee hoor, want dat spul is biologies afbreekbaar, had de man van het fototoestel
geantwoord.
‘Fantasties feestje gisteravond.’
‘Waar?’
‘Paul Acket vierde zijn verjaardag.’
‘In een zaaltje?’
‘Nee, gewoon thuis.’
‘Wie waren er?’
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‘Nou in de hall speelden Taj Mahal en het Ahmad Jamal Trio. In de voorkamer
wisselden The Gil Evans Orchestra en de Heath Brothers Band elkaar af en in de
achterkamer, aan de straatkant dus, speelden om beurten de bands van Martial Solal
en Herbie Hancock.’
‘Met Tony Williams op drums?’
‘Tony Williams op drums, Ron Carter bas. Dan had hij in de keuken het Freddie
Hubbard All Star Quintet, en Bob Crosby en the Original Bob Cats liepen blazend
heen en weer over de gang. Het McCoy Tyner Quintet zat op het balkon, maar die
kregen het te koud, dus die kwamen gauw naar binnen. Hebben toen nog een paar
setjes in de slaapkamer gespeeld, maar ja: daar stond de Basie Alumni Big Band al.’
‘Toch te weinig nieuw nederlands geluid, zo te horen.’
‘Moet je niet zeggen. Ik bedoel het Theo Loevendie Quartet speelde op het toilet
boven, op de WC beneden wisselden J.C. Tans and his Rockets en de Hans Dulfer
Perikels elkaar af en Leo Cuypers zat in de gangkast.’
‘Goh, leuke verjaardag. Op de verjaardag van Lou van Rees, ben je daar toevallig
ook nog geweest?’
‘Ja, maar daar was niks aan. Alleen een ansichtkaart van Frank Sinatra.’

Kicks voor niks (6)
Aluminium folie knippen
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Slip du toilet
Het zag er naar uit dat ik mij binnenkort zou moeten gaan scheren. Mijn snorsel werd
minder donzig en regelmatig ontsprongen er rare, verdwaalde haren aan mijn gezicht.
Ik begon vreemde mannekinnen te observeren.
Ik keek ooms op verjaardagen, winkeliers in de buurt en leraren op school niet
langer recht in de ogen, maar bezag besmuikt de paarsgraad van hun kaken, het
stoppelgehalte van hun kin en de beharing van hun adamsappel. Ik vond het altijd
buitengewoon opwindend wanneer er aan hun hoofden ergens een vergeten,
ongeschoren stuk huid bleek te zitten: onwetend van deze uiterlijke onvolkomenheid
gedroegen de mannen zich met hun normale aplomb, maar ik wist intussen wel beter;
daar onder je kin prijkt nog een stoppelveldje van minstens twee vierkante centimeter,
sukkel! Je arrogante gedrag slaat dus nergens op. Toontje lager graag. Ik weet namelijk
iets van je...daar, tegen de helling van je keel, ligt een uitermate domme strook
vergeten baardhaar! Niet goed in de spiegel gekeken vanmorgen, met je bolle ogen.
Je ziet er dus belachelijk uit, zonder dat je het zelf weet. Ik zal daar nu geen misbruik
van maken, maar één verkeerd woord en ik hang je hoofd aan de grote klok!

U begrijpt dus dat, toen ik mijzelf begon te scheren met het oude 1-kops
scheerapparaat van mijn vader, dit gebeurde met een maniakale precisie, die ervoor
borg moest staan dat niemand (en zeker de dames niet) mij ooit op één vergeten
haartje zou kunnen betrappen. Nog altijd epileer ik tweemaal daags mijn oor- en
neusharen en met een tandartspiegeltje kan ik tot boven in mijn beide neusgaten
doordringen, om blamerende bulken bijtijds te betrappen.

Ook het onvolledig omgeslagen overhemdboordje, het rechtop staande merkje of
wasvoorschriftje in de hals van de pullover en de eigenmachtig uitgezakte dasstrop
beschouw ik als genante Slips du Toilet, maar elk van deze ongeweten missertjes
blijft in pijnlijkheid natuurlijk verre ten achter bij de Openstaande Gulp.
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‘Uw Gulp staat open!’ wordt er van achter uit de zaal geroepen. ‘Jaja’, denkt Spreker,
‘je roept maar hoor. Daar trap ik echt niet in, in zo'n oude grap.’
Zijn gehele rede wordt met bulderend gelach ontvangen en, terug in de kleedkamer,
bemerkt spr. dat het waar was: al die tijd stond zijn Gulp open. Nou en? Er viel toch
zeker niets anders te zien dan een kleurige slip overhemd? Maar dat doet er niet toe,
want daar gaat het niet om. Ook de Vlaggende Onderjurk (het vrouwelijk equivalent
van de Openstaande Gulp, toen de meisjes nog geen broeken droegen) stelde de
onwetende draagster niet bloot aan werkelijk intieme blikken. Integendeel, zou je
zeggen: er ging immers geen kleding af: er kwam goedbeschouwd nog een extra
laagje lingerie bij. Het gevoel van superioriteit dat de waarnemer van een Slip du
Toilet bevangt, stoelt echter meer op verlustiging in de Geestelijke dan in de
Lichamelijke Naaktheid van het slachtoffer - ik weet iets wat hij/zij zelf niét weet.

Toegegeven: in de harde kantoorpraktijk van alledag zult u nog maar zelden tegen
een bevrijdende Openstaande Gulp oplopen. Let daarom, wanneer u binnenkort weer
eens bij die vervelende chef wordt geroepen, op het treklipje aan de bovenzijde van
zijn broekritssluiting: tien tegen vier dat dit handgreepje niet naar behoren plat ligt
maar, op een verademend onnozele wijze, recht vooruit steekt:

Een subtiele geest als de uwe kan uit het zwijgend observeren van dit ontwapenende
slordigheidje voldoende kracht putten om de tegen hem/haar opgezette grote bek te
weerstaan.
Koot
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Foei Vaders!
Bij de eerste de beste hobbel zal de bal van uw zoontje zingend wegspringen en
onder een auto komen!

Zo nemen verstandige vaders hun bal achterop!

Zakje
- Dus je bent een zakje achter? - Nee, ik dacht van niet hoor. - Tuurlijk wel! Er zit nu toch een nieuw filmpje in je camera? - Jawel, maar het opzendzakje van dit filmpje...-...zit om het vorige filmpje! - Welk vorige filmpje? -Om het volle filmpje dat uit de camera kwam. - Ja natuurlijk. - Nou: dan ben je toch een opzendzakje achter, of niet soms? - Welnee! Dat is altijd al zo geweest! - Klets nou niet! Dan zou er om je eerste filmpje dus geen opzendzakje gezeten
moeten hebben! - Nou, misschien zat het dat ook wel niet! - Je bedoelt dat je de camera kocht met het filmpje er al in? Dus zonder
opzendzakje? - Zoiets ja. -
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- Ach welnee! Het is met die acht millimeter-film opzendzakjes gewoon net zoiets
als met de Belastingen: je draait eigenlijk alleen maar om je zakje van vorig jaar te
kunnen vullen. -

Kicks voor niks (7)
De kartonnen binnenhuls van de oppe wc-rol laten rondreutelen.
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MIJN NAAM IS COR VAN DER LAAK EN WEL HIEROM dat ik hedenmorgen
gaarne een Boom had willen opzetten over een NATIONALE ZAAK, maar we zijn
al aan de late kant dit jaar, dus wil het gezin nog op tijd in de juiste Paasstemming
geraken, dan dien ik nú de Mattheüs Passion op mijn zelfgebouwde draaitafel te
leggen.

De Zaak Van Der Laak
Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom, dat ik met mijn handtekeningenlijst
alle deuren langs ben geweest en dat er niet één, herhalen, niet één in de hele straat
woont die zijn naam durfde te plaatsen onder mijn Aanklacht tot de Burgemeester.
Tekenend! Voor de mate waarin de Burger Bang begint te worden. Het veiligste is
het, geen eigen Mening meer te hebben. Men durft buitenshuis zelfs geen hardoppe
Wind meer te laten, bang dat hij in de computer terecht zal komen...Terwijl ik gisteren
weer eens heb uitgerekend, want dat doe ik elke avond, wat ik de gemeente het
afgelopen decennium bespaard heb door, zonder enige aanspraak mijnerzijds op
subsidie en zonder de adviezen van de werkgroep jonge Snotneuzen die alle panden
in de hele buurt op histories volmaakt onverantwoorde wijze heeft gerestaureerd,
mijn eigen voorgevel te herscheppen in de oorspronkelijk bedoelde staat.
Want de Grieken kenden de Dorische, de lonische en de Corinthische Zuil, jazeker;
met Kennis der Architectuur hoeven de doctorandussen Stadsherstel bij mij niet aan
boord te komen. Zo ben ik tevens bezig met de Notre Dame uit lucifers en ik heb
nog maar honderd volle asbakken nodig voor het complete Middenschip. Na de Notre
Dame wou ik beginnen aan de Sainte Chapelle, in pijpreinigers, omdat die als
hoogtepunt van de Gothiek veel interessanter is. Zeker duizend haarspelden zal ik
nodig hebben voor de boogplafonds, maar die mag ik van Cock, na het avondeten,
uit haar schort zoeken, en zo hoort het ook: de Vrouw dient achter haar man te staan,
in al zijn hobby's. Vooral als die hobby's wetenschappelijk verantwoord zijn. Maar
denk maar niet dat wat ik zelf allemaal aan dit huis heb gedaan, met name aan de
buitenzijde op het noord-noord-westen, hoe ik de gevel, het hekje, de voordeur en
de bestrating nauwkeurig heb teruggebracht en gerestaureerd om exact de stijl van
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het bouwjaar 1961 te herkrijgen, denk maar niet dat het door iemand der Gemeente
gezien of laat staan gewaardeerd wordt. En je plamuurt de lantaarnpaal bij, elke keer
opnieuw nadat dat zogenaamd studerende stel van nummer negentien er zijn fietsen
weer eens zonder kijken tegenaan heeft gekwakt en ondanks de aangetekende brief
met gedetailleerde beschrijving der verrichte werkzaamheden en bijsluiting van
schitterende zelfgemaakte overzichtsfotoos van de situatie vóór en nà het ingrijpen
van de heer Cor van der Laak, krijg je nog geen dankjewel, van de Gemeenteraad.
En dan komt er een moment wat een bepaald x-moment is, en dat is nu aangebroken,
waarop je als Burger zegt: Nec plus ultra - nu steek ik mijn nek niet langer uit voor
de zaken die jullie laten versloffen; als het nijvere bijzijn niet op prijs wordt gesteld,
zal ik vanaf heden, met plezier, de noodzakelijke Horzelfunctie vervullen.
Helaas, zoals gezegd, hoef ik in dezen niet te rekenen op positieve reacties van
mijn buurtgenoten. Vandaar dat ik tot deze agressieve publikaties heb moeten
besluiten. Scheur dit aktieblad uit, schrijf erbij: ‘ik protesteer mede met de heer Cor
van der Laak’ en zend het geheel aan uw plaatselijke burgemeester.
Waar gaat het om? Het gaat om Levende Wezens. Om levende wezens die
gedachteloos en zonder enig respect, van gemeentewege worden geëxploiteerd tot
nut van de heilige automobilist. Oh we zijn zo begaan met het lot van de Zeehondjes
(niet in de laatste plaats omdat mevrouw Bardot er zelf nog zo snoezig uitziet) en
ach wat zijn we verkikkerd op de Walvis (terwijl wij onszelf in gedachten achter het
roer van de Rainbow Warrior zien staan), maar niemand bekommert zich om het Lot
der Bomen. Als er een fraai oud exemplaar dreigt te worden omgekapt, wil men nog
wel eens een krabbeltje op een adhesielijst plaatsen, maar niemand, niemand behalve
ondergetekende protesteert tegen de wijze waarop de weinige Bomen die er nog
staan, Onbezoldigd worden ingeschakeld bij de Bewegwijzering. Dat men, zoals
zichtbaar op onderstaande foto van mijn hand, bepaalde fiets- en wandelpaden
markeert met van een witte aanvoerdersband voorziene paaltjes - alla. Paaltjes zijn
ten slotte Bomen waaraan het kwaad al is geschied.
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Maar dat men, zoals recentelijk langs de lanen in deze gemeente gebeurde, de in de
kracht van hun leven bloeiende bomen ongevraagd tot Verkeersbaken promoveert,
acht ik een ontoelaatbare schending van de persoonlijke vrijheid ener levend wezen.
Als Boomchirurg, waar ik een schriftelijke cursus op houtvrij papier voor heb gevolgd,
ben ik bovendien nog bezig met een Rapport over de schadelijke Bastgevolgen van
reflecterende verf, maar mij zijn hieraangaande al dusdanige dubieuze gevolgen van
gebleken, dat ik het volste recht had om de door mij onverhoeds aangetroffen
gemeenteambtenaar met ladder en al onderuit te schoppen toen hij, zijn eerste kwalijke
verfring voltooid hebbend, doende was met het aanbrengen van de overbodige
markeringen Twee en Drie. De volgende foto, eveneens van mijn hand, laat dit op
fraaie wijze zien.

En zo kan ik u nog tientallen voorbeelden geven van schaamteloos gesol met onze
eeuwige waarden door kortzichtige autoriteiten, maar Cock roept zojuist dat mijn
Bad vol is, zodat ik mijn op jarenlange berekeningen gebaseerde vergelijkend
onderzoek naar de exacte Ligging van de Titanic kan vervolgen. Wij spreken elkaar
nader!
Cor van der Laak.

Kicks voor niks (8)
Het schone beddelaken doen parachuteren.

Sleutels kwijt
- En weet je zeker dat je ze op dit stuk van de hei bent verloren? - Ja, hier moet het ergens geweest zijn. - Hoe zien ze eruit? -
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- Oh dat scheelt bij het zoeken, dacht je. - Nou nee, maar gewoon. - Nou ze zitten aan een groen leertje. - Groen. - Van de garage. Met gouden letters. - En hoeveel zijn het er? - Drie. Nou, help me liever zoeken. - Zijn het deze soms? - Hè? - Oh nee, dat zijn er maar twee. - Waar vind je die nou ineens? - Hier, bij deze struik. Maar ze hebben ook geen leertje, trouwens. Kijk maar - een
ring. Sleutelring. - Nee, die zijn het niet. - Het zijn Renault - sleuteltjes zie ik. Hee, déze misschien? - Laat eens kijken. - Ze zitten wel aan een leertje. Maar dit leertje is rood.
- Heb jij dat wel vaker? - Wel vaker wat? - Dat je....wat heb je dáár nou weer? - Nee, dat zijn ze ook niet. Dit is een hele bos. Kun jij die misschien zo lang in je
zak houden? 5 minuten later
- Hoeveel heb je er nu? - Eh met die vier fietssleuteltjes mee zesentwintig. Ben je daar soms ook nog
geweest, bij die berkebomen? - Nee laat maar. Hier moet er wel eentje van passen. - Even nog hoor. Luistert nogal nauw. Fiat-sloten. Ja!
Hebbes! Drie sleuteltjes aan een groen leertje! - Verdomd, dat zijn ze! - En hier! Precies nòg zo'n stelletje! -

Kicks voor niks (9)
Een pak oude kranten neer doen ploffen.
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Jeu de Fromages
Het franse Jeu de Boules of Pétanque, is mede dank zij de inspanningen van De
Volkskrant, binnen enkele jaren uitgegroeid tot de derde sport van Nederland.
Voetballen, vissen, Jeu de Boules, windsurfen; dat is thans de volgorde. In welk
verband men Jeu de Boules ook speelt in Nederland - het is altijd de bedoeling dat
de deelnemers zo snel mogelijk in die typische franse sfeer geraken. Jeu de Boules
is namelijk een middel en geen doel.
Kan het dan niet eenvoudiger en franser, vroegen wij ons af. En zo kwamen wij
tot het Jeu de Fromages.

De regels van ons Jeu de Fromages zijn nog simpeler dan die van het Jeu de Boules.
Wordt Jeu de Fromages gespeeld met twee spelers (‘doublette’), dan werpt de speler
met de duurste pet als eerste de zogenaamde ‘But’ (een eenvoudig, zo rond mogelijk
peper- of knoflookkaasje voldoet het best als mikkaasje).

Nu werpt speler 2 ‘sous main’ (onderhands) zijn lichtste kaas, wat in veel gevallen
een Gruyère of Brie zal zijn, zo dicht mogelijk bij het mikkaasje.

Speler 1 tracht nu het door speler 2 geworpen kaasje te tireren, d.w.z. dat hij de kaas
van zijn tegenstander tracht te raken, waardoor deze verder van het mikkaasje wegrolt.
Maakt speler 1 gebruik van een zware werpkaas (camembert, Boursin), dan is het
zelfs mogelijk met een goedgerichte worp de kaas van zijn tegenstander uit zijn
doosje te laten spatten (‘explopper’).
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Speler toont u de ‘sous main’ positie van waaruit Camembert dient te worden
geworpen. Houdt u hierbij het lichaam echter wel enigszins gebogen en de voeten
bij elkaar.

Bij het Jeu de Fromages dienen alleen de ‘kaascochonnets’ en de eerste twee kazen
rustig en onafhankelijk van elkaar te worden gegooid.
Alle volgende kazen kunnen in eigen tempo en naar eigen goeddunken onder- of
bovenhands worden gegooid. Nu is de kaas namelijk ‘par l'église’ (door de kerk) en
zo bereikt men het snelst de zo gewenste franse sfeer.
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Het verrassende resultaat van ‘une jette de folies’ (de kaas is gek geworden). Zoudt
u met het blote oog kunnen vaststellen welke kaas er het dichtst bij ons mikkaasje
terecht kwam?

Speler toont ons de altijd weer spannende métrage. Met een stokbrood wordt de
afstand van de dichtstbij geworpen kazen tot de ‘cochonnet de fromage’ gemeten.
Onmiddellijk na de métrage begint men al het spelmateriaal op te eten, want daar
was het om begonnen.

De foto laat de meest voorkomende spelsituatie bij het Jeu de Fromages zien: de
beide spelers delen broederlijk al hun speelkazen en de fles wijn komt ook best leeg,
want zij is immers op rekening van de vereniging?
Nee, Jeu de Fromages kan Jeu de Boules, zeker in Nederland, nog wel eens gaan
verdringen!

Een Fraaie Rookpoot
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Kicks voor niks (10)
De sliert tissues net zo lang uit de doos blijven trekken tot zij vanzelf scheurt.
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[De Zaak van der Laak]

Namen en wel hierom
Mijn naam is Cor van der Laak, voluit Cornelis, en wel hierom dat dit een schitterende
Hollandse Naam is; zonder flauwiteiten, recht door zee en, wanneer het eten warm
staat, goed hardop door mijn lieve vrouw Cock (wiens naam ik heb geëtymologeerd
tot teruggaande op Coccejus, de Leidse hoogleraar die leefde van 1603-1669 en die
met zijn zogeheten Coccejanen een meer Vrijzinnige Richting binnen de
Gereformeerde Staatskerk voorstond) te roepen van onderaan de trap: Co-hor! A-hap!
Want mijn zoon heet Ab, met een B, jazeker! Ab. Een naam zo Hollands als een
wolkbreuk. Stoer, verfrissend, compact. Ab heb ik afgeleid van Albertus (Albert
Schweitzer) maar Ab kan geen bloed zien. Van die dingen ja? Als ik de kans had
gehad voor dokter te studeren dan was ik op bevel een ligbad vol nog dampend bloed
ingestapt, maar ja - daar was thuis geen geld voor. En zijn huiswerk van de
Muziekschool hoor ik hem óók nooit maken, dus ik heb meneer nu, ongeveer twee
maanden geleden, voor de keus gesteld: die zogenaamde Synthesizer de deur uit of
Ik eruit!
Kostelijke zonde evenzogoed dat er door de ineenstorting van ons Economies
Waardenstelsel, waar ik alle Europese Leiders al in 1963 (!) per aangetekende,
zelfgetekende Nieuwjaarskaart voor heb gewaarschuwd, niets van zo'n jongen terecht
komt, qua carrièreplanning. Ab. Prachtnaam.
Te weinig beseft de huidige naamgevende ouder het gewicht van zijn keuze. Namen
wegen vele malen meer dan zes pond en vier ons, moeders!
Nomen est Omen - de Naam is een Voorteken! Hoevele ouders stigmatiseren hun
kinderen, op steeds grotere schaal, door hun ultra-oppervlakkige of pseudodiepzinnige
naamgevingen? Het zijn er dagelijks duizenden. Maal twee! Uit zelfzuchtigheid en
modieuze fratsenij bedoelt men met de geboorteaankondiging zijn eigen visitekaartje
af te geven: over het ruggetje van de pasgeboren baby poogt men zijn geëngageerde
of modebewuste kijk op onze samenleving te bewijzen. Ik weet het: dit alles is Oude
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Koek en door mij reeds jaren geleden ingeslikt. Ik ga hier niet nog eens uitleggen
hoe de scheuten vrijblijvende betrokkenheid die de gegoede burgerij bij tijd en wijle
bevangen, resulteerden in de horden Johnnen na de moord op de heer Kennedy (waar
VIJF schutters aan deelnamen, zoals u aan deze vluchtige schets kunt zien, want ik
kan in dit stadium onmogelijk alle bijzonderheden loslaten).

Hoe het dan weer plotseling wemelt van de Marilyns, de Marie-Odiles en de Karls
Heinzen, om even later een onverklaarbare golf Ruperts en Nadines te zien komen
opzetten die, na verloop van slechts enkele maanden, weer wegebt om raadselachtige
zwermen Borisjannen en Doeschka's de doortocht tot het Naamregister der Burgerlijke
Stand te verlenen; terwijl een constante onderstroom van Russische, Israëlische en
Indiase Namen, door opgefokte ouders aan hun kind gegeven met de bedoeling
Wereldoorlog Drie te bezweren (geen geringe opdracht voor een baby) de
Familieberichten in de bladen teistert.
Hier zult u mij niet over horen. Integendeel: bij al deze aankondigingen laaf ik
mij aan de verkwikkende bron van het etymologies Taalonderzoek (een vorm van
kruiswoorden, maar dan met echte hersens) en geen advertentie of geboortekaartje
laat ik onbeantwoord. In zulke gevallen richt ik mijn felicitatie aan de Jonggeborene
Persoonlijk, en in mijn brief leg ik hem uit waarom zijn pappa en mamma een naam
voor hem/haar hebben gekozen die NIET JUIST is. Meer kun je als naamloos burger
niet doen tegen de Chaos en Verwording. In mijn woongemeente heb ik aan het
Loket Geboorteaangiften ter Secretarie een lijst met richtlijnen voor de toelaatbaarheid
van namen gedeponeerd en die index voorzie ik elke week van een bijlage waarin
ik de laatste juridiese uitspraken aangaande de eigentijdse nomenclatuur verwerk.
Recent voorbeeld: Meisjes mogen, althans in Duitsland, ‘Monja’ worden genoemd.
Een Nederbelgiese precedenten scheppende uitspraak van het Westduitse Landgericht
Hagen, dat ‘Monja’ als een gerechtvaardige afkorting van de Russiese voornaam
‘salomonja’ liet passeren...Fout mijne heren! Jonge Oosterburen mogen zich al enige
tijd met de waanzinnige voornaam ‘Winnetou’ doen tooien, maar nu heeft nota bene
het Oberlandsgericht Hamburg ook het aan de Gebroeders Grimm ontleende ‘Timpe’
toegestaan, als Jongensnaam! In München werd ‘Pepsi Cola’ als geboortenaam voor
een meisje nog
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afgewezen, maar in Kopenhagen keurde men goed dat ouders hun zoon als ‘Traktor’
deponeerden, terwijl de Rechterlijke Macht van Avignon het recentelijk juist oordeelde
dat kinderen behept worden met namen als ‘Justin Philippe Grammophon’, ‘Angela
Davis’, ‘Rasputin’ en ‘Saint Etienne’! Waar gaat dit heen? Dat we de werkelijkheid
al niet meer weten te benoemen - soit. Maar op deze wijze kunnen wij zelfs elkander
niet langer bespreekbaar houden!
Wat te denken van een Brusselse Vader die zijn zoon opzadelde met de elf
voornamen van de Anderlecht-spelers? In Oostenrijk zijn al Hitlerikes en Goebbelen
ter registratie aangeboden! Een Amerikaans doktersechtpaar noemde zijn drieling
Meningitis, Pneumonitis en Castritis!
Nederlandse kinderen mogen officieel Wodka, Ganja, Gin en Dixan heten! Opel,
Campari en Paturein staan voor de deur! ‘Hier Cor, neem je pillen’, zegt Cock dan,
als ik mijn bloed voel gaan koken boven de pagina geboorteaankondigingen in de
avondkrant, die ik wel dwars door de tafel wil rammen, ‘en maak je toch niet zo
druk! Er worden toch ook nog genoeg gewóne namen geboren? Kezen en Henken.
En Inekes en Vera's...’ Oh zeker Cockie. Maar wil je misschien even naar de
schrijfwijze kijken? Kees heet Sees of Ceez, Henk is Henc, Vera wordt geschreven
als Fera en in Alkmaar is al een Ineke als Ynukke aangenomen! Ruim baan voor
Koning Onbenul - thans komt de Waanzin aan de Macht! Ziezo. Deze map gaat nu
weer dicht, want ik moet hoog nodig verder werken aan de techniese blunders die
gemaakt zijn bij de constructie van het landingsgestel onder de Concorde. Mijn
rapport hierover kan een INTERNATIONAAL SCHANDAAL gaan opleveren, maar
voor dit onderzoek moet ik nu even op de tafel gaan staan. Ga eens opzij Ab: Pappa
moet met zijn stopwatch in die stoel daar springen.
Cor van der Laak.

Wist u niet dat laarzen
die buiten dienen te worden uitgetrokken
altijd nog een paar passen
achter je aan lopen
omdat zij hopen dat ze
alsnog mee naar binnen mogen?
Kom je 's ochtends buiten,
liggen ze naast elkaar te slapen.
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[De Voorkanten]
‘Als de Navo er niet geweest was, zouden we nooit al bijna 40 jaar Vrede hebben
gehad, in Europa.’
‘Mijn idee! En als de Mavo er niet geweest was, zouden veel moeders na hun
veertigste altijd even dom zijn gebleven.’
‘Nou en of! En als de Bavo er niet geweest was, zouden veel meer Haarlemmers
zich de laatste veertig jaar veel vaker hebben verslapen.’
Wat ligt baby er weer schattig bij, in zijn Marlboro-luier, zijn Coca Cola-hempje en
zijn Adidas-beddesokjes!
In deze nieuwe automaten zit een extra gleufje waar het fooitje in moet; anders gaan
ze niet open.
In 1963 kochten zij een vleugel. Als zij hem willen openzetten, moeten zij eerst
twintig jaargangen Elégance van de klep af tillen.

Letterkeer
Welke politicus denkt wel eens, wanneer hij 's nachts ligt te woelen en de slaap niet
kan vatten: ‘Hè, lam - Mir of Navo!’
Pim Pam Pet heet nu Word Chase,
Het Hengelspel noemen ze Jaws,
Zwarte Pieten is in de handel als The Black Power Play en Ezeltje Prik wordt
uitgebracht onder de merknaam Donkey Acupuncture.

Letterkeer
Welke roodharige socialist heeft nog altijd last van deze aanvalletjes: Gal na Jen
Nadat hij de partij Strippoker had gewonnen van de computer, zat hij oog in oog met
een armzalig bergje toetsen, chips en draadjes.
Wij zijn nog van de generatie die, na de ongezellige revaluatie waarbij de prijzen
der straten werden vertienvoudigd, nooit meer Monopoly heeft willen spelen.

In de Vrouwenpraatgroep
‘Mijn naam is Kitty van der Laan en ik ben de moeder van Basje de Winter, Marja
Janssen en Henk de Vries.’
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De mensen die de afgelopen tien jaar konsekwent gehoor gaven aan elke boykot-aksie
van produkten uit verkeerd geregeerde landen, kampen thans met een ernstig vitamine
C-tekort.
Hoewel de jongen pas 17 was, leed hij al chronies aan de Ziekte van Adidas
(sportschoen-platvoeten), Kaakbenbitis (nerveuze spiertrekjes van het aangezicht)
en Maximal Audiovisual Brain Dysfunction (disco-oren).
Trots, een paar meter achter hem, ziet zijn vrouw hoe knap hem zijn draagbare
videocamera staat.

Nieuw:
Houtskoolsaus! (geeft uw voorgegrilde vlees die unieke ‘buitensmaak’).

Op het Postkantoor
Naast de rij, op de grond, zit een zoetgehouden kleuter de brochure ‘voorwaarden
postgiro/rijkspostspaarbank met betrekking tot het giroverkeer’ op te eten.
In zijn encycliek ‘De Rerum Novarum Communicatorum’ sanctioneert de Paus de
nieuwe mogelijkheid om de laatste sacramenten per kabeltelevisie te ontvangen, op
een apart RK-kanaal.

Verliefd
Hij blies haar naam
in het badschuim.
Laten we vandaag alle foto's die we in wissellijsten hebben opgehangen, nou ook
echt 's wisselen.
Piss Off, de post-feministiese engelse meisjes-rockgroep, brengt zijn platen uitsluitend
op cassette uit, omdat de leidster Joanie Peculation het laten zakken van de naald op
de plaat een typiese macho-daad vindt.
Negentienjarige trompettisten blijven twintig heten tot hun dertigste, in de jazz.
Hebt u er al eens over nagedacht wat er gebeurt als uw verzekeringsmaatschappij
failliet gaat? Verzeker Uw verzekering bij een andere maatschappij, zodat uw risico
wordt gespreid. Onze adviseur zal gaarne met u van gedachten wisselen over de
aantrekkelijke voorwaarden van onze verzekeringsverzekering.
- Maar welk publiek willen jullie dan bereiken met Ziek van Nu?
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- Ziek van Nu moet een blad worden voor de freaky doctorandus, of moet ik zeggen
Mr., die vanuit een richting gevend consumptiepatroon, voorbij is aan de harde porno
en goeie foto's van bij voorbeeld een spectaculair ongeluk, of een afgehakt hoofd af
en toe best als stimulerend ervaart.

Doe het zelf-mop
Op een zaterdagmiddag liepen er eens vijftienduizend gekken door de Kalverstraat.
‘Zodra we met ons vijven zijn, vliegen we verder in een V’, gakten de vier ganzen
hijgend.
Van de tweeënhalf miljoen particuliere wapens in Nederland, zijn er nu 51 officieel
geregistreerd.

Ontmoeting
Gisteren kwam de Man in de Straat eindelijk Jan met de Pet eens tegen.
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In Cannes was een interessante franse film over een filmer die niet kan besluiten
welke film hij zal maken over een schrijver die worstelt met een roman waarin een
schilder niet aan schilderen toekomt.
‘En met het knopje GE/K mixt u het beeld van Duitsland 3 met het weerbericht van
teletekst, de Albert Heynweekaanbieding op Viditel en het Journaal voor
gehoorgestoorden op Nederland 2. En als u op het knopje MM drukt, zoekt dit
apparaat zelf het programma met de lekkerste meiden voor u op.’
In het nieuwe Kindercasino van Ponypark Slagharen is in de eerste maand twee
miljoen gulden over de roulettetafeltjes gegaan!
Zij is nu 58.
Elk jaar doet zij een geriatriese modderbadkuur aan de Kaspische Zee; ze verblijft
elke maand een week in een Fins oprek- en antirimpel-instituut en sinds kort gaat zij
elke week voor een ontharingsweekend naar de Vogezen. Zij ziet eruit als 58.
Het suksesvolle nederlandse fotomodel woont in een penthouse in Mayfair, met een
playboy die wat verdient als hustler.
Hij zou de hond uitlaten en de planten verzorgen, maar hij heeft de pekinees gewoon
in de sanseveria laten plassen!

Happy End
En zij kusten elkaar,
met hun gasmaskers nog op.

De Minister van CRM:
‘Als ik het woord Cultuur hoor, grijp ik naar mijn pocketcalculator.’
Vijf jaar geleden heeft hij zijn nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd, maar nog altijd
zit zijn linkerbox op Right en zijn rechterbox op Left.
De straathond heet nu Vuilniszakkenras.
Deze generatie kinderen van Bewust Ongehuwde Moeders zal over twintig jaar in
de literatuur een golf van boeken doen verschijnen waarin de schrijver op zoek gaat
naar zijn of haar vader.
‘Je bent voor twaalven thuis en je laat je niet door hem op video zetten!’
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De zindelijkheid van het jonge huisdier wordt enorm bevorderd wanneer u het
ontlasten van hond of kat van het begin af aan op Video vastlegt en de tapes tesamen
met het dier regelmatig terugkijkt.
Toen neef Karel op het laatst niets anders meer deed dan de hele dag zijn duizend
opgenomen uren Lottoballetjes terugkijken, hebben we hem zelf maar laten opnemen.
- Goh, wat staan jullie Seven Upstoelen mooi op dat Amrokleed!
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Nederland hoe langer hoe hekker
Zo is het begonnen.
In het vlakke land is een hek neergezet.
En toen was het hek van de dijk.
In dit Bescheurjaar zullen wij u laten zien wat de gevolgen waren.
Iedere inwoner van dit dichtbevolkte land heeft een kleine plek ter beschikking.
Om die plek heen heeft hij een hek gezet.

Hekse Historie

Een hek uit 1890.
Zonnemotieven in schitterende Art Déco.
En hoe lieflijk zijn de bewaaksters.
Nog niks geen slagbomen, intercom, key-cardsystems, zwaailichten op electrisch
bediende schuifpoorten, of doorgangsbeveiliging met fotocel.

Woonde hier een rijke Hollander, die handel dreef met Turkije?
Turkse sigaretten?
Meerschuim?
Mohair?
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Vanaf 1930 ging men zó het woonerf behekken;
een stenen muurtje, met daarop het één- of tweebuizige hekje.
Het Totale Hek van alle achterelkaar geplaatste Nederlandse hekjes van dit type,
loopt 3x om de aarde.
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In het begin van de Zestiger Jaren werd het ijzer onbetaalbaar.
We dachten nog wel dat de bomen niet opkonden: het eerlijke, ruwhouten hek
werd razend populair.
Er staat geen boom in dit tuintje.
Die boom is het hek.

En in onze Tachtiger Jaren?
Dit rijtje sobere eensgezinswoningen is nèt opgeleverd. (Kijk 's naar de
schoorstenen, maar dat is een ander verhaal.)
De tot een minimum terugbezuinigde hekjes hoorden erbij: wat paaltjes met wat
ijzerdraad.
Maar: de Mens is een Hekkenzetter.
Dat tuintje rechtsonder gaan we morgen eens van dichtbij bekijken...

Kijk: ze wonen er nog geen week, maar aan de hekjes is hard gewerkt.
Voorop is een betonnen rand geplaatst en langs het pad ligt een bakstenenhekje
in de vorm van een haaiengebit.
Wie dit huis benadert, wordt door het hekje opgeslokt.
De voordeur is een slokdarm.

Zoon van arme mensen
Er zijn kamervragen gesteld over de privé-uitstapjes die hij in zijn dienstauto met
chauffeur heeft gemaakt, als Directeur van de Stichting. De Stichting wordt momenteel
doorgelicht door Lakeman, van de Sobi. Vanmiddag moet hij een Culturele Prijs
uitreiken, in Gouda. Straks, achterin de wagen, zal hij even doornemen waar het
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eigenlijk over gaat. Hij kleedt zich aan; zij houdt zich slapend. In de vijftien jaar die
hun verhouding nu sleept, heeft hij nog niet één nacht bij haar geslapen. Meestal
doen zij het tussen de middag (dan kan hij een lunch declareren), soms wordt het
iets later, maar altijd ligt hij overdag bij haar in bed. ‘Ik moet vanavond dineren met
de Belgiese Ambassadeur’, zegt hij, en hij hoort dat het nog te trots klinkt. Zij knort
en hij vertrekt. Hij moet niet teveel drinken, vanmiddag in Gouda. Er zal wel kaas
zijn, dat scheelt. Discipline en concentreren. Hij weet precies wat er gebeurt wanneer
hij vanavond aangeschoten aan dat diner begint; dan zal hij tegen tienen, dronken
en zonder het zelf nog te merken, zijn vork van zijn linker- in zijn rechterhand nemen,
en zo verder eten. Zijn beide ouders leven nog, maar ze zien hem alleen in de krant.
Hij verwijt hen dat zij altijd met hun vork in de rechterhand aten en dat hij pas op
zijn tweeëntwintigste een beetje behoorlijk kon eten met zijn vork links en mes rechts.
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[De Zaak van der Laak]
Waarom mijn ramingen kloppen!
Door C. van der Laak
Wandelend door onze Bloemenbuurt, viel het mij vanmorgen weer eens op hoe
allerbelabberdst de bewoners hier hun ramen lappen!! Ten gevolge van een foutieve
werkmethode zitten er in zes van de tien ramen hinderlijke vuilspiegelingen die het
ongestoord naar binnen kijken onnodig bemoeilijken. Geen vitrage, Akeleistraat 47?
Prima, maar dan wel ramen een beetje beter lappen, want waarom hangt er anders
geen vitrage? Van die dingen! Dat ik niet tegen elk raam mijn neus hoef te drukken
en een petje van mijn handen moet vouwen om te kunnen zien of binnen alles in orde
is, is óók in jùllie belang, Balsemienlaan 14! Hoe vaak heb ik tientallen adressen
door simpel even aanbellen al niet kunnen wijzen op, ik noem maar wat, een televisie
die aanstond terwijl er niemand in de kamer was, of een theelichtje dat nog brandde
terwijl er al geen pot meer opstond? Moet u die kleine besparingen maar eens met
twintig jaar vermenigvuldigen, want zo lang doe ik dit werk al; zonder dankjewels,
maar daar is het mij ook niet om begonnen...
Over het gebruik van de juiste materialen (sponzen, zemen, sopjes) zal ik geen
richtlijnen verstrekken; in de supermarkt op het Kamperfoelieplein heb ik, tot mij
de toegang verder werd ontzegd, de winkelende Bloemenbuurtbewoners belangeloos
geadviseerd bij de aanschaf van de juiste schoonmaakartikelen, drie jaar lang, van
's ochtends half negen tot bij elven, zonder dat ik mijn voorlichting ook maar ergens
in de praktijk zag nagevolgd!
Ik beperk mij daarom tot de uitslag van mijn onderzoek naar de meest economische
methode van Lappen. U heeft mij de afgelopen week zeker wel bezig gezien, met
onze ramen? Dat was weer eens in úw belang! Ab heeft mij glazig terzijde gestaan
met zijn stopwatch en een notitieblok (prima werk Ab, en je hebt weer eens kunnen
ervaren dat een mens zich nooit hóeft te vervelen!) en mijn Eindrapport is al onderweg
naar TNO, De Ned. Vereniging van Huisvrouwen en het instituut voor Efficiency!
Aangetekend, dat spreekt, zodat ze achteraf niet kunnen zeggen dat ze nooit iets
ontvangen hebben, wat mij sinds 1951 gelapt werd door de KLM, de BVD, de NS,
de RVU, C&A, Shell, de FLORIADE, AJAX, de PTT, de ELFSTEDENTOCHT en
het SIMPLISTIES VERBOND!
Hoe krijgt u, ondanks de synthetische, inferieure materialen zoals u ze in uw
moderne verwendheid gebruikt, toch de beste resultaten bij het Ramen Lappen? Dat
hangt af van uw BEWEGINGSPATROON bij het Lappen. In mijn rapport spreek
ik van de ‘LAPSLAG’, waar mijn vrouw Cock van slap lag, want al zou ik mijn
Cockepopje voor nog geen zevenhonderdvijftig gulden willen missen - van het Ramen
Lappen had zij, in de eerste jaren van ons huwelijk, zó weinig kaas gegeten dat je,
vooral toen Ab begon te lopen, inderdaad letterlijk de Kaas van onze ramen kon eten!
Gelukkig voor Cockie, was ik al een ‘Huisman’ toen The Beatles nog niet eens
bestònden en is het Lappen van de Ramen bij lange na niet het enige karweitje wat
ik haar uit handen heb genomen! Bovendien wil ik niet dat ze in haar enkele rok op
de trap staat te lappen, want dan moet de ‘heer’ van nummer 45 eenhoog altijd prompt
zijn hondje uitlaten...
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Een trap is bij de ramen van alle benedenwoningen in onze straat trouwens
volkomen overbodig! Staande op de grond is het mogelijk te werken tot 2 meter
hoogte. En dan gebruikt meneer de ‘Fransman’ van nummer 23 maar een wijnkistje!
Het gebruik van een Trap is allemaal aandacht trekken en interessant doen! Heeft
men de trap eenmaal opgesteld, dan ontstaat, ten onrechte, onmiddellijk de neiging
er op te klimmen en vervolgens zoveel mogelijk te lappen vanuit de hoogste positie,
om daarna naar beneden te werken. Het gevolg hiervan is dat er slechts een klein
deel overblijft dat staande op de grond wordt verricht, in plaats van andersom. Dan
heeft een trapje verder nog het nadeel dat het gehaald moet worden voor het er staat
en dat men erop moet klimmen voor men er weer af kan en het trapje kan terugzetten
waar het stond. Alles bij elkaar betekent het gebruik van een trapje bij het lappen
van de benedenramen in de Bloemenbuurt een onnodig, enorm verlies aan overbodige
bewegingen. Wanneer u in uw werkmethode zo gewend aan het trapje bent geraakt
dat u er niet meer vanaf kunt (ik ken de gevallen), dan kan het trapje uitstekend door
een Trekker worden vervangen, MITS MEN ZIJN BUREN NIET HINDERT MET
MORSEND WATER!
Je hebt Trekkers en Trekkers. Aan een goede Trekker moeten de volgende eisen
worden gesteld.
De Trekker dient te zijn vervaardigd uit kunststof (dit geldt alléén voor de Trekker)
omdat wij met metaal het risico van Kras op onze mooie ramen lopen.
De Trekker dient een Verende Kop te hebben. Heeft de Trekker een Vaste Kop,
dan staat deze Kop verkeerd voor Laag Werk. Probeer het maar eens - glanzend,
spiegelschoon krijg je je hoekjes niet, met een Trekker met een Vaste kop! Altijd
vragen om een Trekker met een Verende Kop dus (Drogisterij Peet van het
Chrysanthoekje heeft niet de goede Trekkers in huis! Ze zijn echter wel degelijk te
krijgen in de Bloemenbuurt, Trekkers met Verende Koppen, maar ik mag
vanzelfsprekend geen reklame maken. Maar even een belletje naar Van der Laak en
u hééft uw Trekker met Verende Kop!)
De Trekker dient een niet te Smalle Kop te hebben, om een brede baan in één keer
te kunnen Lappen.
De niet te Smalle, Verende Kop van de Trekker dient tenslotte een Wijde Bek te
hebben, zeker hier, waar gemiddeld veel te dikke sponsen worden gebruikt!
Dan het gebruik van het water. Met het Nat Gooien van de Ramen kan veel tijd
worden bespaard. Ik berekende dat Bevochtiging met Werkdoekje (géén oud
ondergoed!) 2 minuten per vierkante meter kost; Nat Gooien met een Soeplepel,
zoals wij nog te vaak zien gebeuren, 15 seconden (ik heb de minuten afgerond op
hele seconden), MAAR NAT GOOIEN MET EEN STEELPANNETJE KOST
SLECHTS ZES SECONDEN!
De Tuinslang slaat voor wat betreft het snel nat maken van de ramen
vanzelfsprekend alles wat op dit gebied tot nu toe bekend is, echter MITS MEN ZIJN
BUREN NIET HINDERT MET MORSEND WATER!
U maakt uw ramen nat, doet een stapje achteruit en u concludeert: Panta Rhei!
Alles vloeit, inderdaad! Maar: vloeien ook uw bewégingen bij het Ramen Lappen?
Daar schort het
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aan, bij de meeste dames. En ik heb het niet over de kleine raampjes zoals wij ze in
onze Bloemenbuurt op ons toilet hebben zitten (waarom zie ik er daar maar zo weinig
van openstaan?), want op kleine raampjes is een goed bewegingspatroon niet goed
uitvoerbaar.
Nee, het gaat mij om onze centrale voorruit straatzijde. Welk bewegingspatroon
levert, in tijdwinst en helderheid, hier de beste resultaten? In de Bewegingseconomie
zoals ik die heb bestudeerd, is het centrale thema:
probeer, bij alle werkzaamheden, van een aantal ongelijke en ongelijk gerichte
bewegingen één vloeiende doorgaande beweging te maken! Een Bewegingspatroon
waarin na elke beweging een plotseling, sterke richtings-verandering noodzakelijk
is, is géén Efficiënt Bewegingspatroon!
Bij het Lappen bewegen alle Bloemenbuurtbewoners, globaal door de vitrage heen
bezien, op drie manieren:

Bewegingspatroon I
(de Beweging begint en eindigt in Rust) Het Raam:

De Bewegingsgrafiek:
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Bewegingspatroon II
(de Beweging begint in Vliegende Vaart en eindigt in Rust) Het Raam:

De Bewegingsgrafiek:
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Bewegingspatroon III
Het Raam:

De Bewegingsgrafiek:

Ziezo. Vanaf vandaag verwacht ik dus HELDERE RAMEN BIJ ALLE
BENEDENWONINGEN IN DE BLOEMENBUURT!
(Mijn stencil over het juiste STOEP SCHROBBEN vindt u morgen in de bus.)
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Beleggen voor Arme Mensen
‘Terwijl als je mij vraagt: Was je toen gelukkiger, dan zeg ik Ja.’
‘Ik geloof dat iedereen dat heeft, de laatste tijd, vooral.’
‘Wij hadden toen één zwart-wit teeveetje en zo'n enorm radiomeubel, zo'n
jukebox-model, met een radio en een platenspeler erin. Nee, wisselaar. Een
platenwisselaar, was dat.’
‘Wij hadden geeneens teevee of radio, alleen zo'n los pickupje, met de speaker in
de deksel. En als we tien platen hadden, dan was het veel. Maar wij genoten ons sùf.’
‘Ik was een van de allereersten in Nederland die Video had, wist je dat?’
‘Ja, dat had je me al eens verteld.’
‘Die heb ik nog, die eerste recorder. Daar gingen banden op, net als bij een
bandrecorder.’
‘Nooit wegdoen.’
‘Tuurlijk niet. De grootste fout die ik de laatste jaren gemaakt heb, is dat ik in
drie- of vierenzeventig, zoiets, al mijn oude Playboys aan de Lektuurdienst van het
Rode Kruis heb gegeven. Die zijn nu vijfentwintig gulden per stuk waard, Playboys
uit de jaren vijftig en zestig!’
‘Daarom kun je veel beter nóóit iets wegdoen, omdat je nooit weet hoe de markt
zich gaat ontwikkelen, antikwaries gezien.’
‘This is the dawning of the age of antikwarius.’
‘Zonder meer! Alleen wie alles bewaart zit altijd goed.’
‘Alle ouwe Hitweken heb ik nog, alle Avenues vanaf 1965, de tweeëntwintig
nummers van Hollands Diep...’
‘Ik heb van het begin af aan alle bijlagen van Vrij Nederland bewaard, alle Haagse
Posten, alle eerste nummers van alle nieuwverschenen tijdschriften...’
‘Weet je wat ik ook heb? Is al honderden guldens waard, antikwaries: alle blaadjes
van de Bescheurkalender vanaf 1973.’
‘Ik heb ze kompléét, vanaf 1973!’
‘Met schild?’
‘Mèt schilden. Hij is maar drie keer met apart schild verschenen hè, dat weet je
toch?’
‘Bekend. Zo, dan zit jij goed zeg.’
‘Ach goed, goed...het beste zit je toch voorlopig nog met oude Dinky Toys. Daarom
moet je ook goed in de gaten houden dat je kinderen niks weggooien. Ik schat originele
Playmobil-poppetjes binnen tien jaar op zes, zeven gulden per stuk.’
‘Wat dacht je van de eerste Barbapappa-boeken? Die doen nú al vijftien gulden.’
‘Toen ik die bui zag hangen heb ik twintig Rubik-kubussen gekocht. Ja, èn: zo
geláten, niet aan gedraaid. Moet jij nog maar eens aan denken, over tien jaar.’
‘Daarom zit die scheiding mij ook helemaal niet lekker hè?’
‘Ben je gescheiden? Wist ik niks van.’
‘Ja, schei uit, hoop ellende. Ik ben blij dat ik van d'r af ben hoor, daar niet van...’
‘Jij was toch getrouwd met een Belgiese vrouw, geloof ik?’
‘Daarom, ook dat. Maar het ergste is dat ik er financieel verschrikkelijk ben
ingestonken bij de boedelindeling. Zij heeft nu alle jaargangen HUMO vanaf 1976!’
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Gladheid
- Dus u kwàm van rechts? - Nee, ik kwam van links, maar dat is daar dus een vóórrangsweg. - U reed dus in die blauwe Ritmo op...- Nee, ik ben de bestuurder van de rode Fiësta! Déze meneer is de eigenaar van
de Ritmo. - De bláuwe Ritmo ja. Die gróene Ritmo is van déze meneer hier. - Neenee, hoho: ik ben die blauwe Sàmba daar hoor, mèt die gedeukte bumper! - Ik dacht dat ik ú toch uit de gele Pólo zag stappen, daarnet? - Nee, dat was ik! Ik ben van áchteren gepàkt door de róde Bravo van déze meneer.
- Uitgesloten meneer! Ik zat nog àchter de witte Rumba. - Maar wie is dan de bestuurder van de paarse Mambo met die kapotte vóórkant?
- Die móet geraakt zijn door die bruine Tàngo. - En dàt verklaart dan óók die bruine streep op menéér zijn rose Foxtrot hier. - Zo zie ik het ook agent. - Prima. Dan komen we nu aan de motóren. Eens éven kijken: vier Honda's, twéé
Suzuki's, àcht Yamaha's...nee, laat ik ànders beginnen. Wíe van u is de bestuurder
van de bàkfiets? -

Telelogie
- ‘Maar u ziet ook het sociaal patroon verschuiven, Doctorandus?’
- ‘Nou ik ben geen helderziende natuurlijk, maar dat lijkt mij zonder meer
duidelijk.’
- ‘In welk opzicht bijvoorbeeld?’
- ‘Wel; neem nu alleen maar, in wat wij dan noemen een orthodoxe relatie, de
afwezigheids-legitimatie.’
- ‘Het “sorry schatje maar ik moet vanavond overwerken”-idee.’
- ‘Exakt! De thuiswerkers onder de nieuwe generatie Hoofdarbeiders. Ik zie in
deze jaren tachtig een enorme toename van het tele- en videoconfereren, en
tegelijkertijd een voortdurend groeiend, fnuikend smoestekort!’
- ‘Was dat úw bleeper of hoorde ik daar de mijne?’

Voetbal (1)
De voetbalscheidsrechter die, bij een vrije trap, de bal eventjes joyeus naar de plek
van de overtreding schopt, na hem een paar keer te hebben opgewipt, doet ons altijd
denken aan de pianostemmer die, als het karwei eenmaal is gedaan, nog even een
riedel ter afsluiting maakt, om te laten horen dat hij heus wel piano kan spelen.
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Prof. Dr. Joseph Ischias, mediasocioloog
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Arme Mensen
Arme Mensen hebben geen teletekst.
Arme Mensen gaan naar try-outs.
Arme Mensen drinken hun whiskey nooit ouder dan zes jaar.
Arme Mensen gebruiken tissues als servetten en hebben maar twee deuren in hun
autoos.
Arme Mensen branden alles in hun allesbranders.
Arme Mensen wassen hun haar in het badschuim en poetsen hun tanden met
vlooienpoeder.
Arme Mensen hebben een Spaarbankboekje en zetten tweejarige planten in hun
tuin.
Arme Mensen hebben maar één telefoontoestel en persen alles met de hand.
Arme Mannen hebben wegwerpaanstekers en arme Vrouwen maken zich op met
de kleuren van verleden jaar.
Arme Kinderen hebben een zwart-wittelevisie op hun kamer.
Arme Honden krijgen altijd dezelfde brokken.
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[Englis on Video]
The Haig, Wensday,
Gentleman opgelet!
Wil u ook vooruit komen in de wereld?
Wil u ook topposities leren beheersen en aantrekkelijke vrouwen tot de zijne
maken?
Hoe kent u een inkomen bereiken waar uw vrienden en kennissen U tegen zeggen?
Al deze dromen komen tot werkelijkheid voor de man die Engels kan!
De man die Engels kan, ken overal zo naar binnen stappen en nooit meer met zijn
mond vol tanden!!
Allen luisteren naar de man die Engels kan, juist in deze wereld waar het Engels
steeds meer voorkomt. Nu zijn er tientallen cursussen voor Engels te leren maar daar
komt altijd de papierwinkel aan te pas. Wij leren Engels volgens de modernste
methoden namelijk VIDEO!
Onze cursus Engels is geheel op videocassette te leren, dat u het na afloop vloeiend
spreekt, door de indringende lesbeelden die u gewoon niet kán vergeten.
Mogen wij u morgen een staaltje van onze videocursus Engels toedienen?
Cheerio and so long,
your Karel van Es,
Headmaster Video English
Videoshop ‘Titia’
Trekweg 49

English on Video Leson 1
What does Beppie?
Beppie reads a book.
Is Beppie happy?
No! Beppie has a sad look.
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Why? Because her husband Ron
is not mor in love with Beppie...
Poor Beppie? Wait and see!

Leson 2

Oh jay! There we have Ron.
Stop to read yoor book, Beppie!
You must clean our hous, Beppie!
Yes Ron is right: a woman must not read books, but sweep floors and shine dishes.
This is not so best for our Beppie.
Is Beppie our Beppie?
No, Beppie is Rons Beppie.
Beppie is his Beppie.
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Leson 3

Ron takes of his colbertje...
Beppie knows what this wil say:
Ron is angry!
Is Ron right?
Yes Ron is right.
Is Beppie right?
No Beppie is not right.
Beppie is wrong.
Is Ron wrong?
No Ron is not wrong.
Beppie is wrong. Lazy Beppie!

Leson 4

Let me see the swabber with the wich you say you clean our hous, Beppie, says Ron.
Beppie overhands Ron her swabber.
But look! The swabber is white as milk.
No dust on the swabber!
Ron wil teach his Beppie a leson.
Ron wil beat the dust of Beppies lazy ass!
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Leson 5

Bong Beng Bang, goes the brus of Ron.
Help shouts Beppie, but Ron is hard as a stone.
Beng Bang goes the brus of Ron again.
Both of the Beppie bills turn red!
Help cries Beppie again, but inside she thinks:
Mmmmm, what a real man is my Ron.

Leson 6
Does Ron needs a brus?
No, Ron is so strong that he can handle Beppie with his naked hands!
Klets!, go the hands of Ron.
Oh Ron, sais Beppie, I wil never do it again.
I wil clean the bedroom now, Ron.
Come you to inspect me?
And a happy Ron follows the red bills of Beppie to the bedroom.
And after twenty minutes Beppie is also happy...
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Heb u een beetje trek gekregen in de wereldtaal Engels?
Dat dacht ik ook. Zo brengt videoshop ‘Titia’ elke maand nieuwe cassettes met
leerzame cursussen.
En wilt u ook Frans leren?
Vraag dan naar onze videocassette ‘Beppie fume une pipe’.
Karel van Es
(De Videokoning van Den Haag)

tekening: Willem

Modermisme
Eens per jaar ging ik naar een kledingzaak en kocht ik mij een broek die een half
bandmaatje ruimer dan de vorige viel, maar overigens in niets verschilde van de
pantalons zoals ik hen al 25 jaar draag (komfortabel wijd, rijk aan zakken en keurig
zwart, dus ideaal te kombineren met bovenkleding in alle kleuren), maar het bedaarde
modehuis waar altijd dezelfde heer, mijn nieuwe broek uitnodigend over zijn arm
geplooid, het groenfluwelen gordijn van de riante paskamer voor mij openschoof,
bestaat sinds anderhalve maand niet meer. ‘Dat de gemeente ons toen een jaar lang
met een opengebroken straat heeft laten zitten dat gaf ons de nekslag, meneer. Wat
trouwens ook de oude meneer Gerard zelf heeft opgebroken, plus dat hij onder ons
gezegd niet genoeg met het huidige modebeeld meeging. Grappig jekkertje draagt
u daar trouwens.’
‘Hè? Oh dit, och ja: de zomer.’
‘Maar die broek heeft u nog bij onze zaak vandaan, toch?’
‘Welke broek? Oh deze. Ja, die heb ik nog bij u gekocht.’
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‘Ja, u hebt daar toch weer het levende bewijs aan, hè - kamgaren verloochent zich
nou eenmaal nooit, als kwaliteit.’
‘Zegt u dat wel, meneer de Bruin, maar nu moet ik weer eens verder.’
Ik schud mijn werkeloze exmodeverkoper de hand en zie, als ik twintig meter
verderop tussen agressief op het trottoir geparkeerde kledingrekken door linksaf de
‘Vlotshop’ binnenschiet, hoe hij mij beteuterd nakijkt: weer een klant afgegleden
naar de Broekenhal!
Het is koud voor deze tijd van de zomer, zodat men de mouwen van de aan de
voorgevel wapperende spijkerjasjes maar in de zakken heeft gestopt.
Binnen probeer ik The Cure te overschreeuwen, terwijl ik om een zwarte broek
verzoek.
‘Zwart? Die hebben we niet.’
‘Hoezo niet?’
‘Die worden niet meer gemaakt, meneer, zwarte broeken.’
‘Heeft u dan misschien iets zomers? Zandkleur of zo?’
Met tegenzin pulkt de groenharige verkoopster een woenstijngele zomerbroek uit
het rek. Ze maakt een loom gebaar in de richting van de houten saloondeurtjes die
je lichaam van de knieën tot aan je rode hoofd aan het gezicht onttrekken; zo kunnen
ze de clientèle in de gaten houden, want er schijnt veel gestolen te worden in dit soort
zaken. Vaak gaan er jongelui met wel drie broeken over elkander de deur weer uit.
Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Als hij past, hou ik hem aan en reken ik af.
Ik krijg de broek dicht en zie in de verstickerde spiegel een middelbare meneer
tot aan zijn middel in de nieuwe mode staan. De pijpen zijn te lang (die worden, ook
alweer tegen diefstal, niet meer omgezoomd geleverd), maar als ik straks na
thuiskomst op de keukentafel klauter, kan mijn oma ze afspelden en innemen. Ik
voel geen steekzakken opzij, maar als ik hem weer uitstroop, zie ik gelukkig twee
achterzakken met klep zitten.
Bij de kassa verdwijnt de broek, die ondanks zijn Made zijn in Taiwan toch nog
honderdnegenenveertig gulden blijkt te kosten, in een plastic reclametas, waar ik op
heb gerekend: ik prop de
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gratis schreeuwzak in een neutrale boodschappentas, waarmee ik een half uurtje
geleden leeg van huis ben gegaan.
‘Goedemiddag, juffrouw.’
‘Doei.’
Thuis smokkel ik mijn aanschaf achter mijn rug de trap op, naar het hol van mijn
kamer. Straks zal ik in mijn nieuwe broek tevoorschijn treden, bovenaan de trap halt
houden, mijzelf nog één keertje bekijken en dan naar beneden roepen: ‘Kom eens
kijken, jongens! Hoe vinden jullie mijn nieuwe broek?’ Mijn vrouw doet precies
hetzelfde als zij een nieuwe jurk heeft gekocht, en ook de kinderen roepen soms een
kwartier lang feestelijk ‘Niet kijken, Niet kijken!’ om ten slotte trots tevoorschijn te
treden in een nieuwe pijama of ondergoed met het prijsje er nog aan.
Ik scharrel in onderbroek door mijn kamer en hang mijn nieuwe pantalon voor
alledag over de rugleuning van mijn burostoel, om hem nog eens op mijn gemak te
kunnen bekijken. Ik heb geen buik en de bandwijdte zat strak daarstraks, dus alles
wat mij nu te wijd of te afwijkend van mijn vorige broek lijkt, is gewoon de Mode,
moet ik maar denken.

Wel blijf ik het vreemd vinden dat er geen zijzakken inzitten - daar zal ik in de
avondkrant de mode-advertenties op nakijken; of dat soms niet juist het laatste van
het laatste is! Daarom natuurlijk ook die twee achterzakken! Dat zie je zelden meer,
broekzakken met afdekkleppen. Grappig, veilig en handig! Nee, daar heb ik een
leuke broek aan, voor de zomer. Luchtig, stevig, zandkleurig, twee kontzakken met
klep - kan gewoon niet beter!
Ik wil zien of die zakken diep genoeg zijn om mijn opschrijfboekje te bergen en
ik maak de rechterklep los, waar ik heel lang over doe, tot ik zie dat er helemaal geen
knoopsgat in de klep zit: de knoop zit er gewoon opgenaaid en de klep dekt helemaal
geen zak af!
De schaamtegolf die mij even van de grond tilt is weer bijna zo sterk als het
gonzende gevoel van oplichting dat mij overviel toen ik, achttien jaar oud, rijbewijs
nog nat, bij de Haagse autosloperij van de familie Dusbaba (ex-Anderlecht) voor
honderdvijftig gulden een DKW kocht, die stond aangeprezen als: ‘Prima! Heeft
alleen geen achteruit!’. Maar dat gaf niks, zag ik - daar kon ik makkelijk zolang een
zeiltje voor spannen of ik zou bij een andere autosloperij wel een achterruit van de
DKW oprakelen. Duitse Kinder Wagen. Wat waren het toch een analfabeten, die
autohandelaren: achteruit met 1 R schrijven! Maar toen ik, mijn straat inrijdend, voor
de deur wilde parkeren, merkte ik dat aan de Versnellingsbak, waar ik onderweg al
van gevoeld had dat je bij het schakelen z'n Twee maar beter helemaal kon overslaan,
DE ACHTERUITVERSNELLING ONTBRAK!
Ik pak een schaar, knip de knoop los en til de rechterklep op: geen zak!
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Ik knip de linkerknoop eraf, licht het klepje en zie exakt het zelfde!

Ik voel het al: in deze broek valt dus niets weg te bergen om mee te nemen - ik zal
er morgen een of ander passend jasje met extra zakken bij moeten kopen.
De roodste hoofden krijg je in je eentje: ik ben de hoorndrager van een moderne
broek.

Voetbal (2)
Het zoontje was, met de rug naar hem toe, op een afstandje bezig de bal hoog te
houden, opdat hij hem zou kunnen omhalen naar zijn vader. Maar de jongen bezat
nog te weinig techniek en met elk falend wippertje stuurde hij zichzelf verder het
weiland in, totdat hij voorgoed achter de horizon verdween.
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Geslaagd
Gisteravond zijn ze met alle geslaagden dronken geworden, behalve zij.
Er zijn er zelfs wat blijven slapen en met elkaar naar bed gegaan. Zij was naar
huis gegaan, op de nieuwe fiets die ze voor haar slagen van haar ouders had gekregen.
Een brommer vonden ze te gevaarlijk, met haar ogen, en kostte ook teveel natuurlijk.
Toen ze thuiskwam zag ze dat haar vier jaar jongere broertje, zo lief, haar lege
schooltas aan een springtouw uit het raam had gehangen. ‘Ten teken van feest’, dacht
ze, ‘mooi voor een tekening, die Ten Teken van Feest heet.’ Ze zette haar fiets in
het halletje, binnen, en deed hem op slot.
Dan raakte ze daar alvast een beetje vertrouwd mee. Het sleuteltje liet zij in haar
bloesje glijden. Dat voelde eventjes alsof er een straaltje koud water liep, over haar
borst. Terwijl ze de trap opliep, begon ze te huilen.
Ze was geslaagd, maar hoe moest alles nu in godsnaam verder? Ze zou hem nooit
meer zien natuurlijk en gisteren was hij niet gekomen op het afscheidsfeestje; waar
ze nog zo voor had gebeden. Zes jaar lang. Zes jaar lang was ze misselijkmakend
verliefd gebleven op de leraar Nederlands.

Twee geeltjes en een blauwtje
Stuk voor stuk waren ze mooier dan de mooiste vrouwen die hij ooit gezien had. En
hoeveel waren het er wel niet? Minstens twintig, maar het was lastig tellen, want om
beurten gingen de gordijnen dicht. Voor de zesde keer liep hij het hoerenstraatje op
en neer. Hij zou voor het eerst een naakte vrouw bezitten. Hij was twintig en had
ervoor gespaard; vijftig gulden had hij bij zich. De keuze was bijna ondoenlijk. Na
nog twee keer heen en weer te hebben gelopen, besloot hij tot het blonde meisje met
de grootste borsten van het straatje. Hij ging voor haar raam staan en trok zijn
wenkbrauwen op. Zij wenkte hem naar binnen en sloot het gordijn. De hele dag had
hij met Edith Piaf's ‘Milord’ in zijn hoofd gelopen. ‘Hoeveel kost het?’ vroeg hij in
haar kamertje. Hij had een kikker in zijn keel. ‘Vijftig gulden, helemaal naakt’, zei
ze. Ze had een zachte G. Met zijn rug naar haar toe, begon hij zich uit te kleden, niet
te snel. Speciaal hiervoor vanochtend instapschoenen aangetrokken - voor veters
zouden zijn vingers toch teveel beven. De vanmiddag gekochte rode onderbroek trok
hij het laatst uit, en hij draaide zich om, in de verwachting haar naakt op het slechts
met een laken bedekte bed te zien liggen. Maar zij stond ernaast, nog aangekleed.
‘Nou?’ probeerde hij te lachen. Die kikker zat er nog.
‘Wat nou?’ vroeg ze. Door het raam had ze veel aardiger gekeken.
‘Je zei toch voor vijftig gulden helemaal bloot?’ vroeg hij zachtjes.
‘Ja; jíj’, zei ze.

Nederland, hoe langer hoe hekker
Tachtigerjarenhekken
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Een hek met prikkeldraad er bovenop.
Dat doet ergens aan denken.
Maar dat is lang geleden.
Nu is dit soort hekken heel hard nodig, zeggen de hekkologen.
‘Voor de beveiliging van uiterst kwetsbare objekten.’
Het woord Prikkeldraad klinkt trouwens niet zo lekker.
Puntdraad, noemen we dat nu.
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Tegen hekken die op hun beurt weer beveiligd zijn met electronica, hebben ze geen
schijn van kans.
Wie zijn ze?
Hoe groter de paranoïa, hoe hoger de hekken.
Hoe hoger de hekken, hoe gekker de gekken.

Een hekje, waarmee je je verzekert van een eigen stukje parkeergrond.
Kan je neerklappen als je een sleuteltje hebt.
Gottegottegot.
Kijk die Kadett! Heeft geen sleuteltje.
Parkeert toch lekker voor de deur.
Wat een geluk dat die buitendeur naar binnen opengaat!

Een niet-hek.
Drie jaar geleden begon men met niet te bouwen.
Komt voorlopig ook niets van.
Op het landje mag niet gespeeld worden.
Daarom niet.
Een hek om niets.
Tachtigerjariger kan het niet.
Bloemendaal, maandagmorgen
Geachte juffrouw van Jaapje,
Hierbij deel ik u mede dat het heel goed mogelijk is dat Jaapje, die u zojuist dit briefje
heeft overhandigd, hedenmorgen nog een beetje afwezig en slaperig is. Ik wil u dan
ook vragen hem tijdens de eerste lesuren zoveel mogelijk te ontzien, zodat de jongen
enigszins kan bijkomen van het afgelopen weekeinde waarin hij, door
omstandigheden, nogal laat naar bed is gegaan.
Vrijdagavond zijn wij namelijk met twee families wezen bowlen, wat heel gezellig
was, maar dat werd nogal laat en toen we tegen enen thuiskwamen was er nog een
spannende film op duitsland II aan de gang en mijn man en ik dachten: nou ja - hij
kan morgen toch uitslapen en bovendien is het goed voor zijn engels, want het was
een amerikaanse gangsterfilm, maar in de zogenaamde Original-Fassung.
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Door familieomstandigheden (de ouders van mijn man waren zaterdag jl.
vijfentwintig jaar getrouwd) werd het de volgende dag ook weer een latertje voor
Jaapje, zeker gelet op zijn leeftijd (7 is hij nu, of nee: 8, geloof ik), want dit zilveren
huwelijk werd gevierd met een dinertje waarbij de kinderen nogal veel wijn dronken.
Voor Jaapje zaterdagavond in bed lag was het half drie.
Geslapen heeft Jaapje die zaterdagnacht maar weinig, omdat zijn maagje nogal
opspeelde (achteraf had ik hem zaterdagmorgen misschien niet moeten laten
hockeyen), en zondagmorgen moest hij er tamelijk vroeg uit, omdat mijn man, met
Jaapje, had ingeschreven voor een puzzelrit per auto.
Zondagmiddag had Jaapje bovendien twéé partijtjes, zodat hij eerst naar James
Bond moest en daarna is hij wezen schaatsen. Toen hij tegen tienen thuiskwam had
hij al gegeten, zodat we samen, op zijn bed, nog even het huiswerk voor vandaag
hebben kunnen doornemen. Ik heb begrepen, geachte juffrouw van Jaapje, dat er op
school stemmen opgaan om de kinderen in het weekend eens wat minder ‘bezig’ te
laten zijn, zodat de zaterdag en zondag, behalve voor ontspanning, ook kunnen
worden gebruikt voor ‘bijspijkeren’, zal ik maar zeggen.
Ik kan hier volkomen achter staan! Ik ben het geheel met u eens dat de weerstand
van het kind niet onnodig wordt aangesproken!
Mag ik u daarom verzoeken of u Jaapje donderdag en vrijdag aanstaande wat wilt
ontzien, zodat hij fris en uitgerust aan het komend weekend kan beginnen?
Wij willen dan namelijk, met kennissen en hun kinderen, even op en neer naar
New York.
Met vriendelijke groeten,
de zorgzame bescheurmoeder
van Jaapje (6)
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Mijne Heren!
Even uw aandacht voor het volgende.
In mijn werkkring (financieel-fiscaal) word ik meer dan eens verblijd met een
vloeibaar bewijs van dankbaarheid voor geleverde diensten of toegeknepen oogjes.
Speciaal ‘Sjampoepel’ heeft de voorkeur van mij en mijn vrouw! Ook zijn wij
beiden grote fans van ‘het Milieu’.
Dit is de reden dat ik u wijs op een misstand bij de zogenaamde ‘Glasbak’.
Ik heb er een foto van bijgesloten: hier ziet u, naast elkaar, een ‘gewone’ fles
Champagne en een ‘Magnum’ - geschenk van resp. een aannemer uit Baarle-Nassau
en een nederlandse K&O-Arts uit Andorra...

Et Voilà: de gewone fles past met gemak in het glasbakgat, maar de Magnum krijg
je met geen mogelijkheid naar binnen! U ziet het: wanneer ons soort mensen óók
hun steentje aan het Milieu wil bijdragen, worden wij op alle mogelijke manieren
tegengewerkt!
Ik vertrouw erop dat u deze misstand snel uit de wereld zult helpen!
Hoogachtend,
Mr. Ralph Ternauw

Fouten der schepping (137)
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Door C.W. van der Laak
Het snotgleufje
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Recepten met Henk Molenberg
Henk Molenberg à la jardinière
voor 60 personen
Was Henk Molenberg.
Wrijf Henk Molenberg in met zout en peper en laat dit 10 minuten in Henk
Molenberg trekken. Bestrooi 60 tomaten met zout en peper en zet ze naast elkaar in
een grote schaal. Leg op iedere tomaat een klontje boter. Laat de 60 blikken
bleekselderij en de 30 kilo doperwten uitlekken en doe ze in een grote pan, met het
restant van de 15 kilo boter.
Leg Henk Molenberg nu in een grote ovenvaste schotel, en doe er vier emmers
water bij. Verhit zes kilo boter in een kleine braadpan tot ze bruin ziet en giet dan
de boter over Henk Molenberg. Zet Henk Molenberg op de aangegeven plaats in de
voorverwarmde oven en braad Henk Molenberg, onder af en toe bedruipen, mooi
bruin van kleur, maar niet gaar. Henk Molenberg moet van binnen nog rood zijn.
Zet na 15 minuten de schotel met tomaten achter Henk Molenberg en laat hen zacht
worden. Zet de laatste 5 minuten van de braadtijd de doperwten en de bleekselderij
op de warmtebron en laat ze, met de deksel op de pan, zachtjes in de boter heet
worden. Maak de groenten, naar keuze, op smaak met zout. Haal Henk Molenberg
uit de oven, leg hem op de vleesplank en laat Henk Molenberg 5 minuten staan
alvorens Henk Molenberg aan te snijden. Snijd Henk Molenberg nu in dunne plakken
en leg hem op de schaal. Schik de tomaten, bleekselderij en doperwten op de schaal
en garneer Henk Molenberg met peterselie. Schenk een lepel jus over Henk Molenberg
en geef de rest er apart bij.
Eet smakelijk!

Henk Molenberg met rijst en eieren
voor 40 personen
Wrijf Henk Molenberg in met wat zout en braad hem in ruim boter gaar, zodat u een
flinke hoeveelheid Henk Molenberg-jus krijgt.
Was de 8 balen met rijst en kook ze gaar en droog. Snijd de 120 paprika's in kleine
stukjes en meng die door de rijst.
Trancheer Henk Molenberg en rangschik de stukken Henk Molenberg in een niet
te kleine ovenschotel.
Was de 30 kilo champignons, snijd ze in plakjes en fruit die even aan in wat boter.
Pel de 140 hardgekookte eieren, snijd ze in stukken en leg deze in een laag over
Henk Molenberg. Leg daarop een laag champignons en bedek deze laag met rijst.
Strijk de rijst glad, giet de Henk Molenberg-jus erover en zet Henk Molenberg
ongeveer een half uur in de hete oven.
Als u er wat van over houdt (maar die kans is klein!) probeer Henk Molenberg de
volgende dag dan eens op de boterham!
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Henk Molenberg met zuurkool en appelen
voor 50 personen
Snijd Henk Molenberg in stukken, was deze goed schoon, droog ze af en bestrooi
ze met zout. Bak de stukken Henk Molenberg in een braadpan in boter aan alle kanten
bruin. Neem de stukken Henk Molenberg uit de pan en laat in het braadvet de 50
eetlepels bloem al roerende lichtbruin worden. Roer er dan de 100 eetlepels suiker
door en daarna de 40 kilo zuurkool.
Meng alles dooreen.
Breng de zuurkool over in een ovenschotel, rangschik de stukken Henk Molenberg
er bovenop en leg daartussen de geschilde en in partjes gesneden appelen (100
goudreinetten).
Giet de 4 liter water eroverheen. Dek de schotel af met een deksel of met
aluminiumfolie en zet hem ongeveer 1 uur in een matig warme oven, tot Henk
Molenberg gaar is. Sprenkel er dan de wijn over en laat de schotel nog 15 minuten
in de warme oven staan.
Drink een Riesling bij Henk Molenberg!

Kooien in de sport
Tenniskooi. De oefenmuur heeft een vangcap.
Als je deze kooi binnengaat, kan je lekker
een uurtje als een wild beest tekeer gaan.
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Chinees
‘Daar kwamen wij toen minstens drie avonden per week. En Láchen, láchen...Die
eigenaar heette namelijk Chow en boven die deur daar was zo'n balk en het was een
klein maar vreselijk gespierd mannetje, die Chow, en toen we het eenmaal duidelijk
hadden gemaakt was het elke keer dikke pret natuurlijk. Dan riepen wij “Hang Chow!”
en dan sprong dat chineesje naar die balk en dan hing hij even zo, speciaal voor ons,
met die beentjes...Vaak relaties mee naartoe genomen, die wisten niet wat ze zágen!’

‘Maar nou had hij nòg een zaak in Zwolle, Mister Chow, dus hij holde eigenlijk de
hele avond heen en weer. En dan vroegen wij dat dus, vooral Karel was daar sterk
in, met zo'n uitgestreken hoofd. Dus als hij er niet was, dan vroegen wij, zo onnozel
mogelijk: Wen Chow? En de àntwoorden die je dan kreeg!’

‘Ja, nou je het zegt...dat heb je wel vaker, met chinese namen. Wij woonden toen in
Leiden en dan waren we allebei bezig geweest overdag, dus geen tijd om te koken.
Dan begonnen Eeltje en ik al vanaf 's middags drie uur zo'n beetje Chinees te
babbelen, tegen elkaar; op onze manier dan. Dus veel van: Lekkele chinees, vanavond?
En dan Eeltje weer van: Ik heb wel Sin Jah! God wat hadden we weinig en wat waren
we eigenlijk Rijk, die jaren!’
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‘Maar toen moest ik voor mijn werk verhuizen en toen kwamen we in Bergen op
Zoom terecht. Daar was een chinees en daar hielp de hele dag familie mee. En die
vader, die had een prachtige stem. En als het dan niet te gek druk was, dan vroegen
we hem wel eens om een schuin chinees liedje of zo. Wáánzinnig gelachen, in die
dagen. “Zing Vaa”, riepen we dan; “Zing Vaa!” En dan de hele familie zingen
natuurlijk.’

‘In Nootdorp hebben wij nog een tijdje gegeten bij een chinees waar gespééld werd!
Daar werd waanzinnig gespeeld, in de achterkamer. Allemaal zwart geld uit de haagse
Bouwwereld, ging daar om. Maar god, hoe oud waren wij toen? Zeventien, achttien
misschien! Dus wij begrepen helemaal niet waarom die chinezen steeds naar achteren
gingen! Terwijl het duidelijk aan zijn gevel stond aangekondigd, dus; wat binnen de
mogelijkheden waren. Dat je toen toch zo onnozel was hè?
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‘Nee, maar nou even alle gekheid op stokjes: soms is het echt ongelooflijk hoe die
namen van Chinezen een eigen leven leiden in het nederlands! Ik weet nog wel dat
wij toen in Franeker vaak gingen eten bij een chinees waar toen later die hele
schietpartij is geweest; dat het twee families waren die elkaar wilden uitmoorden,
ging om de greep op de heroïne-markt of zo. En ik weet nog dat ik op een stille avond
daar zit te eten, met Ferd was dat, en dat ik even naar het toilet moet en dat ik die
deur opendeed en dat daar die Man Hing!’
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‘Nou klinkt me dat eerlijk gezegd allemaal nog een beetje te bedacht in de oren; een
tikje onnatuurlijk. Maar nou zal ik je vertellen dat wij toen in Gouda een afhaalchinees
hadden en dat was in één- of tweeëntachtig en ik kwam daar nóóit. Maar op een
zondag, had hij zeker net gevoetbald en wou hij nog wat meenemen voor thuis, want
hij woonde daar in de buurt, sta ik bij de chinees en wie is er voor mij aan de beurt?
Tscheu la Ling.’
‘Tscheu la Ling?’
‘Die mooie jongen met die schaar, die toen bij Ajax speelde. Maar goed. Hij bestelt
dus, en weet je wat Ling Nàm?’

‘Ik weet niet - als Chinees was hij wel lekker, wel schoon en zo, maar op de een of
andere manier was alles waanzinnig zóet. Er zat zo'n vreemd zoet smaakje aan zijn
Rijst bijvoorbeeld, maar ook aan z'n Mie. Heel Gek. En toen dacht ik op een avond:
toch eens vragen. En ik zeg, zo van:
“mmm, lekkel, maar wel zóet allemaal, altijd.”
Wijst die Chinees alleen maar op zijn raam.’
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‘Je had toen in Rotterdam, in de Jonker Fransstraat - daar had je een waanzinnig
lekkele chinees, zonder gekheid! Heel simpel zaakje was dat, maar on-ge-lo-fe-lijk
lekker!
En als je dan klaar was dan kwam de hele familie altijd aan je tafel om te vragen
hoe het had gesmaakt. En dan zei ik alleen maar van:
“Tong? Ah!” Toen hebben ze die zaak nog zo genoemd. Want van zichzelf heette
die chinees gewoon van Klaveren.’

‘Nee daarom, dat zeg ik: het is toch een stuk van onze cultuur geworden, lekker naar
de Chinees af en toe. Maar de allerbeste zit nog steeds in Utrecht. Dat wil zeggen
als je van Heet houdt. Nou kun je wel zeggen: ja, wat heet Heet - Indisch moet heet
en Chinéés toch niet? Ben ik niet met je eens. Moet je eens naar deze Chinees gaan
en gewoon een tjap-tjoi nemen. Weet je niet wat je overkomt! Je tong brandt als het
ware je bek uit.
Maar lèkkel, lèkkel!!

Ferd oogstte weer veel sukses met zijn imitatie van een bekende Nederlandse
nieuwslezer!
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Juan les Pins,
Lieve Ferd,
Eindelijk heb ik even tijd voor een briefje om je te vertellen dat je je niet ongerust
hoeft te maken want met mij gaat alles fantasties! De appartementen voor 1 persoon
waren vol, maar ik had geluk want een hele aardige Engelse jongeman, die nog in
een Popgroep heeft gespeeld, wat je wel kunt horen want 's avonds voor we gaan
slapen speelt en zingt hij nog altijd wat voor me bij zijn gitaar, bood me een kamer
in zijn bungalow aan die hier vlak bij het appartementenkompleks staat en heel mooi
is! En hij wilde niks van geld weten, dus als jij nu intussen probeert het geld bij het
reisburo terug te krijgen voor het appartement wat ik niet gebruik dus omdat het al
bezet was, dan springen we er financieel ook nog uit! Je hoeft niet bang te zijn dat
het hier zo'n opgeprikte toestand is want alles gaat heel gemoedelijk en ik loop
bijvoorbeeld zo vanaf Rodney zijn zwembad de tuin uit en het cafeetje op de hoek
in, waar niemand moeilijk doet wat je wel kunt zien aan de foto die Rodney van me
heeft genomen (de schat neemt de hele dag fotoos van me, maar dat komt omdat zijn
vrouw net is overleden die precies op mij leek, erg hè?) en die ik hierbij insluit maar
laat hem maar niet aan Mamma zien. Dan ben ik toch een beetje bij je, hè lieverd?
Morgen schrijf ik je meer, maar nu toetert Rodney want we gaan vanavond dansen
in Cannes (van het filmfestival!). Ik zou nog bijna vergeten hoe het weer is nou dat
is schitterend want Rod rijdt al de hele maand ‘open’!
Heel veel kusjes van je
Eeltje
Juan les Pins,
Lieve Ferd,
Even gauw een berichtje waar je vreselijk blij mee zal zijn en ook trots op je kleine
Eeltje want ik ben gisteravond in Cannes waar namelijk in een café waar Rodney de
baas van kende wedstrijden waren, ben ik MISS HOGE HOED 1983 GEWORDEN!
Hoge hoeden zijn hier namelijk de laatste trend voor meisjes en daarom hielden
ze er een soort schoonheidsverkiezingen in met het al hierboven vermelde resultaat
dus.
Roddie heeft er natuurlijk weer fotoos van genomen en ik weet niet wat het met
hem is maar het is zo iemand die overal de
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weg weet en overal zijn relaties heeft, echt van die pechdingen als jij altijd heeft hij
nooit en zo brengt hij dan ergens zijn fimpje weg en dan is dat de volgende morgen
al klaar maar hij is zo waanzinnig krities op zijn fotoos (dat zou jij ook eens wat
vaker moeten zijn) dat hij mij er altijd maar eentje durft te laten zien. ‘For your friend
in Holland’, zegt hij dan altijd. Is dat niet schattig? Hij is gewoon heel erg op je
gesteld en je moet er verder dan ook niks van denken hoor, van ons. Beloof je dat,
Ferteknert? Oja één van de prijzen voor mijn titel van Miss Hoge Hoed is dat ik een
week lang gratis in dat café waar de verkiezingen gehouden werden mag werken als
Serveerster maar zo kun je het eigenlijk niet noemen - het is meer Gastvrouw wat je
er bent en er komen alleen maar waanzinnig rijke mannen, ook wel uit het Nabije
Oosten, maar allemaal oudere types dus je hoeft je echt niet ongerust te maken.
Kusje op je lelletje van
Eeltje

Cannes,
Lieve Ferd,
Hier zie je me aan het werk in het café van de vriend van Rodney die achter de bar
staat en Benito heet. Wat een mooie zaak hè? En hij is open tot hij dicht gaat wat
meestal zo'n uur of vier, vijf is, maar maak je daar maar niet ongerust om want dan
hoef ik niet meer terug naar de bungalow van Roddie in Juan les Pins, maar mag ik
van Benito hier boven de zaak blijven slapen wat heel normaal is en ook bijvoorbeeld
veel heren doen die niet meer willen rijden zo laat. Goed hè?
Nou, ciao!
Eeltje
(ze noemen me hier Emanuelle omdat dat ook met een E begint!)
P.S. Hou je zelf óók een beetje vakantie? Doen hoor!
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De Kinks
‘Ik weet achteraf absoluut niet hoe ik zonder de Beatles de zestiger jaren had moeten
doorkomen.’
‘Je bedoelt de jaren 60.’
‘Ja, dat zeg ik. Ik heb de Beatles trouwens überhaupt altijd veel interessanter
gevonden dan de Stones.’
‘O god nee, ik juist andersom!’
‘Wat is er nou uiteindelijk overgebleven van de Stones?’
‘Nou, dat moet je niet zeggen.’
‘Welnee! Terwijl in liften en supermarts en op vliegvelden in binnen- en buitenland
en restaurants en noem maar op; overal hoor je nog altijd Beatle-melodieën.’
‘Ik vond de Beatles tóen al Muzak, wat ze maakten.’
‘En die melodieën zijn an sich al zo goed - die kunnen gewoon niet worden stuk
gemaakt, ook niet door Muzak niet. Ik moet je trouwens zeggen dat ik Muzak van
tegenwoordig steeds beter vind worden. Wij aten gisteravond in een restaurant, nou,
daar hadden echt hele smaakvolle Muzak. Maar daarom, dat hoor je nooit, een
Stones-melodie op Muzak, dus daarom zeg ik: wat is er nou uiteindelijk van de The
Stones overgebleven?’
‘Nou, dat een hele nieuwe generatie zonder das kon gaan eten in de duurdere
restaurants, om maar eens iets te noemen!’
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Een nieuw wereldrecord?

De heer Paul Lutgerink uit Apeldoorn ergerde zich eraan dat de Rubik-kubussen
ongebruikt door zijn huis slingerden, en bekwaamt zich nu in het ‘Kubusdraaien met
de mond’.

Een nieuw wereldrecord!

Het eerste wereldrecord Kubusdraaien met de mond, staat met een tijd van vier dagen,
zes uur en achttien minuten op naam van de heer Paul Lutgerink uit Apeldoorn.
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tekening: Willem
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Domme kwis voor onze Story- en Privélezers!
1. Hoewel hij dit nooit heeft toegegeven, heeft Kick Stokhuizen geen enkele.....op
zijn hele lichaam!
2. Zelfs terwijl zij al getrouwd was met.....had Willy Dobbe nog een verhouding
met een grote zwarte.....
3. Patricia Paay's.....zijn een stuk kleiner dan de....van Willeke Alberti.
4. Elles Berger en Barry Hughes.....elke dag, terwijl de heer en mevrouw Wiegel,
hoewel zij veel korter zijn getrouwd, maar 1 keer per week.....
5. Rudy Falkenhagen daarentegen,.....nooit meer met Diane Dobbelman.
6. Vanessa heeft wel tien.....gehad in haar.....
7. Jos Brink houdt ervan wanneer jonge.....zijn.....ver.....
8. .....is er vandoor met al het geld van.....
9. Nog liever dan op zijn fiets, klimt Dries van Agt op.....
10. Ron Brandsteder is te.....om voor de.....te....
11. Albert Mol had al een.....en heeft nu ook nog een....
12. Op een feestje bij de.....vermaakte Rien Poortvliet de gasten door een.....in
zijn.....te leggen.
13. Als hij maar een half uurtje vrij heeft, gaat Ted de Braak onmiddellijk naar
de.....
14. Pia Beck is al.....maal veroordeeld wegens.....met.....
15. Rob de Nijs komt het liefste.....in Belinda Meuldijks.....

De relatiekalender 1983, onder redactie van Ir. Gerard Saampjes
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Saampjes (49) wordt gerekend tot een der knapste relatiedeskundigen van Nederland.
Schat het aantal door hem blijvend ontwrichte huwelijken op zo'n duizend. (‘Maar
als ze bij elkaar waren gebleven was de puinhoop helemáál niet te overzien geweest.’)
Veroorzaakte reeds op 8-jarige leeftijd de scheiding van zijn ouders. Werkte als
relatiedeskundige bij Hoogovens, Douwe Egberts en de Viva. Ideaal: nog eens te
mogen adviseren bij de scheiding tussen Beatrix en Claus.
Favoriete stelling: Relatie is oorlog.

Ja, er wordt grof geld verdiend in de Relatiebeunhazerij en daarom ben ik zo verheugd
dat de Relatiekalender 1983 mij in de gelegenheid stelt iets over ons mooie maar
moeilijke wetenschappelijke Relatiewerk te vertellen.
Of liever: te laten zien, want in de Relatietechniek wordt gewerkt met zgn.
Relatiemodellen (Relatiogrammen), die veel gebabbel overbodig maken. Ik knipte
en plakte uit binnen- en buitenlandse literatuur een schitterende kollektie bijeen en
zorgvuldige bestudering van de volgende grafieken zal u meer Relatie-inzicht
verschaffen, dan tientallen jaargangen Relatietrivia.
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Saampjes pakt uit

Het is ongelooflijk hoe, vanaf het midden der zeventiger jaren, de relatietechnologie
door een verregaande ondeskundigheid is gepopulariseerd - en daarmee gedevalueerd
- tot een slap gewauwel, dat men vroeger eeuwen wel ‘ouwewijvenpraat’ noemde.
Wel, ik kan u verzekeren dat menige oude vrouw vandaag de dag een interessantere
gespreksstof heeft, dan bijvoorbeeld ene Gied Jaspers in bovenstaand citaat, uit het
blad Man, ten beste meent te moeten geven.
Mijn hemel, wat neemt men toch snel het woord Relatie in de mond; alsof het hier
geen hoog gekwalificeerde studie betreft. Alsof de eerste de beste kip zonder kop
het beter weet, dan iemand die zeven jaar Relatietechniek studeerde aan de TH te
Delft.

O, zit dat zó! (1)
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O, zit dat zó! (2)
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O, zit dat zó! (3)

De pijlen houden in: Els vindt Ina en Nico het meest bijdragen aan de groep, Ina
vindt Els en Nico het meest bijdragen, Helene vindt dat van Ina en Nico, enz. Nico
en Annelies zijn de kernen van twee gescheiden subgroepen, Maria heeft haar
verbindingen naar twee kanten. In geval van conflict tussen de ‘groep Nico’ en de
‘groep Annelies’ moet Maria kiezen of bemiddelen. Als het bemiddelen haar niet
lukt is de kans groot dat ze zich bij de ‘groep Annelies’ voegt.

O, zit dat zó! (4)

Hier is in beeld gebracht hoe 8 personen elkaar waarderen:

Hier is in beeld gebracht hoe 8 personen elkaar waarderen:
positieve keus
wederzijdse keus
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afwijzend
wederzijdse verwerping.

O, zit dat zó!(5)

Hoe de jonge mannen de jonge meisjes benaderen

Uitgangsstelling bij de ontmoeting van jonge mannen en vrouwen in Challans-Ville,
1906

Ja, zo zit dat! (slot)
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Nederland, hoe langer hoe hekker
Zielige hekken

Het oude hek had honderd jaar dienst gedaan.
Een paar overgebleven staanders kwijnden weg als pispalen.
In één dag werd er een bouwhek voor in de plaats gekletterd.
Het oude hek voelt zich gepasseerd.
Het wil niet eens weten wat er op het terrein wordt gebouwd.
Zullen wel Luxe Appartementen worden.
Of Kantoorruimte, voor jaren te huur.

Ja, dat komt ervan als we eventjes roef roef een hekje denken te kunnen neerpoten.
(Zodat de volle vuilniszakken niet gejat kunnen worden!)
Kopen we even een hekje per strekkende meter.
En er moet ook nog een draaihekje in?
Hupsakee! Knal! Bang!
Die bestaat nog niet: de Gemeentelijke Hekkeninspectie.

Dat zie je niet veel in Nederland:
een verwaarloosd boshek!
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Een geval om over na te denken, want het bos achter dit hek, ligt er nog prachtig
bij.
Heeft dit hek, ‘toen het nog goed was’, zich al die jaren voor niks rot staan te
waken?

Een krepeergeval.
Zijn er in heel Nederland nou niet een paar liefhebbers te vinden die zo'n hekje
gratis en vrijwillig willen helpen?
Wat met knotwilgen kan, kan toch ook met hekjes?
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Ach jeetje!
We kwamen een bielsje tekort!
En om nou die bovenste biels helemaal te gaan doorzagen, ja zeg, zien we zo
bleek?
Dus toen hebben we het gat met een paar gebroken tuintegels op ‘bielzenmanier’
gedicht.

Presentatie
‘Het bezwaar van de oude Valhelm heren, ik heb er hier eentje meegebracht, ach
juffrouw Elzinga - misschien wilt u zo vriendelijk zijn hem even op te zetten, fijn,
dank u wel, nu u ziet het zelf wel heren: het is dat wij juffrouw Elzinga allemaal
goed kennen, maar anders zouden wij bij dit oude model Valhelm bij voorbeeld niet
kunnen zien of zij blond of donker haar heeft, en ook haar neus en voorhoofd niet,
maar feitelijk alleen de ogen...Terwijl bij Onze Valhelm van Perspex, TNO-gekeurd,
alles bij elkaar misschien nog wel ietsje sterker dan de konventionele Valhelm, daar
zien wij door het transparante karakter het hele gelaat van juffrouw Elzinga, en het
zelfde geldt natuurlijk voor de heren.
Wij zien dus voor Onze Valhelm een enorm gat in de markt binnen het hele
motorgebeuren, ik denk hier aan de groethandeling zoals bij motorrijders te doen
gebruikelijk, dus een zekere meerwaarde in het sociale vlak, dat wij met Onze Valhelm
daar ook een nieuw stuk warmte in kunnen brengen.
Ach houd u de helm nog even op, juffrouw Elzinga, dan mogen onze heren van
de Buitendienst nu even proberen met de hamer.’

Aan onze bescheurders
Verbreekt allen de kettingbrief!
Het is nu drie uur in de nacht en ik pauzeer even om deze noodkreet te slaken.
Zometeen ga ik weer verder. Ik moet nog drie kettingbrieven overschrijven, in
enveloppen stoppen en frankeren, zodat mijn dochter ze morgen, op weg naar scnool,
in de brievenbus kan stoppen.
Heeft u hem al ontvangen, deze kettingbrief? Ook nooit de precieze werking van
de kettingbrief begrepen?
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Ook al kettingbrieven ontvangen toen u zelf nog amper kon lezen of schrijven,
zodat ook ùw ouders tot laat in de avond bezig waren met het overpennen van de
huiveringwekkende bevelen?
1. Stuur een kaartje naar de eerste naam van de lijst en zeg dat de Ketting goed
gaat.
2. Schrijf deze brief zesmaal over en stuur ze naar een vriend of vriendin.
3. Laat de eerste naam van de lijst weg en vul je eigen naam en adres onderaan de
lijst in.
4. Post de brieven binnen vier dagen, anders is de ketting gebroken.
5. Na 24 dagen krijg je honderd kaarten.
En dan stond er, en dat staat er nog, en kinderen sliepen en slapen niet van dat
angstaanjagende zinnetje:
VERBREEK DE KETTING NIET!
‘Ach meisje, dat is toch onzin? Die brieven kregen pappa en mamma vroeger ook.
En wij hebben nog nóóit honderd prentbriefkaarten tegelijk ontvangen. Zelfs niet
ééntje!’
‘Ja maar het móet, want anders verbreek ik de Ketting!’
‘Nou dat geeft niks hoor, en ga nu maar lekker slapen.’
‘Nee, ik móet ze overschrijven, want als ik niet meedoe gebeurt er iets heel ergs!’
‘Hoe kom je dáár nou bij?’
‘Nou dat zei Peter.’
‘Dan zal pappa wel even bellen met de pappa van Peter.’
Er is dus nog niets veranderd. De Kettingbrief is nog altijd een op angst gegrondveste
truuk van twee zich vervelende kinderen (‘krijgen we over een paar weken allemaal
ansichten; gebeurt er tenminste weer eens wat!’) of een mala fide volwassene
(‘ontvang ik binnen een maand 1024 maal ƒ 5,-!’).
En de ontwikkeling van de fotokopieer-apparatuur werkt het opzetten van
kettingbrieven alleen nog maar in de hand, die voor ‘overschrijven’ immers niet meer
gebruikt hoeft te worden!
Tegenwoordig houdt de kettingbrief zijn kleine geketenden nog een andere worst
voor: als we de ketting niet verbreken en doorgaan tot in het jaar 1986, DAN KOMEN
WE MET ZIJN ALLEN IN HET GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS!
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Over de ellende die de heer Guinness met zijn Boek op zijn geweten heeft, graag
een andere keer!
Nu verscheur ik mijn drie al overgeschreven kettingbrieven en smeek u, bij
ontvangst, het zelfde te doen. Ter ondersteuning geef ik u nog enkele recente
praktijkvoorbeelden waaruit moge blijken dat het buitengewoon verstandig is wanneer
u, als bescheurouder, de ketting zo vaak u maar kunt verbreekt.
Miss Alice Dodgson uit Guildford, Engeland, kreeg een kettingbrief, liet hem
slingeren, schreef hem nimmer over, verbrak dus de ketting, en won een jaar later
in de britse voetbalpool een bedrag van twee miljoen pond!
De kleine Charles Proust uit Combray, Frankrijk, verscheurde kort na elkaar ZES
ontvangen kettingbrieven en werd tien jaar later vader van een kerngezonde tweeling!
Horst Buddenbrook (7) uit Lübeck, heeft nooit één kettingbrief voortgezet, trouwde
met de vrouw van zijn dromen (8) en is thans een zeer geziene, dolgelukkige
Mercedes-dealer in Mannheim!
U bent dus gewaarschuwd!
Een moderne bescheurvader.

Huisman
Goed - Hij is nu dus Huisman.
Of liever gezegd: zo noemt hij zichzelf, tegen anderen.
Hoewel zijn vriendin, na thuiskomst van haar dagtaak, nog altijd het grote soppen,
dweilen, boenen, strijken en wassen doet.
Hij houdt zich intussen bezig met de kleinere karweitjes en verbeeldt zich, al
doende, dat hij meer oog heeft voor de schoonheid van het huishouden dan zij ooit
bezat.
‘Zou ze bij voorbeeld wel eens gezien hebben hoe ontroerend teer en kaarsrecht
zo'n stoflijntje blijft liggen wanneer je net een veeg met de stoffer hebt gegeven en
vervolgens het blik een stukje achteruit trekt?’, denkt hij, elke dag opnieuw, wanneer
hij tegen elven de keukenvloer aanveegt terwijl de koffie doorloopt. Hij besluit deze
schoonheids-ervaring voor zichzelf te houden.

On the road
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‘Ja hoor 's: ik heb maar één vakantie per jaar, en als ik dat nou leuk vind, nietwaar?
Dus dan spaar ik daar zo'n beetje voor en dan loopt, deze jongen in drie weken tijd
al die nieuwe clubs zo'n beetje af. Dus ik stap naar binnen, ik geef dat mens twee
snippen en ik vraag wat er valt te wippen: Zegt ze wippen? Nee - voor tweehonderd
gulden kun je onbeperkt naaktdansen, dàt staat in de advertentie. Ik zeg: “prima! En
met wie?” Zegt zij: “Met wie? In je eentje natuurlijk. Daar is de kapstok, kleed je
maar uit.”
Wat moest ik doen? M'n geld was ik kwijt. Dus om daar nou toch nog een beetje
lol van te hebben, heb ik maar wat in me eentje staan te naaktdansen, midden op dat
vloertje, voor de bar. D'r waren nòg twee gozers bezig. Ik vraag: “Jullie ook d'r in
getrapt?” Ja, zij ook. Half uurtje hebben we het volgehouden, maar toen had ik geen
adem meer over. Afijn, daar leer je van.’

De krant
1 Schets voor 1 Heer.
Een nog jonge, mooie man zit eenzaam aan een eenvoudige tafel en vouwt een krant
open. Hij bekijkt de voorpagina, van links naar rechts, van onder naar boven, en hij
begint zachtjes te huilen.
Hij slaat de krant open en bij het lezen van pagina twee wordt zijn huilen snikken.
Wanneer hij zijn hoofd naar de derde pagina wendt, begint hij echter opnieuw te
huilen, en nu met gierende uithalen. Verder bladerend neemt zijn huilen weer wat
af, tot het ophoudt, hij zijn tranen wegveegt met de mouw van zijn kamerjas, de krant
tot een bal propt en deze langzaam begint op te eten.
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Modermisme
Wij zijn in het bezit van een driezitsbank die uit elkaar valt zodra er meer dan twee
personen op zitten, waarna de gasten gepikeerd van de vloer opstaan en beledigd
afscheid nemen.
Als ze weg zijn zet ik onze bank opnieuw in elkaar, maar een week later is het
weer zover.
Mijn vrouw en ik zitten geboeid naar een door Duitsland III uitgezonden Bulgaarse
film te kijken, een vriend of kennis komt binnen en neemt, intussen meekijkend,
even naast ons plaats...Zodra er nu eentje van ons voorover buigt om een zoutje,
zakken wij, met een doffe klap, gedrieën door onze bank. Dat komt doordat ik de
juiste sleutel mis om het zitgedeelte vrij van speling aan de vier dragende hoekpalen
te bevestigen. Ik zal het proberen uit te leggen. Kijk: door de ronde houten hoekpoten
van onze bank lopen lange schroeven, die de bedoeling hebben het eveneens houten
geraamte, waarin de zitmatras rust, strak en naadloos aan de dragende palen te
koppelen. Het betreft hier echter schroeven die niet zijn voorzien van een kop met
simpele draaispleet, maar van een zeskantig gat, waar een steeksleutel in moet.
Ongeveer een jaar geleden ben ik dus naar de ijzerwinkel gegaan, om een passend
stuk gereedschap. Met de liniaal die verticaal staat afgedrukt op de rand van het
titelblaadje van mijn agenda, mat ik van te voren dat het schroefgat een
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doorsnee bezat van drie millimeter en nog wat.
De sleutel die ik bedoelde bleek nergens los verkrijgbaar - ik moest een heel setje
kopen; acht stuks aan een ring.
Thuis paste er van dat hele setje niet eentje.
De sleutel die ik op een diameter van drie millimeter en nog wat schatte, kreeg ik
net niet in het draaigat en het 1 maatje kleinere stuk gereedschap draaide daarbinnen
juist dóór, zonder de schroef te beroeren.
De eerstvolgende vriend die erdoor zakte en die zo vriendelijk was om, nadat ik
hem overeind had geholpen, nog even onder de bank te kijken, stelde vast dat het
‘Engels fabrikaat’ was, zodat die schroeven waarschijnlijk afwijkende engelse maten
zouden hebben.
‘Je moet zo'n setje èngelse sleutels hebben’, zei hij,
‘daar zit waarschijnlijk wèl een passende tussen. Ik zal wel even voor je kijken als
ik weer naar Londen moet.’
Hij is nog altijd niet gehoeven en al die tijd zit ik met een setje waardeloze, nooit
meer te gebruiken sleutels, dat mij door zijn Teveel een zelfde bezwarend gevoel
van verspilling bezorgt als de zeven, in ons medicijnkastje huizende, geplette doosjes
met Kant en Klaar-pleisters, in diverse afmetingen, waar de meest courante maten
inmiddels uit zijn verdwenen, zodat elk schrammetje van niets een extreem grote
wondbedekking krijgt opgeplakt. Zolang er nog pleisters in huis zijn, koop je immers
geen nieuwe.
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Die koppelverkoop van kleinere goederen, waarbij je, als je iets speciaals wilt
aanschaffen, ook bent gedwongen een min of meer verwant artikel te kopen wat je
helemaal niet wilt hebben, is het opdringerigst bij de versnaperings-automaten, in
openbare gebouwen en aan tankstations.
Regelmatig overkomt het mij dat ik met mijn twee guldens (een geringere inworp
komt nauwelijks nog voor) behalve het begeerde rolletje pepermunt ook een rol drop
en een reep chocola aanschaf, of ik wil of niet.
Je wilt een kauwgummetje voor onderweg, je werpt in, je trekt het luikje open en
daar liggen, bien étonnés de se snouper ensemble, een bittere reep, je pakje kauwgum
èn een zwetend pindablok. Waar is zij begonnen, deze armoede van het Teveel?
Toen ik, ruim twintig jaar geleden, voor het eerst samen met mijn vrouw in Parijs
kwam (het was haar eerste visite), leidde ik haar rond, trots, alsof de stad mijn kamer
was.
Voor de Notre-Dame lieten wij ons op de foto zetten, door een gewiekste
Instant-fotograaf, met een geruite pet op. Hij liet mij de kiek zien (dat moet een van
de allereerste Polaroïds zijn geweest) en vroeg, langs zijn neus weg: ‘Deux ou Trois,
monsieur?’
Ik was vast besloten het mijn stralende verloofde aan niets te laten ontbreken en
een onvergetelijke indruk op haar te maken als Cosmopoliet in het algemeen en als
Parijskenner in het bijzonder.
‘Trois’, antwoordde ik dus, waarna de man razendsnel nòg twee fofo's van ons
nam en voor de drie zwart-wit kiekjes negentig nieuwe francs vroeg, die ik achteloos,
maar inwendig kreunend, betaalde.
‘Waarom vroeg hij eigenlijk Deux ou Trois?’, vroeg mijn verloofde zachtjes, toen
we de kathedraal betraden;
‘Je had toch ook gewoon alleen die ene kunnen betalen?’
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Ik lachte schampertjes.
‘Jawel schatje, natuurlijk had dat gekund, maar je vergeet nu één ding: dit is Parijs!’
Daar moet het zijn begonnen. Toen en daar had ik moeten zeggen: ‘Jawel schatje,
natuurlijk had dat gekund, maar je vergeet één ding: dit ben ik!’
PROGNOSE VAN BINNENWERELDSE GEVOLGEN VEROORZAAKT
DOOR EEN KREATIEF GEOBJEKTIVEERD SPANNINGSVELD BIJ
KANSSPELEN.

Waarschijnlijk om ‘wegraken’ tegen te gaan, wordt, onder andere spellen, bij Mens
Erger Je Niet de Dobbelsteen onlosmakelijk bij het Spel meegeleverd. Het
lotsbepalend attribuut (cf. De Magiese Wereld van Het Kind, Selma Fraiberg!) huist
hier binnen een plastic ‘koepeltje’ dat van het kind een drukkende beweging vraagt,
wil de ‘Dobbelsteen’ verspringen.....
Ik ben geen arts en acht mij dan ook niet bevoegd tot oordelen over het risico van
blijvend duimletsel bij jonge kinderen na veelvuldig gebruik van de distantieve
Dobbelsteen. Wel heb ik uit een onder honderd kleuters opgezet spelpsychologies
onderzoek kunnen konkluderen dat de tectiele lacune tussen Kind en Dobbelsteen
na cirka honderd speeluren tot een strukturele apatie kan vermoedelozen: bij het kind
vestigt zich, ten gevolge van de kontakt-arme steriliteit van de Dobbelhandeling, de
best navoelbare indruk dat het zijn welslagen binnen het aangereikte spelgebeuren
niet hard kan maken of zintuigelijk beïnvloeden.
(Veel genoemd werden: ‘deed altijd spugen’, ‘vaak lekker lang schudden’, ‘praten
tegen dobbelsteentje’,
‘dobbelsteentje eerst even in mijn mondje’).
In de Oude Spelsituatie kon het kind ‘het Geluk naar zijn hand zetten’ (of had het
althans die indruk) nu laat zich dynamies-prognosties echter vermoeden dat het kind
bij honderd speluren per jaar (voor het gemak heb ik bij mijn onderzoek alles op 100
laten uitkomen) een innerlijk negativerende attitude ten aanzien van de eigen
gelukskansen op enig terrein zal ontwikkelen.
Dra. Thea Ternauw,
Kinderspychologe

[De Worstreclawe]
Worst
Kwaliteitsslagerij
Guus van Hek
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Bloedhove 14
aan Reclameburo To The Point
Prulledreef 6
Slaepstede
Slaepstede, datum deze
Mijne heren,
Nu wij ons met onze kwaliteitsslagerij in deze jonge gemeente hebben gevestigd
willen wij, want zo zijn wij, graag de plaatselijke bevolking in zo hoog mogelijke
mate bij onze fraaie zaak betrekken, en meer dan dat.
Wij denken hier met name zeker aan onze mede-middenstanders want een gezonde
middenstand is de ruggegraat van iedere gemeente en daar kunnen wij elkaar bij
helpen voor deze ruggegraat recht, sterk en...succesvol te maken!
Zo kwamen wij op het puntje ‘Reclame’ en dachten wij toen - wat ligt er nou meer
voor de hand dan dat wij het enigste Reclameburo uit Slaepstede zèlf inschakelen
bij onze uitingen van aktiviteiten, zoals wij deze van plan zijn.
Adverteren zal wanneer Slaepstede een plaatselijke eigen krant krijgt zonder twijfel
nog een bepaalde rol in onze beider verdere toekomst gaan spelen, maar waar wij
nu als eerste noodzaak voor staan is deze: dat wij zo snel mogelijk de behoefte voelen
van Zakken voor onze eerste klas Vleeswaren (broodbeleg!) in te verpakken.
Momenteel draaien wij nog met zogenaamde ‘blanco’ zakken, maar het zal u een
duidelijke zaak zijn dat hier wat ‘op’ moet, ook met het oog op het gezicht.
Nu dachten wij zo dat wanneer een van uw mensen een van deze dagen eens langs
onze nieuwe zaak kan komen, dat u dan gelijk een indruk heeft van: ja, dat is Slager
van Hek en zus en zo zou mooi staan, op zijn zak.
Komt u gauw even langs?
Een heerlijk plakje worst ligt vanzelfsprekend voor u klaar!
Met hoogachting en vriendelijke vleesgroeten,
Guus van Hek,
Kwaliteitsslager
Reclamebureau To The Point
Prullendreef 6
Slaepstede
Slaepstede, heden
Geachte heer van Hek,
Na het bezoek van hedenmorgen aan uw prachtige zaak (het plakje worst was zalig;
ik proef het nog steeds, hoewel ik nu al drie keer mijn tanden heb gepoetst) zijn onze
studiomensen onmiddellijk aan de gang gegaan, volgens mijn briefing.
Wat uit uw zak volgens ons het duidelijkst naar voren moet springen is het
ambachtelijk plezier, wat u heeft in uw vak.
Ik heb eventjes stilletjes staan toekijken hoe u me daar op een x-moment vier
biefstukjes van anderhalf ons afsneed en platsloeg op dat grote houten blok en dat
grommen wat u
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daarbij deed zei mij voldoende: hier was iemand met plezier in zijn vlees aan het
werk; een Vleesgek, maar in de goede zin van het woord!
Kijk: en dat plezier moet straks óók van uw zak afstralen!
U zult begrijpen dat het maken van zo'n ontwerp een kwestie van wikken en wegen,
van verzinnen en weer verwerpen, van ijsberen en wanhopen, terneer zitten en weer
opveren is.
Dat is niet ‘zomaar een plaatje’ op ‘zomaar een zakje’ - dit is de zak van de enige
slager in Slaepstede en die zak moet de konsument in één oogopslag vertellen wat
voor vlees hij met Slager Henk van Hek in de kuip heeft! Uw zak is uw visitekaartje!
Idealiter moet het zo zijn dat alle huisvrouwen in Slaepstede binnen enkele jaren in
één blik uw zak herkennen, meneer van Hek!
Morgen hoop ik u ons ontwerp te presenteren. En dan tussendoor nog een strikt
privé-vraagje: kan ik nu alvast een Kerstrollade bij u bestellen?
Met hoogachting en grafiese groeten,
Tsjip Hornstra
Directeur Reclameburo
To The Point
Reclameburo To The Point
Prulledreef 6
Slaepstede
Zeer geachte heer van Hek,
Hierbij het beeldmerk voor op uw Zak. Vanzelfsprekend komen er nog uw naam,
adres, enzovoort bij. Mag ik uiterlijk morgen iets van u horen?
Uw Tsjip Hornstra
Directeur Reclameburo
To The Point

Kwaliteitsslagerij
Guus van Hek
Bloedhove 14
Slaepstede
Reclameburo To The Point
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Slaepstede, n.a.v. gisteren
Mijnheer Hornstra!
Na ontvangst van uw ontwerp voor mijn zak, heb ik vannacht niet geslapen. Neemt
u mij nu in de maling of hoe zit het?
Noemt u dat stripfiguurtje een KWALITEITSSLAGER? Wie heeft u bij uw
ontwerp eigenlijk voor ogen gehad? Barney van de Flintstones soms? Zijn die krullen
een steek onder water omdat ik zelf kaal ben? En is dat soms ‘modern’ - snijden met
de linkerhand? En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het is mooi weer dus dat
betekent dat ik voor dit weekend honderden barbecue-spiezen moet gaan zitten rijgen,
zodat ik het maar niet zal hebben over de mismaakte worsten waar uw
‘kwaliteitsslager’ naar staat te grijnzen. Als daar werkelijk staat wat ik er meen te
lezen, dien ik een klacht wegens belediging. tegen u in bij de politie hier ter
Slaepstede! Ik sluit hier een fotokopie van het stuitendste deel van uw ontwerp bij
in en eis zo snel mogelijk een toelichting uwerzijds!
Guus van Hek
(wel goed, niet gek!)

Heer van Hek!
Nachten is er hier op de studio doorgewerkt om het ontwerp voor op uw zak nog
voor de feestdagen rond te krijgen en daarom kwam uw brief als de befaamde koude
douche!
Wat wij geprobeerd hebben is juist het PLEZIER van de ambachteljke slager te
vangen in het merkbeeld, vandaar dat opgewekte hoofd van een vrolijke slager die
opblikt naar een drietal worsten dat tesamen ook nog eens het woord LOL vormt!
En als dit geen sympatieke indruk op de konsument maakt, dan weet ik het ook niet
meer. Of moeten wij soms een lachend varkentje afbeelden met ‘Kwaliteitsslagerij
van Hek’ op zijn buik? Of een stralende koe die ‘Mijn vlees voor van Hek!’ roept?
Een kleine moeite hoor mijnheer van Hek, u zegt het maar, maar dan zit u wel met
een zak uit het reclamejaar NUL terwijl wij van To The Point juist altijd zoeken naar
nieuwe wegen! Dus niet langer het te slachten dier maar juist de slager zelf centraal
stellen op zijn vetvrije zakken! U zult begrijpen dat
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wij bijzonder teleurgesteld zijn dat deze kreatieve oplossing niet door u wordt
gewaardeerd!
Geen groeten,
Tsjip Hornstra

Kwaliteitsslagerij
Guus van Hek
Bloedhove 14
Slaepstede
Mijnheer Hornstra!
Ik haast u mijn ekskuses aan te bieden voor de door mij eergisteren geopperde
bedenkingen tegen mijn zak, zoals u hem ziet! U moet namelijk begrijpen dat ik door
de drukte van de opening van onze zaak nogal over mijn toeren ben geraakt, waardoor
ik in uw worsten (mijn worsten) iets heel anders las.
Als mannen onder elkaar kan ik u wel zeggen dat ik dacht dat de slager (ik) stralend
opkeek naar het woordje LUL. En vanuit dat LUL ging alles in uw ontwerp mij
tegenstaan in mijn zenuwen - het schematies aangegeven vlees, het mes in de
linkerhand, het strikje van de slager (terwijl ik in de zaak, vooral 's zaterdags, altijd
een sjoker draag), enzozwoerd enzozwoerd.
Na sluitingstijd ben ik gisteren zelf met wat worsten aan de gang gegaan om te
proberen er een sluitende ‘O’ van te maken, maar toen worst na worst hierbij
openknapte, begreep ik dat ik To The Point niet mag verwijten dat je LOL in worsten
wel een beetje als LUL móet schrijven! Ik ga dan ook volledig akkoord met uw
ontwerp en verzoek u hier voorlopig 100.000 vetvrije zakken mee te laten bedrukken,
maat 14 bij 22 centimeter, zodat een half pond (250 gram) cervelaatworst er
ruimschoots in kan worden geschoven, waarbij u er rekening mee dient te houden
dat ik mijn personeel altijd laat vragen of het ietsje meer mag zijn, waar ik deze
nieuwe zaak uiteindelijk aan te danken heb. Ik zie nu trouwens nòg een enorm
voordeel aan uw ontwerp: de handen van de vrolijke slager (ik) tellen bij elkaar maar
zeven vingers, wat betekent dat wij bij bedrijfsongevalletjes niet onmiddellijk hele
nieuwe zakken hoeven te laten drukken!
Kortom mijnheer Hornstra, als extraatje ontvangt het personeel van To The Point
namens Kwaliteitsslagerij Guus van Hek met de kerstdagen een hele rollade, die
vanzelfsprekend wel zelf gevuld moet worden!
Met vleesgroeten,
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Guus van Hek
(tien vingers)

Brilt u al?

Zij hebben een ‘party’
en dachten hieraan:
hygiëne dient altijd
voor 't meisje te gaan.
Ah! Er zijn al wat gasten,
zo te zien Fien en Toon!
Ja, dit feest wordt ‘het einde’:
gezellig èn schoon!
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De partybril bij je,
gelet op het doel:
straks onbesmet vrijen een veilig gevoel!
Zeg: hoe vind je mijn bril?
Is het geen fraaie?
Heus, hiermee ga je
onbekommerd van bil!
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Tja, zo'n wc is eig'lijk
meer ‘double occupé’...
want deze gast nam wijslijk
d'anti-VDbril mee!
Vaak sluim'ren er bacillen
in vaders oude stoel...
Een voorzitbril van Blokker
houdt hoofd en billen koel!
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Wie het laatst lacht...Door Wijnand op het Spek.
Toen K. van Kooten en W. de Bie een bod deden op mijn zo goed als verlopen
Moppenkalender, heb ik werkelijk geen moment geaarzeld! Hier kreeg ik dan toch
nog de kans om mij op een sjieke wijze te ontdoen van mijn Moppen(t)rommel!
Houdt u van Moppen? Ik kan er absoluut niet meer tegen! Ik lach graag en veel,
maar nóóit om Moppen! Dat ik tòch mijn hele leven in de Moppen heb gezeten,
kwam doordat mijn vader mij op zijn sterfbed een drietal Moppen naliet - Meer had
mijn oude heer niet bij elkaar gespaard, gedurende zijn leven...
Wat moest ik doen? Ik besloot de Moppen te verkopen! Ik schreef een briefje aan
de oude Boon van Boon's Humoristische Kalender, waarin ik hem mijn Moppen te
koop aanbood. Ik kreeg een briefje terug, of ik eens langs wilde komen met de
Moppen, ik zal het nooit vergeten, het was op een dinsdag, toch al geen topdag voor
een Mop, en daar zat achter een enorm bureau de grootste zuurpruim met de langste
baard die ik ooit ben tegengekomen: de oude Boon.
Wat was dat een sjagerijnige man! Hoe zou ik deze menselijke Oorwurm ooit met
mijn drie schamele mopjes kunnen ontdooien...En wat te doen wanneer de oude Boon
mijn moppen al kende? Geld voor de terugreis had ik niet meer...‘Nou’, mopperde
Boon senior, ‘komt er nog wat van? Je had toch drie Moppen voor me? Laat dan
maar 's horen!’
Ik schraapte mijn keel en ik begon: ‘Twee gekken...
Ik had mijn drie Moppen zo smeuïg mogelijk verteld en wachtte angstig op het
oordeel van ‘Mister Mop’, zoals de oude Boon in Beurskringen genoemd werd.
Zelf had ik, aan het sterfbed van mijn vader, al niet echt van harte moeten lachen
om de drie Moppen, dus ik kon moeilijk verwachten dat Boon in schateren zou
uitbarsten. Dat deed hij dan ook niet...Sterker nog: in mijn zenuwen verbeeldde ik
mij

tekening: Willem

dat hij om mijn ‘Twee Schotten op de Walletjes’ kreunde van weerzin. Wie schetst
dan ook mijn verbazing toen de Moppenkoning een heuse Rijksdaalder uit de zak
van zijn vest opdiepte, die hij mij toewierp met de woorden: ‘Verkocht! En zo wil
ik er elke dag drie. Morgenochtend half negen beginnen!’
Alle spanning ontlaadde zich nu in een zenuwachtige lachbui mijnerzijds, tot grote
ergernis van mijn nieuwe werkgever. ‘Eén ding goed onthouden Spekkie’, beet Boon
mij toe, ‘hier wordt niet gelachen!’ Daar heb ik mij sindsdien stipt aan gehouden.
Er viel trouwens weinig te lachen bij Boon's Humoristiese Kalender - het
Moppenbedrijf bleek een keiharde handel, waarin men er niet voor terugdeinsde om
elkander, vaak onder bedreiging, de laatste moppen te ontfutselen...De concurrentie
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was moordend en tot overmaat van ramp werd in Amsterdam ene Max Tailleur
geboren...
Daar zat ik nu: met mijn twintig jaren de jongste redakteur van Boon's Humoristiese
Kalender. De helft van de moppen begreep ik nog niet eens! Schuine moppen,
schoonmoedermoppen - het meeste ging mij boven de pet. Wel begon ik te begrijpen
hoe Boon de laatste halve eeuw zijn Kalender vol met moppen had weten te krijgen
- het gaat erom dat je de moppen, waar er alles bij elkaar maar tienduizend van
bestaan op de hele wereld, steeds in een nieuw jasje verpakt! Afhankelijk van de
politieke toestand in de wereld veranderde Boon Fransen in Duitsers en terug, Schotten
werden Twee Gekken, van Schoonmoeders maakte hij Bosjesvrouwen als het hem
zo uitkwam, menige Cactus moest het in dezelfde mop eens een paar jaar als Banaan
proberen te ‘doen’ en ik herinner me nog goed hoe ik, vlak na de oorlog, op last van
Boon, Sam en Moos in Churchill en De Gaulle heb moeten veranderen. Maar dat
heb ik toen geweigerd en daarna ben ik, met de Driehonderd Moppen waarmee Boon
mij uitkocht, (iemand ‘uitlachen’, noemde hij dat) voor mezelf begonnen. In vijf jaar
Boondienst was mijn werkkapitaal dus gegroeid van Drie naar Driehonderd Moppen.
Door van Oude mannen Achttienjarige Meisjes te maken en zo'n gerenoveerde
Mop (Renomop) dan te verkopen aan de Okido, de Cheerio, De Lach of de Picolo
(waarbij ik de Origimop vanzelfsprekend in mijn archief hield) slaagde ik erin een
droge boterham op de plank te krijgen, maar ik was 21, en ik wilde meer! Ik zou
Boon's Humoristiese Kalender tot een ‘lachertje’ maken - het neusje van de Nedermop
zou vanaf nu slechts zijn te vinden in de blaadjes van Spek's Moppenkalender...
Het waren moeilijke jaren, maar mijn gevoel voor Humor hielp mij er doorheen.
Het vele geld dat nodig was om ‘Spek's Moppenkalender’ van de grond te krijgen,
scharrelde ik bij elkaar met mijn ‘Moppencentrale’. Zo kort na de oorlog moesten
de mensen vijf jaar lachen inhalen en de honger naar Moppen was niet te stillen.
Maar op de Radio mochten nog geen Moppen worden verteld en de Televisie bestond
nog niet. Zo kwam ik op het idee een soort Moppenfonds op te richten (een
Mop-o-theek, zouden we nu zeggen), waaruit de mensen elke week een ‘nieuwe’
Mop konden lenen, à 10 cent per stuk (drie Moppen voor een kwartje). Om aan
klanten te komen, reed ik op mijn oude bromfiets met houten banden 's avonds door
de stad en als ik ergens een kamer met mensen zag, belde ik aan en probeerde ik de
Jarige (want die deden toen nog zelf open) voor een Mop te interesseren...
Ach, de mensen waren vijf jaar verstoken van alle humor
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geweest en sloegen al dubbel om de simpelste Glazenwassersmop. Je kunt het je nu
niet meer voorstellen, maar 1 Mop was toen al voldoende om een gezelschap van
twintig mensen een onvergetelijke avond te bezorgen. Zo kreeg ik een leuke
klantenkring, en na een tijdje waren er zo'n honderd gezinnen geabonneerd op ‘Spek's
Moppencentrale’. Elke week bracht ik een nieuwe Mop langs (het gezin stond vaak
al voor het raam te wachten) en dan nam ik de oude Mop weer in. Soms was het
gewoon niet leuk meer, zo hard moest ik werken, maar alles bij elkaar mocht ik toch
niet mopperen; nog twee jaar met mijn driehonderd Moppen langs de deuren en ik
zou voldoende geld opzij hebben gelegd om Spek's Moppenkalender uit te kunnen
geven. Ik had echter één ding over het hoofd gezien...
Moppen gaan van mond tot mond en een al wat oudere, slordig vertelde Mop kan
op die manier de overbrenger van allerlei ziekten worden, die de betrokkenen het
lachen lelijk kunnen doen vergaan. Ik was mij als directeur van de Moppencentrale
dit gevaar terdege bewust en er ging als regel geen Mop in de Verhuur of hij was
weer als nieuw. Elke mop verdween uit mijn fietstas linea recta in het aanrecht, waar
mijn vrouw, met Geest van Zout en de Lola-borstel, alle jusvlekken, tranen,
broodkruimels en snotresten te lijf ging.
De hele familie werkte mee: zelf stoomde ik de Schuine Moppen nog eens na,
mijn moeder verstelde de vaak onherkenbaar gehavende kindermoppen, Oom Karel
(die zo op Fernandel kon lijken) tuigde de Paardemoppen weer een beetje op en de
moeder van mijn vrouw vertroetelde de Schoonmoedermoppen net zo lang tot zij je
leken toe te lachen als ze op zolder hingen te drogen. Ik hield natuurlijk nauwkeurig
bij aan wie ik welke Mop had verhuurd, maar de geringe omvang van ons
Moppenfonds (we draaiden nog altijd met dezelfde driehonderd Moppen) begon zich
zo af en toe onaangenaam te doen voelen; na drie jaar overkwam het mij steeds vaker
dat, wanneer ik mij door de brievenbus, korrekt en vrolijk als altijd, had gemeld met
‘de Moppenman!’ er vanuit het trapgat naar beneden werd geroepen: ‘Ken ik al!’ of
‘Vandaag niets nodig Moppenman!’ Ik besefte dat ik mijn handeltje wel kon
opdoeken, wanneer ‘Spek's Moppencentrale’ niet snel de beschikking kreeg over
een flinke hoeveelheid gezonde, nieuwe moppen...
Maar hoe ik ook piekerde en peinsde - ik kon er niet ééntje verzinnen...
Ik moest de sprong wagen, er zat niets anders op en met mijn driehonderd Moppen
flansde ik de eerste aflevering in elkaar van ‘Spek's Moppenkalender’.
De 65 dagen die ik te kort kwam, vulde ik aan met een zelfde aantal moppen, dat
ik uit mijn bestand van Driehonderd lichtte en zo onherkenbaar mogelijk renoveerde...
Er scheen geen vuiltje aan de lucht en uitgelaten distribueerde ik mijn Humoristiese
Kalender bij een tiental boekhandels.
Zij lag nog maar twee dagen in de winkels, toen ik een aangetekend schrijven
ontving van een gerenommeerd advocatenkantoor: er werd mij een proces aangedaan
wegens een aantal gevallen van ‘plagimop’! Eiser in deze zaak was...
Boon!
Precies: de oude, sluwe Mopfather was de enige koper van ‘Spek's
Moppenkalender’ die de vijfenzestig doublures ogenblikkelijk had doorzien...
De aanklacht van Boon's advocaten luidde dat ik ten tijde van mijn dienstverband
op onrechtmatige wijze Driehonderd Moppen uit de Moppenkluis van mijn werkgever
had ontvreemd en de Eis was dat ‘Spek's Moppenkalender’ uit de handel zou worden
genomen...
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Ja Lezer, u lacht maar wat, maar u heeft er eenvoudig geen idee van hoe grimmig
die hele Moppenwereld in elkaar zit...
Ik zal u niet vermoeien met een verslag van het Proces: de Wereldkroniek heeft het
allemaal uitvoerig uit de doeken gedaan (‘Boontje Komt Om Zijn Loontje’ en
‘Aanklacht Tegen de Van Meegeren Der Moppen’ waren nog de kalmste koppen;
terwijl het grote publiek zich te dien dage vermaakte met het als ‘Boon en
Spek-witzen’ doorvertellen van al mijn oude Sam en Moosmoppen), maar u kunt
gerust van mij aannemen dat ik na die voor mij zo fatale uitspraak geen dàg meer
heb gelachen, totdat Van Kooten en De Bie zich, godlof, hun oude ‘Moppenman’
herinnerden!
(Ik kwam wekelijks bij de beide families met de Nieuwe Mop aan huis; u kunt
eigenlijk wel zeggen dat het door mij komt dat de beide heren ‘Gevoel voor Humor’
hebben gekregen).
En zo kwam het dat zij mij vroegen of ik enkele van mijn denderendste
‘Renomoppen’ voor hun kalender wilde leveren. En zo lacht mijn levensavond,
onverwacht, mij ten slotte toch nog toe, hier in het Lou Bandy-huis.
En één ding heb ik van dat leven wel geleerd:
De Mop die ik zocht te verzinnen, was ik al die jaren zelf!
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Nederland, hoe langer hoe hekker
Overhekking

Op het weitje ‘grazen’ alleen maar een paar kippen en een haan. Goed, er zal heus
wel 's een eitje zijn ontvreemd, maar om nou zó overspannen te reageren, met zóveel
hek...
Overhekking noemen we dat, in hekkenkringen.

Op het oog een vriendelijk hekje.
Tussen boven- en onderbuis ontbreken puntige stijlen en een vijandig gaas. Een
vrolijk struikje heeft die taken overgenomen. Maar kijk 's goed: bovenop loopt een
akelig lijntje prikkeldraad!
Waarom, in godsnaam waarom toch?
Opdat er geen jongetje op het hekje gaat zitten...
En de bal die dat jongetje over dit hekje in de tuin schiet, is'ie gegarandeerd kwijt.
Een geniepig hekje.

Overhekking. Het klinkt negatief, afkeurenswaardig.
Maar dat hoeft niet. Kijk 's naar deze gezellige, overhekte achtertuin. Hier is iemand
elke dag met zijn hekken in de weer.
Hier valt wel een hek te herstellen, daar moet nodig een nieuw hek komen.
Mensen die er niets van begrijpen, noemen zo iemand hekkengek...
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Doe meer met luchtig beton

In samenwerking met de Stichting Nederland Hoe Langer Hoe Hekker en de CPNB
(Commissie Propaganda Nederlands Beton), presenteren de Bescheurkalenders 1983
deze week de uitslag van de Nationale wedstrijd Doe Meer Met Luchtig Beton.

Hier ziet u de jury, bestaande uit de heren K. van Kooten (links), W. de Bie (rechts)
en Beton van Duinhoven (niet op de foto), bezig met de beoordeling van slechts
enkele van de duizenden inzendingen, die het gevolg waren van de oproep om
Betonideeën in de Woonkrant van de Telegraaf.

Een eervolle vermelding gaat naar dit ‘Huisnummer in Beton’, een inzending van
de heer Van Poppel, Appelstraat 7, Wageningen.
Hier werd een gedurfd en toch beschaafd gebruik van luchtig beton gemaakt,
oordeelde de jury.
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De derde prijs ging naar mevrouw T.S. Elliot, Slauerhof 14, Kouwenaar, voor haar
betonnen lectuurbak.
De jury was vooral gecharmeerd van de wanhoop die uit deze toepassing sprak.
Bravo, mevrouw Elliot!
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Voorgaand Voetenbankje was goed voor de Tweede Prijs. ‘Ineens zag ik het’, schreef
de heer Leipert uit IJsselstein. Ook de jury zag deze betonvondst ‘helemaal zitten’.

De hoofdprijs (een ritje in een heuse betonmolen) gaat naar de heer W. Paulus te
Hilversum, voor zijn bijzonder stemmige Betonnen Kerstkandelaber.
De overige prijswinnaars krijgen hun prijzen (resp. een betonnen paraplubak, een
betonnen reiswekker en een betonnen broodtrommel), voorzien van een betonnen
oorkonde, uiterlijk maart 1987 thuisbezorgd.
Allemaal bedankt voor het meedoen en onthoudt: Nederlands beton smaakt naar
meer, geef daarom eens zo'n feestelijke Betonbon cadeau!

Renomop
Onlangs kocht W. de Bie twee levende ganzen op de haagse Hobbemaplein-markt.
Bij het verlaten van de markt, stuitte W. de Bie echter op de haagse zangeres
Vanessa.
W. de Bie vroeg Vanessa hoe zij naar huis dacht te gaan - door het Haagse Bos
of gewoon via de Pletterijkade. ‘Nee, ik ga door het Haagse Bos’, antwoordde
Vanessa. ‘Dan loop ik zover met je mee’, repliceerde W. de Bie. ‘Oh nee, dat doe je
niet hoor!’ riep Vanessa, ‘want dan zou je de gelegenheid wel eens te baat kunnen
nemen!’ ‘Hoe kan ik nu de gelegenheid te baat nemen met onder iedere arm een
levende gans?’, vroeg W. de Bie onschuldig.
‘Nou’, antwoordde Vanessa, ‘ik zou ze natuurlijk even voor je vast kunnen houden.’

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

En aan zijn binnenspiegel hangt een Behaatje.

Hun mopje
De heer Ternauw:

Wij vinden, gelukkig, vrijwel niets leuk.
Waarom niet? Daartoe is onze smaak
eenvoudig tè fijnmazig. Wij verkeren
regelmatig in kringen waar wel eens een
mopje wordt verteld, maar dan zien mijn
vrouw en ik elkander aan en
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dan vragen wij ons af: wàt vindt men daar
nu in 's hemelsnaam léuk aan? Wij zijn
buitengewoon gelukkig, maar wij lachen
vrijwel nooit. Korrektie: wij hèbben eens
samen gelachen, om een mopje.
Mevrouw Ternauw:

Om een mòpje?

De heer Ternauw:

Om een mopje.

Mevrouw Ternauw:

Ik weet van geen mopje.

De heer Ternauw:

Ik wel. Dat was namelijk dat mopje
van...vertelde Màx dat mopje niet?

Mevrouw Ternauw:

Màx, een mòpje?

De heer Ternauw:

Dat zeiden wij immers nog tot elkander:
niks voor Max, een mopje. Maar het was
een mopje, waarvan wij beiden zeiden:
kijk - dàt vinden wij nu een grappig
mopje!
Waar ging dat mopje nu toch ook al weer
over?

Mevrouw Ternauw:

Ik ken geen mopjes...

De heer Ternauw:

Jawel, jij kent dat mopje net zo goed als
ik...Hoe wàs dat mopje nu toch ook
alweer? Het was dat mopje van...Max
vertelde ons dat mopje bij de gouden
handdruk van Hènk...Het was een mopje
over een glazenwasser...

Mevrouw Ternauw:

Die ergens de ramen kwam lappen?

De heer Ternauw:

Jij kent dat mopje dus wèl, zie je wel. Dat
mopje van de glazenwasser.

Mevrouw Ternauw:

Nee, het was een bòrdenwasser.

De heer Ternauw:

Herstellen. Het was een glázenwasser.
Het was een mopje, heel aardig, maar het
ging over een Glázenwasser.

Mevrouw Ternauw:

Een bordenwasser.

De heer Ternauw:

Over een glázenwasser. Nee...het mopje
ging eigenljk over een dienstbode.

Mevrouw Ternauw:

Op een ladder.

De heer Ternauw:

Dat hóeft niet op een ladder. Max heeft
het niet over een ladder gehad...In elk
geval: in '76 hebben wij samen inderdaad
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een keer gelachen, om een mopje over
een dienstbode.
Mevrouw Ternauw:

Op een ladder.

De heer Ternauw:

Maar het mopje kan ook zònder ladder.

Mevrouw Ternauw:

Ik heb het meest gelachen om die ladder.

De heer Ternauw:

Dan bel ik vanavond Max, die moet ik
toch nog hebben voor een paar
lastigheidjes, en dan vraag ik Max en
passant naar het mopje.

Mevrouw Ternauw:

Ja, ik wil ons mopje best nog een keer
horen.

De heer Ternauw:

Ik ook, ik ook.

Wat bleef Baasje toch lang weg. Hondje werd er zenuwachtig van!

Prof. Dr. Joseph Ischias
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Naar binnen- of naar buitenland,
naar 't bos of naar de zee:
uw billen zitten nooit onthand papieren bril reist mee!
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Peter van Straaten in Het Parool
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Nederland, hoe langer hoe hekker
Hekken en macht

Hekken zijn ervoor, om kwaadwilligen tegen te houden. Dit hek is krachtig en
onverzettelijk.
De stevige, gepunte latten versterken de macht.
Dit hek verstaat zijn vak.
Toch denkt de Eigenaar dat het hek het niet alleen afkan. Spijkert er dat rottige
clichébord van het Artikel 461 op.
Dat is een belediging voor een hek.

Dit hek staat open, maar erg welkom voelen we ons niet. Steeds vaker vinden enge
mensen, dat hekken maar met honden moeten samenwerken.
Hek en hond. Geen van beide partijen voelt zich er wel bij.
‘Pas op, Hekken en Hondenbewaking.’
En waarom moet er ook nog 's een hondekop op het hek worden bevestigd? We
weten heus wel hoe een hond eruit ziet.

Hekken en honden hebben nooit ‘vrije tijd’.
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Mensen wel. En dan dresseren ze honden achter grote hekken.
Lekker! Voor de sport!

De magie van het hek.
Het schoolreisje naar het eeuwenoude kasteel.
‘Jongens, we wachten voor het hek.’
Het hek gaat open, maar niemand waagt zich er door. Een traliehek zou neer
kunnen suizen, of de slotbrug zou 't wel 's kunnen begeven.
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Video in de vakantie
‘Nou, dat was dus de vaatwasmachine Oma en dan nu even heel goed opletten, want
je moet wat voor ons opnemen, op de Video. Het is nu de zesde en ik kan hem maar
drie dagen vooruit programmeren, maar woensdagavond is er een oude James
Cagney-film op Duitsland en die wil ik zien. Dus tot de tiende moet je gewoon
nergens aankomen, is dat duidelijk?’ ‘Ja hoor jongen, ik zal nergens aankomen, als
je me alleen maar vertelt hoe de televisie aangaat, dus dat jij hem misschien vast
kunt afstellen op Nederland 2, want die geven vanavond van Gewest tot Gewest en
daar mag ik altijd graag naar kijken.’ ‘Nee Oma, dat kan dus niet. Laten we dat risico
nou niet nemen! Ja ik kom eraan schat! Ik kan ook niet heksen! Luister nou even
heel goed Oma, want als ik het twee keer moet uitleggen zitten we straks bij Parijs
precies in het spitsuur. Kijk: tot woensdag blijf je dus van de televisie af en dan zet
je hem om zes uur aan.’
‘Om zes uur 's ochtends aan. Goed hoor jongen.’
‘Nee, 's avonds natuurlijk! Die film begint om acht uur, dus als je hem om zes uur
aanzet heb je nog twee uur de tijd om alles in te stellen. Nou. Met deze drukknop zet
je dus de televisie aan en dan hier, op dit rijtje, druk je de 5 in. Je moet namelijk
Duitsland II hebben’
‘Dus net als bij Nederland’
‘Wat nou net als bij Nederland?.’
‘1 en 2. Nederland 1 en 2. Ik wist niet dat ze in Duitsland ook 1 en 2 hadden.’
‘Ze hebben zelfs Duitsland 3 Oma, maar wat dóet dat er nou toe?! Nou wèl even
er bij blijven, graag!’
‘Duitsland 3! Ja, ik ben niet zo gek op ze, op de Duitsers, en je Opa was dat
helemáál niet, dat weet je wel, maar technisch zitten er toch wel knappe koppen
tussen...
‘Blijf er nou nog éven bij, Oma! Nou - hier zet je de televisie dus mee aan, deze
knop bij de 5 druk je in, je hoeft niet eens hard te drukken, je hoeft hem alleen maar
aan te raken, dus dat is deze, bij het cijfertje 5, en daarna zet je de Video op On. Kijk,
dat staat hier.’
‘Hoort dat allemaal bij de televisie, dit apparaat?’
‘Dit is nou de Video-recorder Oma! Godallemachtig, je hebt toch wel eens een
Video-recorder gezien? Ik kom eraan schat, één minuutje nog! Nou, sorry, Waar was
ik gebleven.’
‘Bij On.’
‘Bij On. Deze knop zet je dus op On en dan gaat hij aan.’
‘On betekent dus Aan.’
‘Heel goed. Nou, en dan druk je hier dit knopje bij de 5 in, en dit handeltje haal
je over naar Tape.’
‘Taape?’
‘Opnemen. Nou, dan pak je een band, die zit, kijk maar, die zit in zo'n kartonnen
hoesje; je drukt hier op Eject, dus dan komt die vorige band eruit, die doe je terug
in deze lege hoes, dan doe je die nieuwe band er zó in, met dit naar voren, kijk nou
Oma - zó dus, dan druk je deze klep zo, pats, naar beneden en dan hoef je enkel nog
maar op Record te drukken.’
‘Record’.
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‘Op Record. Is het duidelijk Oma? Dat is toch niet moeilijk hè? En je hoeft hem
niet uit te zetten, want hij slaat vanzelf af. Woensdag de tiende dus.’
‘Ja hoor jongen, woensdag. Zijn jullie er dan al, in Spanje?’
‘Ja, dan zijn we er al.’
‘Nou, genieten jullie maar flink hoor.’
‘Dag Oma, we moeten nu echt gaan.’
‘Nog één vraagje jongen. Je vindt me misschien een zeur, maar wat ik elke week
zo heerlijk vind om te luisteren, is het AVRO Diligence Orkest van mijnheer Pierre
Biersma. Op welke knop moet ik daarvoor drukken?’

Koppensnellen
door K. van Kooten
In Amerika maakte ik, in 1968, voor het eerst kennis met het begrip ‘Gele Gids’.
Tijdens een verblijf van enkele weken in Florida, waar ik verder op deze kalender
wellicht nog eens iets meer van kan vertellen (wie eenmaal in Amerika is geweest
blijft daar zijn leven lang over doorzeuren), zag ik tientallen keren een
televisiecommercial die het gebruik van de Gele Gids propageerde: een page ging,
namens zijn koning, op weg om een bepaald artikel aan te schaffen dat door zijn heer
werd begeerd.
De weg voerde de bediende door een bos dat niet werd bevolkt door bomen, maar
door grote gele vingers. Al na tien seconden was de arme page reddeloos verdwaald
en dan zei een warme voice-over: ‘why let your pages do the walking through the
yellow fingers? Let your fingers do the walking through the yellow pages!’
Een nogal ingewikkelde omkering, maar hij werkte wel, want zoals u ziet zit dit
zinnetje nog altijd in mijn hoofd.
Terug in Holland werd ik telefonies benaderd door een wervende damesstem, die
mij toezegde dat ik, als free-lance tekstschrijver, vermeld zou worden in de eerste
in Nederland te verschijnen Gele Gids. ‘Maar in de normale kleine lettertjes’, voegde
zij er bedroefd aan toe.
‘Ach jeetje’, hapte ik, ‘en als mijn naam wat groter kan? Zijn daar extra kosten
aan verbonden?’ (Ik kon, als vrijwel werkeloos reclametekstschrijver, best wat
reclames gebruiken!)
Nou dat viel reuze mee, zei de stem, maar dan kon zij beter eens langskomen om
mij voor te rekenen hoe groot mijn afgedrukte naam precies moest zijn om te
resulteren in een niet te stuiten stroom telefoontjes van opdrachtgevers...
Zij kwam op een dinsdagmorgen, tegen koffietijd. Mijn vrouw was uit werken en ik
zat thuis op bellende reclamebureaux te wachten. De mevrouw van de Gele Gids zag
er als een AVRO-televisieomroepster zo koket en verzorgd uit en ik moet bekennen
dat zo'n uiterst gesoigneerd type in die jaren een dubbelhartige opwinding in mij
teweeg bracht; het was een wellust waaraan de wens ten grondslag lag zo'n keurige
mevrouw eens een keer volkomen in de war te vrijen en haar lipstick, ogenzwart,
kapsel, poederwangen en oorbellen tot één smerige janboel om te woelen.
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U begrijpt dat wij het er dus snel over eens waren dat ik niet zo ‘gewoontjes’ tussen
al die andere amsterdamse copywriters moest figureren. Nee, zij wist iets veel beters:
mijn naam zou zij laten zetten uit een stevige grote letter en daaronder zou, in een
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24-puntsletter en mooi in het midden, ‘tekstschrijver’ komen te staan.
En ten einde de om een copywriter door de Gele Gids vingerende opdrachtgevers
onontkoombaar met mijn diensten te konfronteren, zou ze mijn adres bovendien in
een kadertje doen plaatsen!
En nu moest ze weer eens verder, want het gekke was meneer van Kooten, dat
werkelijk iedereen in de Gele Gids wou staan! ‘Maar u krijgt in ieder geval een mooie
prominente plaats. En bedankt voor de zalige koffie.’
Wou ze niet nog een kopje?
Nee, we moesten het hier maar bij laten.
Toen ik een half jaar later met bonzend hart de zojuist voor het eerst in Nederland
verschenen, mij gratis(!) toegezonden Gele Gids openklapte en naar ‘Copywriter’
zocht, kon ik eerst niets vinden, maar gelukkig bleek ik onder de rubriek
Tekstschrijver te huizen.
En eerlijk is eerlijk, ik knalde er lekker uit: temidden van het zo'n dertig namen
lange lijstje der hoofdstedelijke broodschrijvers stond er plotseling:

Krijtwit sloeg ik de Gele Gids dicht, en durfde hem de eerste minuut niet opnieuw
te openen. Toen ik, na een kopje koffie, trillend nog een keer voorzichtig mijn naam
las, leek die zelfs groter geworden:
C E E S VA N K O T E N
TEXSCHRIJVER
Het adres en het telefoonnummer klopten, dat wel. Hoe was dit mogelijk? Wat
was er fout gegaan? Als vlotte bink had ik de colportrice destijds maar wat laten
opschrijven, en in de op niets gebaseerde, ijdele overtuiging dat zij mijn naam vast
wel kende, had ik de uiteindelijke tekst niet gecontroleerd noch voor Gezien of
Accoord geparafeerd...
Nee, ik had door eigen stommiteit, weer eens geen been om op te staan en er zat
niets anders op dan de bij mijn Gele Gids gevoegde nota à ƒ 512, - te voldoen.
Anderhalf jaar ging ik als Cees van Koten door het zakenleven en gedurende die
periode belde mij niet één opdrachtgever die mijn naam uit de Gele Gids zei te
hebben.
In een aangetekend verzonden brief deelde ik de Gele Gidsredactie mee dat ik
mijn advertentie in een volgende editie niet herplaatst wilde zien, ook niet wanneer
de naam juist gespeld zou worden. Aldus geschiedde.
Nu, twaalf jaar later, sta ik ook niet meer in het gewone telefoonboek en gebruik ik
de zichzelf inmiddels tot Goud gepromoveerd hebbende Gids nog slechts incidenteel,
wanneer ik op zoek ben naar een of andere vorm van gespecialiseerd dienstbetoon,
zoals het hoort.
Zo stuitte ik onlangs, bij het zoeken van een Kopieer-inrichting, op de rubriek
Koppensnellen. Koppensnellen? Koppensnellen.
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Had u daar ooit van gehoord? Misschien zijn er temidden van u nog enkele Nieuw
Guinea-gangers die het woord destijds schertsend hebben gebruikt, maar kende u
een tweede, ambachtelijke betekenis van dit begrip Koppensnellen?
En daarom heb ik die firma Bos BV eventjes voor u gebeld, want ze staan ten
slotte in de Gouden Gids bij mekaar om ons te helpen, nietwaar?
‘Met Bos Aannemingsmaatschappij spreekt u.’
‘Ah, goedemiddag mevrouw. Neemt u mij niet kwalijk, maar u spreekt met van
Kooten en ik heb misschien een gekke vraag aan u.’
‘Met wie wilt u spreken?’
‘Dat weet ik niet. Ik wil iets weten over koppensnellen.’
‘Dan moet u meneer van Eten hebben, een ogenblikje, ik verbind u door.’
‘Met van Eten.’
‘Dag meneer van Eten, u spreekt met van Kooten en ik heb misschien een gekke
vraag aan u.’
‘Ja?’
‘Het gaat over Koppensnellen.’
‘Koppensnellen. Ja, dat doe ik niet meer. Dan moet u Barseveld hebben. Barseveld
gaat momenteel over Koppensnellen. Een ogenblikje.’
‘Met Barseveld, Koppensnellen.’
‘Dag meneer Barseveld, met van Kooten spreekt u. Ik wilde voor de aardigheid
iets weten over Koppensnellen.’
‘Dan bent u aan het goede adres, meneer van Kooten. Om hoeveel stuks gaat het?’
‘Hoe bedoelt u?’
‘Het aantal palen. En wie was de heier?’
‘De heier?’
‘Ja. Of begrijpen wij elkaar verkeerd. U wilt toch dat wij komen koppensnellen?’
‘Nou nee, ik wilde eigenlijk alleen maar weten wat koppensnellen eigenlijk is?’
‘Nou koppensnellen is gewoon de koppen van heipalen afzagen, of branden, dat
hangt van het projekt af. Wat is het adres? Dan stuur ik vanmiddag nog een van onze
Koppensnellers langs.’
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De derde wereldoorlog
Een keuken. Zij zit aan tafel, met een tijdschrift. Hij komt binnen, met zijn overjas
aan, die hij uittrekt, terwijl hij intussen, met een al vrije arm, de avondkrant van tafel
pakt en de koppen snelt. Hij werpt de krant terug, trekt zijn jas nu helemaal uit en
hangt hem over een stoel. Hij gaat tegenover haar zitten.
Hij:

‘En? Is de Derde Wereldoorlog al
begonnen?’

Zij:

‘De Derde Wereldoorlog? Die is alweer
afgelopen.’

Hij:

‘En? Wie heeft er gewonnen?’

Zij:

‘Hij is gelijk geëindigd.’

Hij:

‘En wat nu?’

Zij:

‘Nu moeten er strafschoppen genomen
worden.’

Hij:

‘Hèhè. God wat leuk.’

Zij:

‘Elke partij drie strafschoppen.’

Hij:

‘Zo is het wel weer genoeg.’

Zij:

‘Wie begint er dan?’

Hij:

‘Jij.’

Zij:

‘Ik.’

Hij:

‘Jij ja! Jij maakt er meteen weer een grap
van.’

Zij:

‘Nou nog mooier! Jij begint toch over de
Derde Wereldoorlog?

Hij:

‘Ja, natuurlijk begin ik over de Derde
Wereldoorlog! Ik heb de hele dag zitten
vergaderen, ik heb totaal geen
nieuwsberichten gehoord, ik wil gewoon
weten wat er vandaag gebeurd is!’

Zij:

‘En dan vraag je dus of de Derde
Wereldoorlog al is begonnen.’

Hij:

‘Ja! Dat heeft namelijk nogal het een en
ander met onze situatie te maken, dacht
ik zo!’

Zij:

‘Je hebt het nou het laatste jaar over niks
anders dan over die Derde Wereldoorlog
van je!’
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Hij:

‘Het is onzin om daar je kop voor in het
zand te steken.’

Zij:

‘En als je d'r een gesprek niet mee begint,
dan eindig je er wel mee. Als we nou
gewoon gezellig over iets babbelen, hoe
het met de kinderen gaat of over de tuin
- verdomd, ik weet niet hoe je het draait,
maar op de een of andere manier kom je
dan altijd weer uit op die Derde
Wereldoorlog.’

Hij:

‘Je hebt me nog geen antwoord op mijn
vraag gegeven.’

Zij:

‘En als we niet over de Derde
Wereldoorlog praten, dan ga je zitten
lezen over de Tweede Wereldoorlog. Ik
zet al die delen van De Jong nog eens bij
het grof vuil!’

Hij:

‘Even serieus nou! Hij is dus nog steeds
niet begonnen?’

Zij:

‘Nee. Fred Emmer wist nog van niks.’

Hij:

‘Dan wil ik nu met je naar bed.’

Zij:

‘De kinderen zijn nog op.’

Hij:

‘Die kijken toch televisie?’

Zij:

‘Ja.’

Hij:

‘Even vlug dan. Kom mee, even naar
boven.’

Zij staan op en verlaten de keuken. Er klinken schoten, maar dat is Magnum, op
de televisie.
DOEKJE.

[Nederland hoe langer hoe hekker]
De Schoonheid van de Hekken
Ach ja, dat moet een vijftiger-jarenhek zijn.
Wat artistiek! Binnen, in het huis, is de palettafel allang uit het interieur verdwenen
en er hangen geen Picassogordijnen meer voor de ramen.
Maar het hek staat er nog, en is weer knap modern geworden.
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Mits gezien door de ogen van de kunstenaar (hekkenfotograaf Henk Lannée) levert
ook het kille bedrijfshek zijn portie schoonheid op. Want we kunnen er wel wanhopig
aan rammelen, aan al die hekken in Nederland, daarmee krijgen we ze toch niet óm.
Dan kunnen we er maar beter het mooi van leren zien. Als het hek van onze geest
maar openstaat!
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Nog zo'n schitterende hekkencompositie. Meer dan zeven hekfunkties in één prent
vastgelegd.
Bent u dit jaar nou een beetje hekbewuster geworden? Volgend jaar komen er
hekkenreizen, hekkencontactdagen, hekkenruilbeurzen, gekkehekkententoonstellingen
en hekkengekkenontwenningskuren.

De tunnel van het leven loopt van het donker naar het licht. Staat aan het eind het
hekje open, of blijft het eeuwig dicht?
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[1984]
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[De Voorkanten]
In Japan worden de robots nu geheel door robots vervaardigd.
In het fully-computerized dashboard van alle nieuwe Ford-modellen, licht om de
honderd kilometer het vignet van McDonalds op, ten teken dat u moet stoppen om
te eten.
Zij is zijn wandelende floppy disc.
U kunt de Rijks-Geruchtendienst bellen, die dan bij u thuis de boel komt ontzenuwen.
‘Oh, ik ben gèk op klassiek!
Bij voorbeeld de muziek van Death in Venice en vooral de muziek van Barry
Lyndon en Les Uns et Les Autres...!’
Bij concerten van de Stones en de Kinks is de toenmalige flower-power generatie
nu zo'n beetje aan zijn eerste hartaanvallen toe.
Toen hij besloot op kamers te gaan wonen, noemde hij dat tegenover haar een
vrijwillige uithuisplaatsing.
Het vroegere rommelkamertje op zolder hebben zij nu ingericht als emotioneel
opvangcentrum.
En toen hij haar dan eindelijk 's een handje hielp bij de afwas, noemde hij dat een
kollektivering van een seksegebonden taakverdeling.
- En oh die gruwelijke zondagochtenden wanneer vader ons verzamelde in de
woonkamer en wij psalmen moesten zingen bij zijn synthesizer. Wij zijn van de generatie wie ‘De PVDA’ nu net zo romanties-nostalgies in de oren
klinkt als ‘De SDAP’ onze ouders.
In het kader van het grootscheepse onderzoek naar zwart geld bij houders van Junior
Blauw Mappen, kan het kind 1 dag vrij van school krijgen om de FIOD te woord te
staan.
- Maar nou moet je toch even redelijk blijven kerel! Je gelooft niet in een nucleaire
oorlog en je gelooft niet in een conventionele oorlog. Dan vraag ik me toch af: in
wat voor oorlog geloof jij dan eigenlijk wèl? - En? Hoe gaat het nu met je dochter? - Fantasties! Beter dan papa ooit had durven dromen! - Heeft ze een vaste vriend? - Een vriend? Wat heet! Ze is verloofd met een Vinoloog van de Wijnakademie!
- Zie je dat meisje daar? Dat is de dochter van een fulltime moeder! -
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Op het Ministerie van WVC zit nog één ambtenaar die er ook al zat toen CRM
nog OK & W heette.
- Als onze vader en moeder ruzie hadden liepen ze allebei de hele dag met hun
walkman op. Nee, die gozer is binnen: die legt elke dag een andere stoot onder zijn zonnekanon.
In ons Aerobic Afkick Center kunt u onder deskundige leiding leren stilzitten.
En toen bleek heel Woensdrecht ook nog eens een keer op een gifbelt gebouwd.
Op de Europese Filmdump kocht het Hoofd Afdeling Filmzaken van de TROS
duizend kilometer sloopfilm.
- Zo heerlijk gewinkeld vanmiddag! Drie verkopers zijn er voor me in de étalage
geklommen!
Niet helemaal duidelijk werd waarom de akteurs in deze nieuwe Hamlet T-shirts met
het portret van Tsjechow droegen.
Om het zwembad rendabel te maken, was een Reuzeglijbaan gebouwd, die bij de
kassa begon en na een kwartier glijden op straat eindigde. Zo was er behoorlijk
bezuinigd op de kosten van water.
Hij was zeventien en had een afspraak met zijn eerste meisje. De eerste afspraak.
Hij wilde leuk zijn, rolde zijn broekspijpen op tot boven zijn knieën, zette zijn
voeten dwars, trok zijn colbertjasje over zijn hoofd, blies zijn wangen op en belde
aan. Haar ouders deden open.
Na het verlaten van het hotel dient u onmiddellijk rechtsaf te slaan want linksaf is
het momenteel nog oorlog.
- Dat er geen werk zou zijn is nonsens! Hier: dat is nu al de tiende keer dat ik de
gemeente Breda zie adverteren om een Jeugdwerkloosheidscoördinator.

Ekoparadox
Een groothandel in kleinschalige produkten.

Kernvraag
Wat zoudt u, bij het openschuiven van de gordijnen, liever ontwaren in uw achtertuin
- een opgestelde kruisraket of honderd slaapzakken vol vredesdemonstranten?
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En met de knop BEND kan men de synthesizer laten buigen voor het applaudisserende
publiek.
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Opvallend bij deze nieuwe kollektie badmode is, dat het slipje van de bikini op het
hoofd wordt gedragen.
De Junta krijgt daar langzaamaan een menselijker gezicht: nog maar vier van de
zeven leden dragen een zonnebril.
Wàs ze nou zo lief, of niet?
Of leek het enkel, door de wiet?
En dat ze ook zo heerlijk rook of zou dat liggen aan de coke?
Affijn - morgen, bij een flesje wijn,
zou hij wel zien hoe ze kon zijn.

De jaloerse elektronicus
kon met zijn zelfontwikkelde bleeper
het antwoordapparaat van zijn vriendin afluisteren.
- Ik zie Rock en Roll, sexueel gesproken, als het Voorspel, Jazz als de Daad zelf en
Country als de Tristesse achteraf.En New Wave dan? - New Wave was niet meer dan masturbatie. De deelnemers aan deze eerste Europese Totathlon starten in Dover, zwemmen het
Kanaal over, fietsen vervolgens naar Athene, lopen vandaar de veertigvoudige
marathon naar Zwitserland en beklimmen, als laatste onderdeel, de noordwand van
de Eiger.
Ze staat voor de spiegel en ze kan maar niet besluiten waar ze mee uit winkelen zal
gaan: met haar shoulder-bag, haar beach-bag, haar fashion-bag, de jotter-bag, de
shopping-bag of de sport-bag, haar pouch of haar memo-bag.
Ze kiest ten slotte voor haar disco attaché case.
En nu het volgende probleem: wat zal ze erin doen?
Wegens de bezuinigingen
kan er bij militaire oefeningen
geen vijand meer af en moeten
onze soldaten elkaar doodschieten.
Voor deze Verhalenbundel
is een aantal nederlandse auteurs gevraagd zijn eerste ervaring met Platjes op schrift
te stellen.
Hij hoeft niet te kijken
en neemt het ervan;
de bril op de neus
van de slapende man.

Bij de keuze van zijn vriendinnen
lette de drummer speciaal op de
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grootte van hun bekkens.
Nieuw! Digitale chocoladeletters.

Nieuwe theorieën
1.
Jezus liep over het water
omdat hij niet kon zwemmen.

2.
La Gioconda glimlacht
omdat zij wist dat zij
Da Vinci zojuist
een druiper had bezorgd.

3.
Hitler pleegde zelfmoord
omdat hij op het laatst
zelfs zichzelf ervan verdacht
dat hij een aanslag
op zijn leven zou plegen.

4.
Hitler beschikte al in 1944
over de Atoombom,
maar kon het niet over zijn hart verkrijgen
deze te gebruiken.

5.
Luns heeft in 1958 getracht
Nieuw-Guinea aan
Walt Disney te verkopen.

6.
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Drees heeft destijds de AOW erdoor gedrukt omdat hij toen al wist hoe lang hij er
zelf van zou genieten.

7.
In zijn nieuwe boek beweert Wim Klinkenberg dat Prins Bernhard al sinds 1939 voor
Japan spioneert (vandaar die eeuwige zonnebril) en dat zijn anjer permanent een
kleine tape-recorder herbergt.

8.
Willem van Oranje heeft
na de Tachtigjarige Oorlog
ons parlement willen afschaffen.

9.
Schmelzer deed het om een alibi
tegenover zijn vrouw te hebben,
omdat hij die nacht nog
langs zijn vriendin moest.

10.
Anthony Fokker is in de vliegtuigen gegaan omdat hij sexueel werd opgewonden
door het begrip Cockpit.
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It's a maf, maf, maf, maf, maf Amstermad
- fotoboek van Henk Lannée -

‘Met de trein naar Amsterdam gegaan. Dacht: wat Ed van der Elsken kan, kan ik
ook. En te gekke tiepes zijn er genoeg. 't Zou gezond zijn voor Edje als 'ie 's wat
concurrentie kreeg. Nou bij het Centraal Station was 't al raak. 't Wemelde er van de
gekke tiepes. Moet je die goser met die fiets zien...Pffff!’

‘Op de Dam...nou ja...te kust en te keur. Deze kiek draait eigenlijk om die man daar
links vooraan. Zit middenoverdag gewoon te pitten. Op een bankie. Ja, dat is nou
Amsterdam, mensen. Heerlijk...! Marvellous...! Drôle...!
Jammer dat ik mijn telelens ben vergeten. Toch sfeer genoeg in deze prent, dacht
ik zo, n'est-ce pas? Bon!’

‘Even verderop...het Damrak...POW! Je struikelt over de gekke tiepes. Kijk, dat stel
daar links! Zij houdt iets boven haar hoofd. Om de zon af te schermen. Of...ze wil
liever niet gefotografeerd worden. Toch doen dan...Doet Ed van der Elsken ook.
Maar gewoon blijven roepen, zoals hij doet van: Hee, jullie daar. Staan blijven!, dat
durf ik nog niet zo goed...’
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‘Het monument op de Dam valt me erg tegen. Is geen gek tiep te bekennen. Ja...daar
loopt'er een. Hoe deed Ed van der Elsken dat ook al weer. “Hee, jij daar! Ouwe
rukker! Laat je 's mooi op de kiek zetten door Oom Ed...eh...Oom Henk.” Gek tiep
draait zich om...haalt uit...en ik krijg me daar een opsodemieter! Recht op m'n lens.
Is 't geen fantastische kiek? Een gebalde vuist, voor het monument van de vrede...!
Reeds!’
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‘Op het Spui zijn de bankjes leeg. Organiseert Ed van der Elsken ergens in de stad
een sessie en heeft'ie alle gekke tiepes van heel Amsterdam opgetrommeld? Ik doe
een stap naar voren om het Lieverdje scherp te krijgen...glij ik gewoon uit in een
hondedrol! Te gek plaatje geworden. Alle foto's die je hier maakt...I don't know...ze
swingen gewoon, that's it...bon!’

‘Van het Spui, door de Leidsestraat, achtervolg ik een wel héél te gek tiep. Die zet
het op een lopen...! Heeft mij in de gaten. “Hee, jij daar! Staan blijven!” Gek tiep
versnelt de pas. “Blijf nou effe staan. Dan kom je in een fotoboek!” Gek tiep gaat
rennen. Bij de Keizersgracht heb ik 'm bijna te pakken. Komt net lijn 2 aan scheuren...!
Gek tiep springt naar binnen...ik druk af...deuren klappen dicht...maar ik hèb 'm!
Achter die linkerdeuren zie je 'm duidelijk staan...Pfffffoe! Een te mad tiep was dat!’

‘Het Leidseplein...! Jongens, jongens wat een feest. Fotograferen is ook geluk hebben.
Of wacht 's...als je dat omdraait: geluk is...fotograferen!
Zit daar, gewoon op straat, een toffe vogel op een saxofoon te spelen. PANG!
Raak! Niet lang nadenken...meteen camera instellen....knip! Dankuballeefd! Wel een
gulden geven. Geen furore maken en poen verdienen met een fotoboek, over de
ruggen van je gekke tiepes heen...! Ja, toch? C'est vrai...bon!’
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‘Fotograferen kan ook dangerous zijn...For sure! Wil ik op het Museumplein, bij
gebrek aan gekke tiepes, mooie prent maken van Rijksmuseum, word ik bijna uit
m'n schoenen gereden...! Merde, you motherfucker! Zo'n foto is eigenlijk een
aanklacht, een schreeuw: Amsterdammers, doe iets! Want anders gaat jullie stad
mooi naar de kloten...! Damn it!

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

312

‘Dat had iemand me getipt. Je moet zeker bij Bodega Keyzer gaan kijken, daar zitten
lekker veel artistieke tiepes. En ja hoor! Hele rij...gewoon lekker in de zon! Dichterbij
komen vond ik een beetje te maf, maar u herkent ze wel. Die vogel daar bij die
fiets...is dat niet...Ed van der Elsken! Kan bijna niet, want'ie heeft geen toestel bij
zich. Maar toch...Ik besluit mijn camera op te bergen en 's te gaan kijken. Dat zou
helemaal te gek zijn. Pffff! La vie est wonderful!’

Een hele nieuwe fiets
Het was ook om de bestwil van zijn benen, en dat hij dan tenminste nog eens buiten
kwam, dat de kinderen vader een nieuwe fiets hadden gegeven, voor zijn eenzame,
zeventigste verjaardag. Een prachtige sportfiets met wel tien versnellingen, van de
hele familie. Een van zijn zeven kleinzonen, van wie hij zich pas na anderhalf uur
de naam herinnert (weer iets wat zijn vrouw, die hem goddank een bijgehouden
verjaardagskalender heeft nagelaten, nooit zou zijn overkomen) wil hem net de
werking van de versnellingsdingen uitleggen, wanneer de drie achterkleinkinderen
een speciaal door zijn oudste dochter geschreven liedje op de wijze van de
Eurovisiemars inzetten. Opaas deugden worden er op rijm in bezongen en de emoties
worden hem teveel, zijn zonen ontkurken flessen wijn, in de keuken staan de mooiste
schoondochters af te wassen, er staat hem nog iets bij van koffie en nòg een lied en
toen waren ze ineens allemaal weg en is hij op bed in slaap gevallen met zijn gebit
nog in.
Nu gaat hij zijn nieuwe fiets proberen, want hij woont in een rustig buurtje, waar
dat zonder al te veel autogevaar nog kan. Hij tilt zijn linkerbeen er met zijn rechterarm
overheen; de zadelhoogte klopt. Hij kan bij de pedalen. Hij zet zich met zijn
rechterbeen af, wankelt even, en zet zich dan malend in beweging. Grote hemel, wat
trapt dat snel en licht! Wel lief dat ze daaraan gedacht hebben, maar dit traptempo
houdt hij nog geen minuut vol, voelt hij nu al. Hoe heette die kleinzoon van de
versnellingen? En van wie van zijn zonen was dat weer de zoon? En had hij het
nummer van hun telefoon?

Modermisme
Nu wij onze vakanties als afgelopen moeten beschouwen en iedereen alweer lang
en hard aan het werk had moeten zijn lijkt het mij, met het oog op de vakantie van
volgend jaar, verstandig om vast te stellen dat dit zeker de tiende keer was dat ik het
zelfde stapeltje Boeken-die-ik-nog-moest-lezen had meegenomen en dat ik in
Laurence Sterne's ‘The Life & Opinions of Tristram Shandy’ wéér niet verder
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gekomen ben dan de beroemde Zwarte Bladzijden (de pagina's 61 en 62 in de Penguin
Editie); dat ‘De Toverberg’ van Thomas Mann opnieuw ongelezen mee terug naar
huis gaat en dat ‘De Dood in het Hart’ (deel Drie van Sartre's ‘De Wegen der
Vrijheid’) nogmaals op de vakantie van volgend jaar moet wachten, wanneer er wéér
niets van Lezen zal komen.
Hoe komt dat toch?
Hoe is het in Zonsnaam mogelijk dat ik, ongehinderd door Telefoon, Telegraaf,
Televisie, Post, Dieren en Planten, in drie weken tijd weer niet meer dan, pakweg,
dertig serieuze bladzijden heb kunnen lezen? Laat ik mijn vakantie-dagindeling eens
nalopen om te zien of wij samen ergens het lek kunnen vinden waardoorheen al die
leestijd telkenjare op raadselachtige wijze verdwijnt.
Omdat wijn in de vakantie goedkoper is, lekkerder smaakt, gezelliger drinkt en
makkelijker wegklokt dan thuis, sta ik hier als regel niet voor tien uur op. Broodjes
halen, koffie zetten, kinderen aan tafel krijgen, ontbijten. Tijdens het ontbijt de aan
de haven gekochte ‘Nice-Martin’ lezen, want we zitten hier in Italië, maar ik spreek
noch lees die taal. Wel had ik de Teleaccursus Italiaans bij me, met leerboeken en
twee cassettes om, langs de vloedlijn joggend, met mijn Walkman op de uitspraak
te repeteren, maar ook van dit plan kwam geen syllabe terecht - door de warmte
bevangen, lekten de batterijen al meteen de tweede ochtend uit, in mijn zwembroek,
tussen de buikrand waarvan ik het apparaatje had weggestoken; zodat ik de studie
pas kan hervatten wanneer de radiozaak in Holland erin geslaagd zal zijn mijn
vastgekoekte afspeelmechanisme schoon te bikken.
Afgezien van die dagelijkse Franse feestkrant (Brigitte Bardot in kleur!) lees ik
voor twaalven niet meer dan wat losse teksten op potten jam, plus een enkele
gebruiksaanwijzing. Vervolgens gaan wij naar het strand; ik dus met medeneming
van een Meesterwerk.
Op het strand eerst wat zwemmen en een stukje snorkelen, in zee. Daarbij twee
dode zeeëgels vinden, drie rare schelpen en vier mooie steentjes, die wij op onze
uitgerolde rietmatten gedurende een kwartier nauwkeurig gaan liggen lezen. Dan wil
ik juist aan de Echte Literatuur beginnen, wanneer een Hollandse vriend komt
aangewapperd met het Algemeen Dagblad van eergisteren, dat hij twee dorpjes
verderop speciaal is wezen halen!
Deze krant wordt eerlijk verdeeld en zelfs het onnozelste artikeltje (en dat zijn er
nogal wat, in het Algemeen Dagblad) wordt gespeld. Dan is het tijd voor de lunch.
Hier drinken wij witte wijn bij, vanwege de warmte, waardoor wij gedurende de uren
tussen twee en vier in een droomrijke slaap verwijlen, waar niemand zich voor hoeft
te generen, omdat men in deze landen zo verstandig is geweest elke tuk zijn eigen
naam te geven.
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‘Sliep jij?’
‘Welnee, hoe kom je dáár nou bij? Ik deed mijn siësta!’
Na de siësta pak ik mijn boek en wil juist met genieten beginnen wanneer het
hinderlijk begint te waaien. Zodat mijn Meesterwerk flapperend zichzelf leest en ik
er nauwelijks aan te pas kom. Gelukkig heeft ook de strandwind zijn eigen naam
(Mistral, Tramontane, Scirocco).
‘Ik heb “Der Mann ohne Eigenschaften” van Robert Musil niet kunnen lezen, door
de Scirocco’ klinkt als ekskuus een stuk degelijker dan ‘Ik ben dit jaar niet veel
verder gekomen in “Pride and Prejudice” van Jane Austen, door de wind.’
We dollen dus nog een half uurtje met de golven en daarna pakken we onze
badspullen, boeken en vliezen om weer op huis aan te gaan.
Nu zijn wij van vijf uur 's middags tot negen uur 's avonds bezig met het inkopen,
toebereiden en opeten van ons avondmaal. Rode wijn, drinken wij erbij. Tussen toetje
en koffie spuit ik de slaapkamer van de kinderen insektenvrij en zodra de kleintjes
liggen, installeren B. en ik ons op het balkon om nog wat te babbelen, want voor je
het weet zit je de hele dag met je neus in de boeken en van een goed gesprek tussen
man en vrouw komt dan weinig meer terecht.
Na een kwartiertje schenkt B. twee glaasjes Sambucco in (sterke drank heet hier
gelukkig geen ‘Borrel’, maar ‘Spijsverteerder’), terwijl ik onze slaapkamer vrijspray
van mogelijke muggebeten. Een half uur later gaan we naar bed en nu, terwijl ik dit
opschrijf weet ik plotseling door welk gat van de dag die leestijd verdwijnt: het is
dit uurtje voor het slapen gaan! Thuis is dit de tijd waarin ik snel, geconcentreerd en
ongestoord door de Wereldliteratuur raas, maar hier hebben we net gespoten tegen
de muggen en als ik nu het licht weer aanknip om te lezen is alles voor niets geweest!
Dat raadsel is dus opgelost: het was achtereenvolgens de schuld van de Mosquito's,
Les Mouches en Gli Zanzare dat ik Tristram Shandy nog altijd niet heb gelezen!
Thuis groeit inmiddels een stapel kranten, weekbladen, brieven, giro- en
bankschriften, ansichtkaarten en belastingsaanslagen tot boven manshoogte en het
vooruitzicht deze papierberg straks te moeten afgraven bederft het plezier van de
laatste dagen hier.
Ik heb overwogen mijn schoonmoeder, die op het huis past, te bellen en te vragen
of ze de hele, drie weken dikke stapel kranten en tijdschriften vóór onze thuiskomst
wil wegkieperen, zodat ik alleen de post overhoud, wat al verschrikkelijk genoeg is
- je opent de bovenste giro-enveloppe van het financiële stapeltje en je denkt ‘goddank,
nog net geen negatief saldo’, maar dan blijkt dit velletje het afschrift van de dag na
je vertrek te zijn en wanneer je een kwartier later het meest recente formuliertje uit
de hoop opvist zie je jezelf wel degelijk voor duizenden guldens rood staan; er zitten
achterhaalde geboorteaankondigingen en rouwkaarten tussen de post waar je zoveel
weken later alleen nog maar met overdreven kado's of extreme bewijzen van
deelneming op kunt reageren en waarschijnlijk op precies hetzelfde moment dat jij
in die zeeëgel trapte blijkt de deurwaarder vergeefs te hebben aangebeld (schoonmama
was even met de honden uit) en een dreigend visitekaartje te hebben achtergelaten
- maar ik weet dat mijn nieuwsgierigheid en mijn angst iets in Nederland ‘gemist’
te hebben het toch weer zullen winnen van mijn efficiëncy; als we overmorgen veilig
langs Beaune weten te sturen en B. en de kinderen tegen twaalven 's nachts uitgeput
in hun bed tollen zal ik met behulp van enkele Borrels, om te beginnen alle oude
kranten doornemen!
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En terwijl ik terugblader in de tijd zal mijn verse bruine huidskleur evenredig
wijken: 's ochtends tegen vieren eindelijk beland bij de ‘Volkskrant’ van 19 juli (de
ochtend na ons vertrek) ben ik weer even wit als op die datum. Zal ik dan maar niet
beter naar bed gaan? Nee, ik ga ook alle post nog doornemen om, steeds bleker
wordend, vast te stellen in welke projekten ik hoever achterop ben geraakt en ten
opzichte van wie ik in gebreke ben gebleven.
Tegen achten zal ik uitgeperst in bed stappen en een gat in de dag slapen, waardoor
ik nog diezelfde middag alweer een hele ochtend moet inhalen!
Het is een afschuwelijke Moderne Waarheid en wie weet wat er tegen te doen valt
mag het zeggen: vakanties zijn er niet langer om in ‘bij’ te komen, maar om door
achterop te raken.
Koot

Stel '85
- Echt: het was hartstikke gezellig. Kom gauw nog een langs. - Zeg me nou nog één keer hoe ik rijden moet. - Heel makkelijk. Je gaat hier meteen rechtsaf, en dan altijd maar rechtdoor. - Hier meteen linksaf en dan altijd maar rechtdoor. - Nee: rechtsaf! Niet linksaf, maar rèchtsaf. - En dan altijd maar linksom. - Nee: dan altijd maar rechtdoor! Eerst rechtsaf en dan daarna gewoon steeds maar
rechtdoor. Het is heel makkelijk: je kùnt gewoon niet verkeerd rijden. - Dus hier meteen rechsaf en dan altijd maar rechtdoor.
- Precies. Hier onmiddellijk rechtsaf en dan verder steeds maar rechtdoor, dan
wijst het zich vanzelf. - Alsmaar rechtdoor. - Ja, maar eerst hier rechtsaf. - Meteen rechtsaf. - En dan daarna altijd maar rechtdoor. - Dus in totaal maar één keer rechtsaf. - Hier ja, hier op de hoek. Maar daarna meteen rechtdoor. - Altijd maar rechtdoor. - Altijd maar rechtdoor ja. Zeg: is het nu duidelijk? - Jawel. Ik ga eerst rechtsaf en daarna steeds maar rechtdoor. - Je staat me toch niet in de maling te nemen hè? - Oh god nee. Maar ik vind het zo gezellig om nog een beetje te kletsen. Dus ik
ga zometeen rechtsaf...-...en dan daarna steeds maar rechtdoor ja. - Ik ben namelijk bang dat ik verliefd op je ben. -
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De zaak Pelleboer-Van der Laak
De zaak is deze, dat de Heer Pelleboer een lachertje is, waar ik niet langer over mag
zwijgen in het belang van alle nederlanders die dag in dag uit met Weer te maken
hebben, omdat Pelleboer, op Porno na, Staatsvijand numero één is, die de afgelopen
drie jaar met zijn metereologisch geraaskal onze economie voor miljarden guldens
schade heeft berokkend, honderdduizenden vakanties in het water heeft doen vallen
en onmetelijk veel persoonlijk leed heeft toegebracht (onverhoeds wegwaaiende
hoofddeksels, zonneverbrandingen, gevallen van bevriezing, etc.) Zijn dat niet wat
al te Grote Woorden, Van der Laak?
Kun je die beschuldigingen wel hardstaven?
Jazeker kan Van der Laak dat! Zet u maar schrap verblinde Pelleboer-gekken!
Want u zult over ‘die geestige Groninger’ saillantae te horen krijgen waarvan uw
oren, al is het volkomen windstil, in ongeloof zullen klapperen!

Een weerconsument klaagt aan...

O die Pelleboer is toch zo'n leuke, spontane kerel en gut wat kan hij het Weer toch
olijk brengen! Kotsmisselijk word ik, van die kop! En steeds vaker schatert het hoofd
van deze windbuil ons toe! De Jan Pellehoer van de advertenties! Maar nu is het wel
genoeg. Het spel is uit, Pelleboer! En over een paar dagen piep je wel anders!
‘Zo'n leuke stem heeft hij ook; daar wordt ik helemaal vrolijk van...’ zei mijn
vrouw Cock gisteravond nog. Cock! Mijn eigen Cock is ‘in Pelleboer’!
‘Wat zie je toch in die kwast, popje?’, heb ik Cock op een nacht gevraagd, want
ik kon er op een bepaald moment niet meer van slapen.
‘Ach niks bijzonders Cor’, antwoordde mijn vrouw, ‘trouwens: jij lijkt een beetje
op hem, weet je dat?’
Ik op Pelleboer lijken? Ik die al mijn eigen tanden nog heb?
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom je ‘Den Pel’ nooit buiten ziet staan als
er meer dan windkracht vier heerst? Omdat anders zijn toepet van zijn hoofd afwaait!
Wist u dat mijn haar nog nergens op mijn hoofd ook maar dit dunner wordt en dat
het toepet van Jan Pelleboer het duurste haarstuk is dat ooit in Nederland werd
vervaardigd?
Van die dingen ja, van die dingen!
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Cor van der Laak

Jan Pelleboer

Het geval Pelleboer werd mij definitief teveel op Sinterklaasavond van het vorig
jaar, toen ik ‘Van Sint’ die ‘Weerkalender’ van Pelleboer cadeau kreeg.
En omdat Ab weer eens te lamlendig was geweest om pakjes te maken, kon ‘Sint’
niemand anders zijn dan Cock, die donders en bliksems goed wist hoe zij mij met
deze surprise op stang zou jagen...

Mijn Cock, luisterend naar Pelleboer, op de radio...

N.B.: Door een buitengewone stommiteit zijn op deze pagina de onderschriften
bij de foto's verwisseld! Het moet natuurlijk net andersom: die jongste van de twee
heren (die met al zijn eigen haar nog) ben ik; de ander is de heer J. Pelleboer.
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Ik scheur die Pelleboer-kalender nu bijna negen maanden en ik trof er tussen al die
blaadjes nog niet eentje waarvan ik, aangaande het Weer van 1984, ook maar een
graadje wijzer ben geworden!
Pelleboers werkwijze is mij inmiddels zonneklaar: de man heeft maar wat uit zijn
duim gezogen, daarna deze natte vinger in de lucht gestoken, vagelijk gevoeld uit
welke hoek de wind waaide en vervolgens mooi weer gespeeld met zijn ‘guitige’,
van het beeldscherm bekende bakkes! (Terwijl ik de Sint nadrukkelijk had gevraagd
om de Enkhuizer Almanak 1984 - ook geen onfeilbaar voorspellend medium, maar,
vergeleken bij dit opportunistiese flutwerkje van ‘Jantje’ Pelleboer, zonder meer een
Bijbel van Nauwkeurigheid!)
Pelleboer kakelt maar wat, mengt hier en daar een oud jaartal en een regionale
volkswijsheid tussen zijn gebazel en denkt dat Nederland zijn volkomen
onwetenschappelijk gepopulariseerde weersvoorspellingen wel voor zoete koek zal
slikken...EN DAT DOET DIT VOLK DAN OOK!!
Het is dit jaar nog niet één keer het Weer geweest wat Pelleboer voorspelde! En
wie roept deze gladjanus daarvoor ter verantwoording? Wie tracht de noodlottige
gevolgen van Pelleboers kant noch wal rakende prognoses te voorkomen? Wie vangt
al die in hun weersverwachting teleurgestelde kijkers, luisteraars en lezers op? Wie
grijpt hier eindelijk eens in, met een krachtig ‘HO PELLEBOER!’?
Niemand! De Bilt niet, Ukkel niet, TNO niet, de FIOD en de BVD niet! Niemand
niet! Waarom niet? Omdat Weervoorspellers, generaals, economen en bankiers
NOOIT ter verantwoording worden geroepen in dit land! Nooit worden zij bestraft
voor hun foutieve calculaties; wanneer zij het achteraf bij het verkeerde eind blijken
te hebben gehad, kunnen zij de schuld altijd schuiven op ‘de zich onverwacht
gewijzigd hebbende omstandigheden’ en geen haan die naar hun amateurisme kraait!
Is het u nooit opgevallen hoe negatief over het algemeen die weersvoorspellingen
van Pelleboer zijn? En weet u waarom? Hierom: DAN KAN HET NAMELIJK
ALLEEN MAAR MEEVALLEN!
Begrijpt u nu hoe duivels ‘het systeem Pelleboer’ werkt?
WANNEER HET WEER BETER IS DAN PELLEBOER HEEFT VOORSPELD
(EN DAT IS HET VRIJWEL ALTIJD), DENKT HET GROTE, DOMME PUBLIEK
DAT HET AAN PELLEBOER TE DANKEN IS DAT HET WEER TENMINSTE
NIET ZO SLECHT IS ALS PELLEBOER VERWACHTTE!
‘Fantastiese man, die grappige Groninger; die zorgt toch maar voor mooi weer!’
Natuurlijk werken Pelleboers voorspellingen ook wel eens andersom: herinnert u
zich nog dat door niemand (behalve dan door mij) aangekondigde sneeuw-weekend
dat ons in april overviel? En weet u nog wat Pelleboer de vrijdag tevoren in Tros
Aktua kraaide? ‘Een prachtig weekendje om er eens heerlijk op uit te trekken met
de caravan, dames en heren!’ Jaja! Maar wie kon, terwijl hem de oren van zijn hoofd
vroren, zaterdagmorgen vroeg met de megafoon de straat op om de
Bloemenbuurtbewoners op het hart te drukken maar liever thuis te blijven? Juist: uw
Cor van der Laak!
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Nu zult u, niet beter wetend, zeggen: ‘Waar maakt die Van der Laak zich toch zo
druk over? Het gaat toch om niet meer dan om Het Weer? En het weer is er toch
alleen maar om over te emmeren? De Heer heeft toch gezorgd dat er ‘Weer’ was
opdat de mensen iets te bepraten zouden hebben? ‘Láát die Pelleboer toch zijn
Grunningse verhaaltjes spuien - wat zou dat?’ Dat zou bij voorbeeld dit (en dan moet
het hoge woord er nu maar uit): Jan Pelleboer kòmt helemaal niet uit Groningen!
Pelleboer heeft zichzelf een noordelijk accent aangemeten om den volke af te bluffen!
Diep in ons gecultiveerde wezen sluimert immers de hunkering naar het aardse, het
simpele en het provinciale, en het zijn figuren à la Koekoek en Pelleboer die dit
ontzag voor ‘het gewone’ op gewiekste wijze hebben geëxploiteerd!
Als Pelleboer uit Groningen komt, dan kom ik uit Timboektoe! Laat mij hier dit
boekje over open doen: Jantje Pelleboer komt gewoon uit Delft, net als ik! Samen
hebben wij de Openbare Lagere Prinses Wilhelmina-school bezocht, in de Botersteeg,
en samen doorliepen wij de Bep Bakhuys-HBS op het Jan Thoméeplein! Dat was
dezelfde school waar ik mijn Cockie leerde kennen, die twee klassen lager zat...
Leer mij Jantje Pelleboer kennen! Kijk - rijk waren wij geen van allen in die dagen
en evenmin zijn wij ooit echt Jong geweest (daar was toen eenvoudig geen geld
voor), maar dat Jantje Pelleboer 's zomers steevast te dik en 's winters, geen dag
uitgezonderd, te dun gekleed ging, lag beslist niet aan het inkomen van zijn ouders,
doch uitsluitend aan de eigengereidheid van ons aankomend weerkoninkje zelf! Want
toen al, ik spreek nu van de jaren dertig, gedroeg de heer J. Pelleboer zich alsof hij
het Weer, de Wijsheid en alle Winden persoonlijk in pacht had...
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Jantje Pelleboer! Ik zie hem nog staan op ons schoolplein, met die eigenwijze harses
van 'm, temidden van een gretige kring klasgenootjes...
‘Wat denk jij, Jan?’ vroegen ze dan, ‘wordt het goed voetbalweer, vanmiddag?’
En dan keek Pelleboer gewichtig naar boven, kneep zijn onbetrouwbare ogen
halfdicht, likte aan zijn vinger, stak hem in de lucht en piepte in het plat-Delfts: ‘ja
hoor jongens, dat wordt straks picobello weertje!’ Waarop wij juichend onze tassen
de lucht in wierpen en ons naar huis haastten, om ons om te kleden in sporttenue...
Maar een half uur later ‘op het landje’ hadden we nog niet afgetrapt, of het begon
met bakken uit de Delfse hemel te plenzen! Dàt was Jantje Pelleboer. En het spreekt
vanzelf dat meneer nooit meevoetbalde. Voetbal? Pelleboer had wel belangrijker
zaken aan zijn hoofd! Cockie, bij voorbeeld...Wat er in die HBS-jaren precies is
voorgevallen tussen Cock en Pelleboer, heb ik nooit kunnen achterhalen. Cock ‘liep’
met mij (Cor), maar vanaf de vierde werden Pelleboer en ik gesplitst - Jan ging naar
4b en ik naar 4a (de betere leerlingen). Onze lesroosters verschilden, zodat Pelleboer,
zoveel is zeker, op sommige dagen al vrij was wanneer ik nog het een of ander
proefwerk moest afleveren. In elk geval heeft Cock verschillende fietstochten met
Pelleboer gemaakt in de contreien van Delft - zogenaamd om door onze weerkundige
medewerker op ‘interessante wolkenformaties’ te worden gewezen. Na zo'n uitstapje
moest ze altijd een paar dagen het bed houden, omdat het halverwege zo'n rit steevast
begon te gieten. ‘Ga je mee vanmiddag een eind fietsen Cockie?’ ‘Denk je dan dat
het mooi weer blijft, Jan?’ ‘Geen twijfel mogelijk Cockie; vertrouw maar op Jan
Pelleboer!’
Wat was toch de magie van dit minne mannetje? Op den duur richtte zelfs de
HBS-directie zich bij het bepalen van data voor schoolreisjes, sportdagen en ijsvrij
naar de weersvoorspellingen van leerling Pelleboer. En hoewel de dooi onmiddellijk
inzette wanneer Pelleboer een Schaatsfeest adviseerde; hoewel de bussen tot hun
assen door de plassen moesten ploegen op de dagen die Pelleboer als ‘ideaal’ voor
het schoolreisje had aangewezen en alle leerlingen van de jaargang 1946 nog met
huiver terugdenken aan die door Pelleboer geopperde datum voor ‘een stralende
sportdag’ (toen de bliksem in de doelpalen sloeg) heeft, tot dit moment, niemand
ooit de moed gehad een vraagteken te plaatsen bij de autoriteit van Jan Pelleboer.
Hij kon er niks aan doen: ‘als het weer niet plotseling was omgeslagen, zou zijn
voorspelling zeker zijn uitgekomen!’ Ziedaar de waanzin van het hele begrip
‘Weerkundige’ in een notedop!
Nederland is zó klein dat we hier op ieder cultureel en wetenschappelijk terrein
maar ruimte hebben voor 1 specialist, die dit, zonder dat hij zijn kwaliteiten periodiek
opnieuw hoeft te bewijzen, van de wieg tot het graf mag blijven. We hebben Titulaer
voor de Ruimtevaart, Gisolf voor de Geneeskunst, Faber voor de Vrede, van Collem
voor de Film, Hiltermann voor het Buitenland en Pelleboer voor het Weer - tot hun
dood ons scheidt!
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Ziezo. Ik hoop dat mijn verweer zal bijdragen tot een kritieser volgen van het
fenomeen Pelleboer.
Het Weer is een te groot goed om exclusief over te laten aan
‘Jan-met-de-dikke-duim’. Het Weer is van ons allemaal! Dit weertje van vandaag is
ook úw weer!
En wanneer dit ‘schot voor de Pelleboeg’ bijdraagt tot Beter Weer in het algemeen,
is mijn woede niet om niets geweest. Hoe intens de relatie tussen Cock en Pelleboer
destijds was, hoef ik niet te weten, tenzij er onder u zijn die mij daar bij toeval wat
meer van kunnen vertellen. (Zelf zegt Cock alleen maar dat zij zich met Pelleboer
‘een paar keer in de wolken’ heeft gevoeld. In de WOLKEN ja - dat laat zich raden!)
Mag ik u intussen een weertip van mijn oude oma doorgeven? Het wordt Mooi Weer
wanneer er tussen de wolken zoveel blauw zit ‘dat je er een hemd van kunt knippen’!
Uw Cor van der Laak (Hoofd Weerbaarheid Bloemenbuurt)

Wat het weer ook is - in dit huwelijk schijnt altijd de zon!
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Het moderne leven der apen
een onderzoek van Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje
Het deerniswekkende tafereel is nog wel eens op de televisie te zien. Het
clownsnummer in een varieté-voorstelling bestaat uit in grappige kostuumpjes
gestoken apen, die op fietsjes rondrijden en ‘domme dingen’ doen met voedsel.
Lachen, gieren, huilen.
Zo'n vertoning is des te beschamender nu we, na alle apenonderzoekingen van de
laatste dertig jaar, weten dat de kloof tussen mens en aap zo dun is als een apehaar!
Apen gebruiken werktuigen (Jane Goodall), apen zijn kunstzinnig (Desmond Morris),
apen bedienen zich van taal (Trixie Gardner) en apen bedrijven politiek (Frans de
Waal).

Ik ben de top van de Groene Bescheurkalender buitengewoon erkentelijk dat zij mij
in de gelegenheid stelde een apenonderzoek te verrichten, waaruit opmerkelijke
analogieën tussen apen- en mensengedrag zijn te destilleren. Een volle dag bracht
ik door rond de apenrots van Artis te Amsterdam en de waarnemingen die ik die zes
uur (!) kon vastleggen, hebben tot conclusies geleid, die de wetenschappelijke wereld
op haar grondvesten zullen doen wankelen.
Prof. Dr. Ir. J.H. het Mannetje, etholoog o.a.

In het eerste uur van mijn waarnemingsperiode, viel mij ogenblikkelijk het gedrag
van de mannetjes Joep (1), Joop (2) en Jop (3) op. Zij aten de hen door het publiek
toegeworpen pinda's niet op, maar hielden deze versnaperingen bij zich; zij spaarden,
als het ware. Waarom? Waarvoor? Al eerder had ik een vrouwtjesaap in ruimte B
zien verdwijnen en in de komende drie kwartier zouden Joep, Joop en Jop, ieder op
hun beurt, zich bij haar in B voegen, teneinde daar ontegenzeggelijk (de geluiden
lieten niets aan duidelijkheid te wensen over) de paringsdaad te verrichten. De
mannetjes kwamen dan na ± 10 minuten weer paar buiten...zonder pinda's! Zij hadden
met deze aardnoten dus betaald voor de hen geboden lichamelijke liefde!
Nog niet eerder was vastgesteld dat apen hoereren.
B is het eerste apenbordeel dat ooit werd waargenomen.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Ook was nog niet eerder vastgesteld, dat apen die geestelijk in de war zijn, methoden
gebruiken om met zichzelf in het reine te komen, die veel gelijkenis vertonen met
menselijk, ‘moderne’ therapieën. Bovenstaande groepstherapie is daar duidelijk een
voorbeeld van. Mannetje Johan (J) is duidelijk de leider, de therapeut, die met één
van zijn groepsleden aan het co-counselen is. Na een langdurige ‘vlooienbehandeling’
barstte cliënt (C) in een bevrijdende huilbui uit, om vervolgens weer speels en
duidelijk gelukkig in de boom te klimmen.
Bert (B) is bezig met een vorm van Gestalttherapie, dwz. hij ‘werkt aan zichzelf’
door een gevecht aan te gaan met zijn eigen schaduw (S), waardoor hij meer inzicht
zal krijgen in zijn ego. Piet (P) is verzonken in een meditatie-oefening, waarbij hij
zich vereenzelvigt met de boom waarin hij zit. De foto toont, dat hem dit aardig lukt,
want je moet twee keer kijken voor je hem ziet zitten!
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Vader Bram (P) vlucht weg, na een kortstondige paring met zijn eigen dochter Anouk
(Q)! Ja, ook incest is onder apen een niet onbekend verschijnsel, zij het dat deze
handelingen zich afspelen in het verborgene. Incestueuze verhoudingen vormen
duidelijk nog een taboe binnen de apengemeenschap. Toch zag ik Anouk (Q) een
kwartier later in druk gesprek gewikkeld met Hans (Z), die ik al eerder in de rol van
vertrouwensarts had leren kennen. Ook Bram (P) sprak later in de mannetjeskring
onbevangen over zijn verhouding met Anouk; tekens die er op wijzen dat het
onderwerp in elk geval goed bespreekbaar is geworden.

Lange tijd is het apenonderzoek blijven steken in de veronderstelling dat de opvoeding
van jonge apen zich zou afspelen in familieverband.
Mijn waarnemingen leren, dat ook andere opvoedingssituaties zich kunnen
voordoen. Annabel (W) bijvoorbeeld is een BOM-apin, die ook zoontje Max (L) niet
heeft verteld wie zijn vader is. Robbie (D) behoort tot een groep jongeren, waarvan
bij mijn weten geen analoog mensengeval bekend is. Ik noemde dit de BWG-jongeren:
Bewust Wees Geworden. Na meer dan een half uur onafgebroken waarnemen,
constateerde ik dat de BWG's geen enkel contact zochten met oudere apen en duidelijk
een zelfgekozen individualisme prefereerden.

Een nog nooit vastgelegde buitensoortelijke alimentatieregeling! Moederaap Agaath
(6B) heeft een verhouding gehad met de in de gracht zwemmende bever Otto (X),
waaruit de beveraapjes Mini (a) en Maxi (A) zijn geboren. Dit is het moment waarop
Otto de maandelijkse alimentatie (een takje, of een lekker hapje) komt brengen.
Agaath accepteert deze maandelijkse bijdrage in de kosten van Mini en Maxi's
opvoeding, maar veel meer moet zij van Otto niet weten. Daarvoor is er natuurlijk
in het verleden teveel gebeurd...!
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Uit mijn onderzoekingen trek ik de voorzichtige conclusie, dat zich binnen de
apengemeenschap leefgewoonten voordoen, waar wij in onze mensenwereld misschien
nog niet eens aan toe zijn.
Wilma (F) is weliswaar een militante feministe, toch heeft zij een gedeelte van de
rots gekraakt, teneinde er een crèche voor weggelopen BWG-jongeren te beginnen.
Onder het wakend oog van Wilma, spelen Robbie (D) en Johnnie (T) ongestoord
hun apenspelletjes.
Ik hoop met dit onderzoek aangetoond te hebben, dat ons zgn. ‘moderne’ leven
lang zo vooruitstrevend niet is als wij zelf denken. Oudere mensen, die de hedendaagse
desintegratie van het huwelijk en de nieuwe experimentele woon- en leefvormen met
lede ogen aanzien, is een bezoekje aan de apenrots van Artis dan ook zeker aan te
bevelen.
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[Dokter Jacoba en Broeder Vanessa]
Wie is Dr. Jacobo?

Dr. Jacobo is ongetwijfeld degene van de grootste springlevende
gezondheidsproffesoren. Reeds als kind was Dr. Jacobo zo gezond, dat hij zijn ouders
de oren van het hoofd at en deze (het waren de oorlogsjaren) genoodzaakt waren
onze Dr. Jacobo ter vondeling te leggen. Elke andere kleuter zou er onderdoor zijn
gegaan, maar niet de kleine Dr. Jacobo. Op zijn hondjes zwom hij de Waal over en
sloot zich als mascotte aan bij een terugtrekkend Duits regiment. Hier leerde hij
Feldwebel Vogel kennen, die in zijn woonplaats Kraftburg een kruidentuintje dreef.
De dappere Jacobo werd aangesteld om uit het tuintje het onkruid te wieden...
Dit was het begin van Dr. Jacobo's gezondheidsimperium. Hij pletterde het onkruid
niet op de composthoop, maar bracht het eigenhandig in de handel als middel tegen
allerlei enge ziekten, die toen nog niet eens bekend waren, laat staan dat de mensen
wisten wat ze hadden!
Op zijn vele voetreizen door Duitsland ontmoette Dr. Jacobo velen moniken,
schaapherders, marskramers en oude vrouwtjes, die hem allerlei knepen der
natuurgeneeswijze bijbrachten. Toch bleef het vaderland knagen, vandaar dat hij
zich dus nu weer zijn eigen op de Nederlandse gezondheidsmarkt werpt, in een
geheime villa vanuit Duitsland, zodat ze Dr. Jacobo niet dag en nacht uit z'n nest
bellen voor genezing!
De lezers van deze groene Bescheurkalender kunnen echter wel gebruik maken
van zijn onschatbare reut aan lichaamskennis. Vooral vrouwenlichamen tot 35 jaar
is Dr. Jacobo namelijk specialist op.

Wie is Broeder Vanessa?
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‘De Broeder’ - zo is de heer T. Vanessa bekend in de kringen van de Rijken maar
ook bij de armsten der armen, en ze kennen hem niet kwader krijgen dan te zeggen
dat hij een ‘Heler’ is. Een Heler? Zeker is hij een Heler, maar dan wel een Heler die
weer ‘heel’ maakt, een opkoper van mensenlijke sores...
En dat ‘De Mooie Broeder’, zoals T. Vanessa bekend is bij ook de goedkoopste
lichtekooitjes, als loon voor zijn levensadviezen wel eens een autoradiootje aanpakt
of een mooi stukkie glas, kandelaars, hollandse meesters, delfs blauw, chinese
dekschalen, horloges, perzen, ouwe poken en kolekitten - moet hij de wanhopige als
die geen geld heb voor zijn opbeurend woord te betalen dan soms in de kou laten
staan?
Hoe vaak heeft ‘De Grote Broeder’ geen zelfmoordenaren uit de dakgoot naar
beneden geluld?
Hoe vaak heeft hij geen vrouwtje waarvan de stoppen even waren doorgeslagen
uit ‘Blijf van me Lijf-huizen’ gesleurd en terugbezorgd bij hun rechtmatige mannen
thuis?
Hoeveel echtscheidingen zijn er door zijn onvermoeibare gesappel niet
doorgedrukt?
Hoe vele vrouwtjes heeft hij niet getroost wanneer hun mannen weer eens stappen
waren?
En wie ooit de kleine kinderen met hem hebben zien weglopen wanneer hij zijn
zakkenroltruukjes demonstreert, die weet: deze Broeder is meer dan in de haak: hier
staat een mens voor wie ‘Helpen’ net zoiets natuurlijks is als autorijden...
Nee, de bescheurkalender mag zijn handen dichtknijpen dat deze beide
helpverleners een gaatje hebben kennen vinden.
En aarzelt u niet met al u vragen op geestelijk en lichamelijk gebied!

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

320

Wat is het Herborium?
In het Herborium werken twee artsen, of eigenlijk één arts en één broeder, samen in
een groepspraktijk. Dit betekent dat zij u naar mekaar kennen doorverwijzen, zodat
de client het af en toe ook eens van een ander hoort. Omdat bij de bouw van het
Herborium hier door een uitgekookte architekt mee rekening is gehouden, liggen de
spreekkamers van Doktor Jacobo en Broeder Vanessa zo, dat u onbeperkt heen en
weer gestuurd kan worden. Zo bent u onder de handen van de Doktor vandaan (en
u voelt u lichamelijk herboren) of daar pakt, één gangetje verderop, de ‘Goede
Broeder’ u alweer bij uw hoofdlurven, om al u zorgen uit u hoofd te praten, dus ook
de angsten dat u doktor Jacobo niet zou kunnen betalen, waar altijd een mouw aan
is te passen, postzegels, old-timers, effekten, top-hypotheekjes - kortom: wat u
gezondheid u ook maar waard is. Direkt na binnenkomst in ons Herborium krijgt u
een gratis glas sap van diverse vruchten en een zogenaamde body-doek. Deze
body-doek mag u mee doen wat u wil gedurende u hele verblijf in ons Herborium,
maar gaat u op bezoek naar het toilet, laat u dan de body-doek aan het haakje buiten
de deur van de doos hangen, g.v.d.? Wel kunt u, behalve wanneer u meer moet dan
drie keer, een glas gratis vruchtesap meekrijgen. Verder is het gebruik van alle
trimtoestellen gratis. U hoeft alleen maar een rijksdaalder in de gleuf te werpen om
tien minuten lang heerlijk onbeperkt alle sores van u af te trillen, te trappen, te rekken
of te trekken.
In de schuimbaden mag gemengd worden gebubbeld, maar bezoekers die niet van
mekaar af kunnen blijven kannen meteen hun body-doek inleveren en moeten naar
huis zonder gratis glas vruchtensap.
Dit zijn dan nog maar een paar van de pluspunten van ons Herborium. Wie dit
paradijs voor lichaam en geest persoonlijk wil betreden, die moet zelf maar eens
komen kijken. U rijdt gewoon Utrecht-Zwolle, daarna richting Emmen en dan bij
Klazienaveen de grens over. Dan alsmaar rechtdoor, dan komt u vanzelf in
Quakenbruck. Daar nog maar eens vragen. En laat u niet wijsmaken dat er in
Quakenbruck geen Herborium zou zijn - gewoon een grote bek geven zo'n
Quakenbrucker, want het zijn en blijven Moffen, en daar houden ze nou eenmaal
van. Tot ziens bij een gratis glas vruchtesap! Ons adres is: GESUNDHEITSHEIM
‘DAS HERBORIUM’, Postfach 14 Quakenbruck, West-Duitsland.
(advertentie)
Eindelijk! Een shampoo voor abnormaal haar.
PIEPERPOO
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Wist u dat Zure Regen niet alleen de boomkruinen aantast, maar ook de menselijke
hoofdkruin? Daar is nou nog niks van te merken, maar over vijf jaar zullen miljoenen
haarbossen eenvoudig zijn weggevaagd! Mits...u vandaag overschakelt op Pieperpoo.
Pieperpoo is een revolutionaire shampoo, die is gebaseerd op de natuurlijke heilzame
krachten van de Koreaanse pootaardappel. U kent het verschijnsel van uitgelopen
aardappelen, die wij daarom geneigd zijn weg te gooien. Maar juist in deze uitlopers
schuilen enorme genezende krachten, die Dr. Jacobo heeft ‘gevangen’ in elke fles
Pieperpoo. Gewone shampoos mikken op normaal, vet of droog haar.
Pieperpoo is de eerste shampoo die durft te zeggen dat wij in 1985 allemaal
abnormaal haar hebben. De Pieperpoowerking is geheim en kan alleen in de praktijk
worden ervaren: oud haar gaat weer uitlopen en elke dag wassen met Pieperpoo geeft
zo'n bos haar dat u uw kapsel in model zult moeten ‘prakken’! D'r is Pieperpoo
Babybintje voor de kinderen, Pieperpoo Malta voor mevrouw en Pieperpoo
Eigenheimer voor meneer.
Pieperpoo is verkrijgbaar bij uw plaatselijke marktconsulent, aan de deur of
rechtstreeks per gros bij GESUNDHEITSHEIM ‘Das Herborium’, Postfach 14,
Quakenbruck.
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Wilt u de totale pit?
Drink elke dag LEKKEROF!
Van alle zegenrijke ontdekkingen die Dr. Jacobo - met gevaar voor eigen leven en
dat van Broeder Vanessa - voor de mensheid heeft gedaan, is Lekkerofit de meest
succesvolle gebleken. Deze godedrank is gewoon niet aan te slepen! Het geheim zit
in de opbeurende werking van de jeneverbes, zoals die voorkomt op de
Lüneburgerheide. Onder invloed van Heerlyxsol, door Duitse maagden geplukt,
worden de bessen verzameld in anti-reumagamellen, waaraan hier rauw paardehart
wordt toegevoegd, alsmede raadselachtige kruiden uit de geheime tuinen van de
Bisschop van Münster. Het geheel moet drie jaar rotten, voor tot bottelen mag worden
overgegaan.
Toen Broeder Vanessa zijn eerste slok Lekkerofit nam, kreeg hij naar eigen zeggen
een knal voor zijn kop, die je tot in Keulen kon horen donderen. Geen wonder, want
Lekkerofit bevat 73% natuurlijk alcohol!
Nee, er is geen kwaal onder de zon, die niet met Lekkerofit op de achtergrond kan
worden gedronken. Potentieverhogend Lekkerofit beïnvloedt geenszins de
rijvaardigheid. Integendeel, u gaat er op elk gebied (!) twee keer zo hard van!

(advertentie)

Met A,B,C,D en E zit u waarschijnlijk wel okay, maar denkt u wel 's aan de vitamines K,L,M,N,O
en P?

't Heeft Dr. Jacobo bijna zijn ogen gekost om na uren turen door zijn telescoop
zes nieuwe vitamines te ontdekken, waarna hij ook nog 's moest zien te proberen
deze zes heilzame bouwstoffen, die in geen enkel gewoon eten voorkomen, in één
pil te persen.
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HEERLYXSOL heet deze nieuwe parel uit de kroon van Dr. Jacobo's
gezondheidspaleis. Wat kunnen de zes Heerlyxsolcomponanten voor u doen? Vitamine
K bevordert (vooral in combinatie met Pieperpooshampoo) de haargroei over het
hele lichaam. Vitamine L zorgt voor minder ochtendkorrels in de ooghoeken. Vitamine
M is een natuurlijke nagelverharder. Vitamine N bevordert het hoofdrekenen.
Vitamine O verbetert de okselhuishouding en voorkomt overbodige verbazing en
van Vitamine P zal u naar verloop van tijd mooier gaan zingen.
Broeder Vanessa is nou nog in onderhandeling met de NASA, maar bij de volgende
ruimtevlucht zullen de astronauten ongetwijfeld elk uur hun Heerlyxsolletje moeten
slikken.
Onderzoekingen hebben bovendien uitgewezen dat regelmatige
Heerlyxsolgebruikers een grotere kans maken op het winnen van de toto en lotto,
dan zij die blijven rondtobben met die hopeloos ouderwetse vitamines A,B,C,D en
E.
Heerlyxsol voor de betere bol!
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PRIMADAL
De oplossing voor tegen depressies!
Depressies hebben we mensen, allemaal, maar dat is nog geen reden om somber van
te worden, want nu is er Primadal.
Primadal doet u de depressies vergeten, doordat Primadal zorgt voor tijdelijk
geheugenverlies, zodat u niet meer weet waar u zo down van was.
Zodra u weer een depressie voelt aankomen, slikt u gauw een handje Primadal en
u gaat gegarandeerd plat voor de mooiste dromen van uw leven. Gecombineerd
ingenomen met Dr. Jacobo's Okidokine zorgt Primadal ervoor dat u ook nog 's kilo's
lichter wakker wordt. Elke Primadaltablet bevat in geconcentreerde vorm twee
lamafluimen - een kalmerend middel dat al duizenden jaren bekend is bij de
Perubanen. Bestel nu zo'n rustgevende maxipot Primadal en doe mee aan de Grote
Primadal Droomwedstrijd. Elke week wordt de mooiste Primadaldroom bekroond
met tien flessen Pieperpoo! En u weet het, voor alle geneesmiddelen van Dr. Jacobo
geldt: raadpleeg uitsluitend achteraf uw arts.

(advertentie)
Vermageren zonder lichaamsbeweging?
KAK U SLANK MET OKIDOKINE
Iedereen is te zwaar en eindelijk is er een middel wat u van uw overtollige vetten en
kwappen afhelpt, zonder als een gek te hoeven springen en trimmen.
U hoeft niet langer in een duur trainingspak naar het Fitnesscentre, maar kan
gewoon in een oude pyama op uw eigen toilet blijven zitten om kilo's kwijt te raken.
Okidokine is een natuurlijk paardemiddel, gebaseerd op de zuivere werking van
hollandse rivierklei. U zult verbaasd staan over de ouderwets/degelijke kwaliteit van
uw ‘werpselen’.
Broeder Vanessa heeft er zelf een tuinterras van aangelegen en op de gratis bijsluiter
staan tientallen tips over andere toepassingen van de kilo's die u toch teveel had en
waar u dankzij Okidokine bijvoorbeeld een tuinmuurtje of robuuste barbecue van
kan metselen. Okidokine is uiteraard verpakt in handige door-‘druk’strip. Okidokine,
een hele ontlasting.
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De wetenschap dat stenen genezende werking hebben, is al zo oud als de Oudheid.
Een op het lichaam gedragen steen, kan als het ware de ziekte binnenin dat lichaam
overnemen. De ene soort steen kan levenskracht toezenden, weer een andere kan
vergiften afzuigen.
Smaragden, robijnen, ametisten, saffieren en ga zo maar door: allemaal kunnen
ze wát. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn knap duur!
Met recht kan het daarom een zegen voor de mensheid worden genoemd, dat Dr.
Jacobo ontdekte, dat ook in zgn. ‘gewone’ stenen behoorlijk veel kracht zit.
De speciaal voor Das Herborium van slib uit de Elbe gebakken stenen, helpen
absoluut tegen heimwee, dronkenschap, opgezette klieren, bezetenheid, ettering en
darmkramp.
Stuur een cheque van 150 DM naar Postfach 14, Quakenbruck en u krijgt de
baksteen per omgaand (in blanco verpakking) thuisgestuurd.
Hebt u binnen 14 dagen geen sukses, dan mag u van ons - eerlijk waar - de steen
door de ruiten van Das Herborium terug komen gooien!
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Vertaallaboratorium
1.
De Bescheurkalender introduceert de poëzie van de Groenlandse dichter
Uhughuanajoq Pilakapsak (1885-1926).
Deze meest vooraanstaande dichter van het Noordelijk IJsgebied (Nobelprijs 1925),
werd nog niet eerder in de Nederlandse taal vertaald. Wij vroegen vier vooraanstaande
vertalers hetzelfde gedicht te vertalen. Hieronder volgt het bekendste gedicht van
Pilakapsak in het Groenlands:
Aunerit e Aungêq
Nuliajuk a Amingat aka kivka
Mataluk atsiaq pibloktoq
Pu lorssuaq
Inuktomajoq
Qagsse osse mausurniq
Kivkaq oe padloq
Qujanaq qujanaq kivlaq umaga
Ajorpot kisiek ajingilat
Uhughuanajoq Pilakapsak

2.
De vertaling van Peter de Munck (1938). Is als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan het Arctisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Leiden. Vertaalde
de dichtbundel Daempede Melodier van Holger Drachmann uit het Deens en de
novelle Mogens van Jens Peter Jacobsen, eveneens uit het Deens.
Aunerit en Aungêq
De heerseres van de Zee en de Maangeest
krijgen mij niet klein,
Het ijs en de eenzaamheid
maken mij niet krankzinnig.
Ik ben immers
de Eetster van Mensen?
Het gemeenschapshuis is een ademgat.
Jij mijn kleintje en ik die met mijn gezicht
naar beneden toe lig,
Dank je, dank je, jij bent degene die mij
in leven houdt.
Het is rot, maar het geeft allemaal niet.
Uhughuanajoq Pilakapsak
(vert.: Peter de Munck)
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3.
De vertaling van Wonno Bleijleven (1943). Studeerde Germaanse filologie aan de
Universiteit van Gent. Vertaalde de gedichten van Eudard Mörike (1804-1875) uit
het Duits en Méliador van de Franse kroniekschrijver Froissart (±1337-±1405).
Smeltende liefde
Varend op zee, dansend in het maanlicht
groeit onze liefde.
De grote leegte brengt mij niet van de wijs,
ik ben immers
de Mooiste der Mensen?
In het dorpshuis fluistert men over ons.
Ik hou je kleine gezichtje naar boven toe gekeerd.
Dank je, dat je mijn leven zin geeft,
zonder jou was het overal treurnis.
Uhughuanajoq Pilakapsak
(vert. Wonno Bleijleven)

4.
Hans Boerema (1921). Ex-conrector van het Colijnlyceum te Zwolle. Vertaalde Det
byrja ei jonsoknatt van de Noorse schrijver Olav Gullvag. Publiceerde veel artikelen
over Japanse postzegels.
De smeltende moeder
Zij beheerst de zee en de maan,
maar ik tart haar.
Alleen ben ik, maar niet stapeldol.
Ik zou haar wel op willen eten.
In de iglo is het tochtig.
Op mijn legerstee speel ik met het kleintje.
Dank je, zegt de vlieg die ik niet doodsla.
Het onweert, maar alles sal reg kom.
Uhughuanajoq Pilakapsak
(vert.: Hans Boerema)

5.
Tot slot de vertaling van Detlov P. van Paasen (1933). Dichter. Publiceerde Pendule
(1949), Ruiter langs drijfzand (1951) en De pendule in het drijfzand (1983). Dit is
zijn eerste vertaling.
Het gesmolten ijsje
De zon noch de maan
krijgen hem klein.
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Dat zou ook te dol zijn.
Ik ben immers
de Grote IJseter?
De snackbar staat stampvol,
mijn ijsje is gevallen.
Dank je wel. Jij bent het
die mij een nieuw ijsje doet.
En alles komt weer goed.
Uhughuanajoq Pilakapsak
(vert.: Detlov P. van Paasen)
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Papa doet huiswerk

‘Kijk, zo in de 6e klas van de Lagere School komen de eerste vragen. “Pap, wat is
industrialisme?” Nou, daar kom je nog wel uit met je blote hoofd.
Maar die kleine meid van mij zit nu in de 2e van het VWO en dan wordt het andere
koek. Ze heeft een uitstekend koppie - die gaat het heel ver schoppen - maar nu ben
ik nog de papa die alles weet en alles kan en dat wil je natuurlijk nog wel even blijven.
Komt ze dus morgen met de vraag: “Pap, wat is een modulusvergelijking?”, dan
moet ik me toch wel even geprepareerd hebben. Dus dat doe ik 's nachts, als ze slaapt,
dan komt ze d'r ook niet achter. Jat ik zachtjes de boeken van haar kamer en ga ik er
even tegenaan...’ ‘Nou heeft papa HBS-B, dus ik kom een heel eind. Duits
bijvoorbeeld. Die naamvallen zitten nog altijd geramd: Der, des, dem, den; Die, der,
der, die; Das, des, dem, das; Die...eh...
der...eh...die Schüler...eh....nou ja, even nakijken nog. Kom ik wel uit. Maar die
wiskunde....!
Daar is de laatste tijd even wat gebeurd, zeg. Weet u wat vectoren zijn? Weet u
bijvoorbeeld wat hier staat:

Dat is een symbolentaal die ik nog nooit heb gezien, dus dat kost me wel een paar
uurtjes. Toch lekker als je dat even kan uitleggen. Gaat zo'n kind toch weer de kamer
uit met het gevoel van wat heb ik toch een knappe papa. En ik geloof dat je ze die
veiligheid zo lang mogelijk moet bieden.
Dus eigenlijk doe ik er bij mijn drukke werk - ik zit in de haarkosmeticabranche
- ook nog een soort vader-VWO bij! En gaat die wiskunde in dit tempo door, dan
denk ik toch dat ik 't volgend jaar bijlessen moet gaan nemen, anders red ik 't niet.
Nou, 's kijken in m'n agenda, wat heb ik allemaal de volgende week. Een proefwerk
Frans, een schriftelijke overhoring Duits en een centraal proefwerk Wiskunde,
hoofdstuk 3 en 4. Mijn hemel!’

Hun oude vleugel
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Vanuit de serre hoort zij hoe de jeugdige pianostemmer haar oude vleugel vervalst.
Elke toon zit er net even pijnlijk naast.
Zij hoopt toch zo dat haar zoon weer eens een stukje van Chopin zal spelen,
wanneer hij morgen langskomt voor zijn maandelijkse bezoekje.
Maar tegelijkertijd is ze bang. Bang dat hij haar zal zeggen: ‘Waar ben je nú weer
ingetrapt Ma? Door wie heb je in godsnaam de Vleugel laten stemmen?’
Terwijl ze wel tien telefoontjes heeft moeten plegen voor er een pianostemmer
bereid was te komen.
Ze woont hier ook zo afgelegen.

Stel '85
Hij is tien jaar ouder dan zij, maar heeft geen rijbewijs, hij. Zij wel.
Als ze zijn ingestapt en hun veiligheidsriemen hebben dichtgeklikt, start zij hun
auto.
Dit gaat nooit zonder moeilijkheden, 's winters noch 's zomers. Na haar tweede
poging zegt hij zonder mankeren: ‘choke’. Technies een volkomen nul, laat hij handig
in het midden of de chokeknop uitstaat en ingedrukt moet worden, dan wel andersom.
Zenuwachtig duwt zij de chokeknop dicht, trekt hem uit, duwt hem weer dicht en
waagt het er nogmaals op.
De startmotor rochelt steeds langzamer en ten slotte geven ze het allebei op.
Hij gaat woedend uit zijn portierraam zitten kijken en steekt zijn eerste sigaar van
die dag op.
‘Verzopen’, zegt hij alleen maar.
Zijn sigarenlucht overgeurt de benzine, maar zij ruikt ze al jaren niet meer, zijn
sigaren.
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Modermisme
In het kader van de bezuinigingen hebben wij onze handen herontdekt, die wij, om
te beginnen binnenshuis, weer zoveel mogelijk willen laten wapperen.
Zo wrijf ik de vloer weer gewoon op mijn knieën (ter overname: 1 elektriese
vloerwrijver met veel overbodige hulpstukken) en ook de afwas gaan wij, zingend,
met onze blote handen te lijf.
Zelfs aan het koffie zetten komen sinds kort geen elektra meer te pas (voor de
knutselaar aangeboden: drie elektriese koffiezetmachines, waaronder 1
capuccino-meubel dat altijd op raadselachtige wijze onder stroom heeft gestaan, zelfs
wanneer de stekker niet in het stopcontact stak).
Weg dus met al die energie-verslindende, je kreativiteit afstompende onzin!
Koffiezetten gaat nu als volgt in zijn werk: in een fluitketel waar (besparing) de fluit
aan ontbreekt, laat degene die het eerste op is, koud water (goedkoper!) uit de kraan
stromen. Dan steekt mijn vrouw het gas aan met een lucifer die zij na gebruik bewaart
(tandenstoker!). Vervolgens plaatst zij de thermoskan op het aanrecht, het koffiefilter
op de thermoskan en een filterzakje (wat je, na uitspoelen, best voor de tweede keer
kunt gebruiken) in het filter.
Hiermee is nu al zoveel bespaard, dat je met een gerust hoofd twee afgestreken
maatlepels van de allerduurste koffie in de conus kan scheppen! Is dit gebeurd, dan
gaat mijn vrouw, in afwachting van het kokend water, toilet maken (zij gebruikt geen
dure ogenschaduw meer, maar trekt slechts twee subtiele zwarte lijntjes met de kop
van een gebruikte lucifer).
Nu kom ik beneden, zie het water koken en schenk dit in het filter. Wij houden
van sterke koffie, waar de barsten als het ware van in je kopje springen en daartoe
moet het filter anderhalve maal worden volgeschonken met kokend water. Vervolgens
ga ik, in afwachting van het ‘doorlopen’ (het eigenlijke filteren!), de morgenkrant
uit de brievenbus pulken. Intussen komt mijn opgemaakte vrouw de keuken binnen,
neemt de door mij teruggeplaatste kokende ketel van het gas en schenkt nog een keer
op, waarna zij de kinderen gaat wekken. Even later treed ik weer voor het aanrecht,
zie dat ons filter op het koffiekoeksel na leeg is, en giet het, voor de helft, omdat de
koffie dan net goed is, weer vol met kokend water, waarna ik mij begraaf in het
ochtendblad.
De krant is, als iedere morgen, zo boeiend dat ik niet bemerk hoe mijn vrouw even
later voor de vierde keer water op de koffie schenkt. Eenmaal beneden, gieten ook
onze beide behulpzame kinderen het filter nog een keer tot de rand toe vol, maar dat
zie ik gelukkig nog net op tijd!
‘Niet doen!’, roep ik dus. ‘Papa heeft al twee keer opgeschonken!’
‘Twee keer?’ vraagt mijn vrouw, ‘ik ook!’
‘Godallemachtig!’ roep ik nu, ‘dat is nu al de zoveelste keer!’ En ik ruk het filter
eraf, doe de dop op de thermoskan en zet nieuw water op. Dan neem ik wel thee.
Maar omdat anders de eerste bezuiniging van de jonge dag meteen alweer teniet zou
zijn gedaan, laat ik mijn vrouw voor straf de hele kan waterslappe koffie leegdrinken.
We zwijgen een tijdje en dan vraag ik: ‘en waar is mijn eitje?’ ‘Dat staat daar, op
het aanrecht’, zegt mijn vrouw, en verlangend om het weer goed te maken voegt zij
er aan toe: ‘ik heb het precies drie minuten gekookt.’ ‘Wanneer?’ vraag ik.
‘Nou, daarstraks’, antwoordt ze, ‘meteen toen ik op was’.
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‘Maar dat is het eitje wat we gisteravond vergeten zijn op de sla te doen!’ roep ik,
‘dat wàs al gekookt!’
Er komt een blocnote op ons aanrecht te liggen, waarop iedereen bij moet houden
wat hij of zij precies heeft uitgespookt terwijl de anderen even de keuken uit waren.
Of nee: helemaal fout! Daar gáán we alweer! Waarom een blocnote? Gewoon de
krant van gisteren natuurlijk, en alles netjes noteren op de rand.
Koot

Loket '85
Man:

Goedemiddag. Ben ik hier goed voor mijn
AGOVV-aanvrage?

Ambt.:

Formulier?

Man:

Alstublieft.

Ambt.:

U heeft niet eerder een RKAVC-uitkering
genoten?

Man:

Jawel, ik heb al twee jaar DHBRK, dus
ik dacht...

Ambt.:

Waarom heeft u dat dan niet ingevuld?

Man:

Hoezo?

Ambt.:

Op dit formulier heeft u aangegeven dat
u wèl eerder geen PBVNO heeft
ontvangen.

Man:

Nee toch? Ik heb het bóvenste hokje juist
zwart gemaakt.
Dus waar staat, hier: heb ik niet eerder
KGFTNO genoten...

Ambt.:

Dat had u dan moeten doorstrepen. En
het tweede hokje zwart maken. Desnoods
kruisje zetten.

Man:

Ja, nee, ik heb opzettelijk de tweede zin
onderlíjnd, wat hier ook staat, dus: ‘het
hokje wat van toepassing is aangeven of
de nietbetreffende zin onderlijnen c.q.
van toepassing zijnde zin doorstrepen!’

Ambt.:

Ja, maar daar kan de computer geen
chocola van maken hè? Dat valt centraal
niet te lezen. U heeft een hokje zwart
gemaakt én een zin onderlijnd!

Man:

Omdat ik wèl al eens eerder géén
DUBPA heb ontvangen natuurlijk! Dus
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het antwoord op die tweede vraag is Ja.
Vandaar!
Ambt.:

Dan had u dus die hele eerste vraag
moeten doorstrepen meneer!

Man:

Dus dit formulier?

Ambt.:

Moet overnieuw. Dat moet ik
verscheuren.

Man:

En wat nu?

Ambt.:

U krijgt binnen acht maanden een
vervangend AGOVV-aanvrageformulier
thuis, wanneer u dit formulier, alstublieft,
invult en retourneert.

Man:

Kan dat nu niet even, hier?

Ambt.:

Nee, want u moet het retourneren. Als u
het hier invult, dan laat u het achter. En
dat is wat anders dan retourneren.
Goedemiddag.

Man:

Goedemiddag.
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Het Lekkere Gesprek
Juinen telt één schrijver die meer dan plaatselijke bekendheid geniet. Het nieuwe
boek van Hans van Bemmel - Joop Massaker's Nachtspiegel - ligt zelfs hier en daar
in een boekwinkel. Jan Brokken bleek bereid Hans van Bemmel een literair interview
af te nemen.
■
De rij burgermanshuisjes van de Vincent Hamanstraat doet het ergste vrezen. Een
uur te laat druk ik op de plastic belknop. De vrouw van Hans van Bemmel doet open.
Valt mee. Vlotte, volle, vrolijke verschijning. In de huiskamer gaat de schrijver schuil
achter een afgeladen tafel. De koffie is te slap. Maar de door vrouw Anja zelfgebakken
Baisertaart met vulling van bessen vergoedt veel.
‘En? En? En?’, vraagt hij, veel te luid. Op zijn voorhoofd parelt zweet.
■
Twee uur later. We zijn verhuisd naar het achterplatje. Anja en Van Bemmel slepen
af en aan. ‘Nog een glaasje witte wijn?’, probeert Van Bemmel en hij schikt nog een
kussentje in mijn rug. ‘Dat kruideniersbocht zuip je zelf maar.’
Anja dient haar roomflappen op met verse aardbeien. Van Bemmel heeft zijn boek
demonstratief op het tuintafeltje gelegd. Ik doe of ik het niet zie. Ik heb trouwens
niet eens een bandrecorder meegebracht.
■
In de achterkamer lig ik nogal krap op een tweezitsbank. Van Bemmel zet een
grammofoonplaat op. Cançons de festa van Maria Del Mar Bonet. Gitaarmuziek en
een rauwe stem vullen de kamer. Op tafel staan flessen whisky, pernod, wijn, jenever
en een stuk of vijf glazen. Anja heeft een schaal met zelfgekweekte venkel voor me
neergezet.
Ineens begrijp ik het.
Volgens mij proberen jullie me hetzelfde voor te zetten als Lucebert en Tony deden,
toen ik hen in 1978 bezocht in Spanje.
‘Klopt.’
Van Bemmel trekt wit weg. Anja struikelt naar de keuken.
■
‘Wil je, voordat we met het interview beginnen, Juinen nog bekijken? We hebben
hier een heel goed restaurant. De varkensoesters met ananas kunnen we aanbevelen.’
Van Bemmel blijft maar aanhouden.
‘Op weg hierheen heb ik genoeg van dit gat gezien. Toen heb ik al gegeten en
gedronken.’ Ik schenk nog een campari in.
‘Hans is met schrijven de laatste tijd erg goed op dreef’, zegt Anja. Ze snijdt een
plak van haar rozijnentulband.
‘Het zal me een rotzorg zijn.’
Anja en ik lachen uitbundig.
■
Tegen de avond gaan we eindelijk aan tafel. Vissoep, pompoenensoep, zeebanket,
een schaal met kip, oesters, mosselen, lamskoteletten en chocoladepudding. Van
Bemmel zegt het nu uit zichzelf.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

‘We hadden de indruk dat het je bij Hugo Claus goed smaakte.’ Na vier uur heb
ik alles op. Van Bemmel kan aan de afwas beginnen. Anja heeft mijn schuimbad
klaar gemaakt. Ze serveert er Cointreau en witte pralines bij.
Het bed van Van Bemmel ligt lekker. De schrijver draait hoorbaar ongemakkelijk
om en om op de grond ernaast. Ik besluit hem uit de droom te helpen.
Dat boek van jou...
‘Ja, ja, ja???’
Die titel alleen al. Joop Massaker's Nachtspiegel - dat is natuurlijk een
buitengewoon kinderachtige verwijzing naar Willem Mertens' Levensspiegel van J.
van Oudshoorn.
‘Je had het dus door.’
En bezat het nu maar een greintje van Van Oudshoorns talent, dan was het nog
niet zo erg. Maar jouw hele boek is een slap aftreksel van het oeuvre van Willem
Brakman, A. Koolhaas, Olaf J. de Landell en Adriaan van der Veen. En het slot heb
je gegapt uit Een Huis in de Rij van Top Naeff.
‘Sorry. Volgende keer beter.’
■
Anja komt dicht tegen me aan liggen. We luisteren even naar het onderdrukt gesnik
van Van Bemmel.
Haar hand nadert nu mijn opwindendste zône.
Wat kan interviewen toch lekker zijn.
Jan Brokken

1954
‘Zo had ik het vroeger altijd over Boemwas.’
‘Boenwas?’
‘Nee, juist niet. Ik zei dus Boemwas’
‘Oja. Dat had ik met Rododendrons.’
‘Rododendrons?’
‘Rododendrons ja, maar die noemde ik dus Rode Dendrons. Ik dacht dat het
Dendrons waren, die Rood of Wit of weet ik veel konden zijn. Rode Dendrons.’
‘Circunsen. Ik dacht dat het Circunsen waren. Circunsen waar Kunsten werden
vertoond. Dus Circunsen.’
‘Ik heb jaren over Echte Soep gepraat. En dan bedoelde ik dus Erwtensoep.’
‘Broterham. Zeker tot mijn tiende vroeg ik mijn moeder om een Broterham. Brood,
Broterham. Logies.’
‘Wil jij nog iets drinken?’
‘Ja, doe mij nog maar een keer het zeldere.’

Stel '85
Gedurende hun hele huwelijk heeft zij altijd gedacht dat hij 1 meter 80 lang was,
want dat had hij haar toen zij daar naar vroeg, bij hun eerste ontmoeting verteld. In
werkelijkheid, en dat wist hij zelf heel goed, was hij nooit boven de 1 meter 76
gekomen. Nu is hij tot onder de 1 meter 70 gekrompen. Maar zij is altijd van hem
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blijven houden en zegt soms zomaar ineens tegen bezoekers, terwijl ze tevreden
glimlachend in de richting van haar man knikt: ‘Hij is wel wat kleiner dan vroeger
hoor. Vroeger was hij 1 meter 80!’
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De Dames en De Heren
Hij doet zo lang mogelijk over het trekken van zijn schoon handdoekdeel, om de
meneer die bezig is in de spiegel zijn haar te kammen de tijd te geven het Herentoilet
te verlaten.
‘Dat doe je nou nooit’, overpeinst hij. ‘Op De Heren wissel je hooguit een zinnetje
over het weer, boven de schaamschotten uit, maar echt gezelligheid is er verder niet
bij. En àls ze wat tegen je zeggen dan doen ze dat bijna altijd om hun krachteloos
geklater te maskeren. En tegelijk met een andere man je haar kammen, in de spiegel?
Daar is helemaal geen denken aan!’
Terwijl er op De Dames, had hij wel eens gehoord, een permanente uitgelatenheid
heerste. Dat lachte en kwetterde zonder enige gêne en daar verdrongen ze zich soms
wel met vier vrouwen tegelijk voor de spiegel! Ze leenden zelfs elkanders lipstick!
Mocht hij maar op De Dames.
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Zomertijd
Zij heeft vanmiddag met opzet een uurtje geslapen en vanavond ekspres wat later
gegeten.
Toen de boel aan kant was, was het tegen negenen.
Ze had, van de week al, in de Gids aangestreept wat er vanavond op de Radio was
en voor ze het wist was het twaalf uur. Die uren tussen twaalf en twee waren even
moeilijk, maar toen heeft ze nog maar een potje thee gezet. Of zou het ook gewoon
morgenochtend kunnen en hoefde ze er helemaal niet voor op te blijven?
Vroeger kon ze al die dingen aan haar man vragen.
Ze dommelde een paar maal in slaap maar schrok steeds weer wakker en eindelijk
was het dan drie uur in de nacht. Ziezo. Nu moest ze de klok op de schoorsteen en
haar horloge en de wekker een uur achteruit zetten en dan als de wiedeweerga naar
bed.
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[De Groenzittingen]
Verslag van de Groenzitting d.d. 2 april 1984
Aanwezig: Pierre (voorz.), Reinier (secr.), 36 vertegenwoordigers uit de geledingen
van de Groene Paraplu, het Groene Platform, het Groen Beraad, de Groene Golf, de
Groene Lijst, het Groene Kader, het Groene Manifest, de Groene Gedachte, de Groene
Idee, het Groene Scenario, het Groene Plan, de Groene Partij Nederland en de Groene
Ronde Tafel.
Voorz. opent groenzitting en merkt op dat planten er droogjes bijstaan. Secr. zal dit
opnemen. Laat groenkas aanschaf gieter toe? Vert. Groene Plant maakt onder groot
gejuich bezwaar tegen aanwezigheid van dhr. B. de Gaay Fortman, die z.i. al voor
genoeg ellende in de PPR zorgde. Moet nu ook déze groenpering aan splijtzwam
zijner geldingsdrang ten onder? Voorz. stelt tussenoplossing voor. Dhr. B. de G.F.
mag blijven zitten, mits mond houdt.
Dhr. Goudzwaard (Onkel Bob) wil zo snel mogelijk ter zake komen. Kan uit groen
Bescheurdersbestand niet nieuwe Groene Lijst geformeerd worden? Deelname aan
Europese Verkiezingen! Gejuich van allen.
Dhr. Ternauw (Groene Kader) wil weten hoe groen men dient te zijn om straks
voor Straatsburg in aanmerking te komen.
Dhr. Haargrens (Groene Golf) pleit voor niet al te enge opstelling bij samenstellen
kandidatenlijst. Ook vleeseters moeten z.i. in aanmerking komen.
Dhr. De Bie (Groene Gedachte) is van mening dat autorijders niet als groen kunnen
worden aangemerkt. Dhr. Ternauw acht dit niet relevant daar de gekozene(n) straks
immers per dienstauto met chauffeur naar Straatsburg zullen rijden?
Voorz. wil hier niet te ver op vooruit lopen. Hij verwacht dat meer dan twee
gekozenen er niet in zullen zitten. Vindt logisch dat voorz. en secr. straks op de lijst
de plaatsen één en twee zullen innemen.
Voorz. verdaagt tumult tot morgen, wegens anders niet meer kunnen halen van
openbaar vervoer.

Verslag van de Groenzitting d.d. 3 april 1984
Voorz. opent en merkt op dat de planten er keurig bijstaan. Stelt voor secr. voor
goede plantenzorgen bloemetje te geven. Dhr. Van Kooten (Groene Idee) vraagt zich
af of de planten wel dezelfde van gisteren zijn. Heeft secr. (te lui om planten te
verzorgen) wellicht uit groenkas nieuwe exemplaren neergezet? Secr. legt functie
neer, doch neemt na algeheel protest de functie toch weer op.
Nu legt dhr. Van Kooten functie neer. Voorz. merkt op dat dhr. Van Kooten nog
geen functie had, dus deze ook niet kan neerleggen. Dhr. van Kooten gaat boos onder
tafel zitten. Algeheel gejuich.
Voorz. maant vergadering tot spoed. Straatsburg is dichterbij dan men denkt.
Willen affiches nog op tijd, dan dient tot naam partij besloten.
Voorz. stelt voor: Groene Bescheur Parasol (GBP). Secr. steunt dit voorstel van
harte. Parasol (tegen zon) positiever dan paraplu (tegen regen). Toch blijft de
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paraplufunctie in parasol behouden. Dhr. Van der Laak (Groene Plan) stelt als
partijnaam voor: Groen en Bloemen. Spr. woont nl. in Bloemenbuurt!
Mevr. Ternauw (Groene Kussen) vraagt zich af wat bloemen er mee te maken
hebben. Het gaat toch zeker om de Nieuwe Mens?
Voorz. brengt voorstellen in stemming. Groene Bescheur Parasol: 36 stemmen;
Groen en Bloemen: 1 stem.
Dhr. Van Kooten bepleit de Groenplisten als lijstnaam. Voorz. acht deze stem
ongeldig, daar van onder tafel uitgebracht.
Voorz. sluit vergadering te 23.15 uur.
Bij weggaan blijkt dhr. Van Kooten alle veters aan elkaar te hebben geknoopt!

Brieven aan de Groene Bescheurparasol
Geacht bestuur van de Groene Bescheurparasol,
Zeer tot mijn genoegen las ik in het Reformatorisch Dagblad dat u met een nieuwe
politieke partij aan de Europese Verkiezingen zult deelnemen.
Uit mijn lange politieke ervaring weet ik, dat je als oudere nonvaleur de meeste
kans op een leidende positie maakt bij jonge, onervaren partijen.
Gaarne stel ik mij dan ook kandidaat als lijsttrekker van uw Groene Bescheur
Parasol. Ik kan mij niet heugen ooit een andere kleur dan groen gehad te hebben.
Dat niet alle uniformen groen zijn is mij immers niet aan te wrijven.
Reeds jaren geleden schiep ik mij een groen ‘image’ door mij op de televisie te
vertonen terwijl ik fietste en mijn voortuintje aanharkte. Voor de aanstaande campagne
zou een filmpje gemaakt kunnen worden, waarbij ik door mijn voortuintje fiets! Als
voorzitter van de Kampeerraad weet ik bovendien alles van kampen, tenten en
haringen. En dat ik kaal ben, wekt ten eerste vertrouwen en scheelt ten tweede
aanmerkelijk in de fotokosten. Frans en Engels zijn niet mijn sterkste talen, maar ik
weet dat je in Straatsburg ook met Duits uit de voeten kunt en die taal ligt mij
uitstekend.
In de zekerheid dat u mijn kandidatuur met open armen zult ontvangen, ben ik alvast
begonnen aan het herschrijven van de Bergrede in een groene toonzetting.
In afwachting van uw positieve antwoord,
w.g. Willem Aantjes
(nog altijd goed voor een paar graantjes)
Geachte top van de Groene Bescheur Parasol,
Hedenmorgen las ik in een door mij in een papierbak gevonden krant, van uw
schitterende initiatief.
Gaarne solliciteer ik bij dezen naar de post van lijsttrekker der GBP. Ik hoop dat
mijn naam bij u een lichtje doet ontbranden. Ik ben nl. W. Drees Jr! Weet u nog, W.
Drees Jr van DS'70?
Nee heren, alstublieft niet over dat toupet beginnen! Er zijn in
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het verleden duizenden grappen over mijn haarstukje gemaakt en je kunt wel stellen
dat het toupet mij uiteindelijk de kop heeft gekost, want nam ik als minister het woord
dan barstten de leden der Tweede Kamer uit in bulderend gelach.
Dat deed mij uiteindelijk besluiten op te stappen en sedertdien werd er nimmer
meer iets van mij vernomen. Dat is niet zo vreemd, daar ik namelijk in de loop der
tijd volkomen aan lager wal ben geraakt! Zwervend langs 's heren wegen bedel en
biets ik mijn kostje bij elkaar. Kent u de heren De Rochebrune en De Viezeman?
Hen kom ik wel eens tegen in onbehuisdenlogement of gaarkeuken. Zij vroegen mij
u de hartelijke groeten over te brengen.
Het lijkt mij voor uw jonge GBP van onschatbare betekenis een oud-minister als
lijsttrekker te kunnen afficheren. Mijns inziens heeft de naam Drees een nimmer
tanende electorale aantrekkingskracht in Nederland en bovendien beloof ik u dat ik
geen toupet zal dragen. Ik bezit zelfs geen toupet meer; ik ruilde het jaren geleden
voor een half bruin brood.
Als ik de kiezers nu eens beloof, dat ik de door de regering Lubbers gekortwiekte
AOW-uitkeringen weer op peil zal brengen?
Wilt u uw antwoordbrief deponeren bovenop het waterreservoir van het meest
linkse herentoilet in het Centraal Station?
Hoogachtend,
Vadertje Drees Jr.
L.S. en accipe quam primum, brevis est occasio lucri, GBP!
Wat denkt u van dit TV-spotje, beste mensen:
‘Ik ben Cornelis Berkhouwer, lijsttrekker van de Groene Bescheur Parasol. Ik ben
groen. U ook?’
Kijk, er is maar één man goed genoeg om je public relations te verzorgen dat, ben
je zelf en wat is a deed without a name!
Heel Europa kent mij en ik ken Europa. Het gehele receptie-, diner- en
cocktailpartycircuit van Straatsburg ken ik als mijn eigen tennisbroekzak en daar
draait het om bij het Europese parlementswerk. The rest is silence.
Daar komt bij dat ik altijd groen ben geweest. Ik, als groot natuurliefhebber, jatte
bijvoorbeeld tijdens recepties, in tegenstelling tot mijn collega's, geen asbakken,
bestek, of wijnglazen, maar kaas en oesters.
En de jenever die ik ad absurdum drink, is dubbele graanjenever!
Actori incumbit probatio!
Mensen het is duidelijk:
Cornelis Berkhouwer is terug in Straatsburg!
Zullen we hier 's over lullen, met een goed glas champagne, in mijn rozentuin te
Heiloo?
Met sportgroeten,
C. Berkhouwer
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Bloemenbuurt, ochtendstond
Mijne heren Pierre en Reinier,
Laat ik eerst even duidelijk stellen dat mijn vrouw en zoon niets van deze brief weten;
des te leuker is straks de verrassing wanneer Pappa na 14 juni ineens naar Straatsburg
moet!
Ik neem aan dat u bij de samenstelling van uw kandidatenlijst voor De Groene
Bescheur Parasol in de eerste plaats let op de Groenfactor van de potentiële
parlementariërs en dat u straks de groenste mensen op de verkiesbaarste plaatsen
zult zetten. Daarom volgt hier het Groenprofiel van C. van der Laak, dat voor zichzelf
spreekt.
Kernenergie: nee, bedankt!
Suikergebruik: zoetjes.
Geluidsoverlast: alle muren binnenshuis eigenhandig bekleed met lege eierdozen
(scharreleieren!).
Huisarts: Mellie Uyldert.
Favoriete hond: zeehond.
Lievelingsvis: walvis, groene haring.
Oceaanvervuiling: heeft zelfs nog nooit in de Noordzee geplast.
Lievelingseten: Groente.
Lievelingsgeluid: Stilte en stencilmachines.
Wat mijn gezin betreft dan nog het volgende; mijn zoon Ab is gek met dieren, kan
prachtige molens tekenen en heeft wat je noemt tien ‘groene vingers’ - op zijn
balkonnetje staan planten van wel twee meter hoogte.
Ons hele gezin is niet-roker (alleen Ab rolt wel eens een sigaretje van voornoemde
planten, maar dat is, zegt hij, ‘tegen depressies’). Gelet op het punt ‘representatie’
kan ik nog opmerken dat mijn vrouw Cock nog eergisteren op straat werd nagefloten
door twee glazenwassers en een slagersjongen. Ook draagt zij geen ‘beha’ en gebruikt
zij opmaak waaraan geen dierproeven zijn voorafgegaan.
Het enige puntje in mijn nadeel zou kunnen zijn dat ik, vanwege moeilijke voeten,
speciale schoenen moet dragen, maar wellicht kan mij straks uit de partijkas een paar
orthopediese sandalen worden aangemeten.
Cor van der Laak,
Voorzitter Groengroep Bloemenbuurt
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Foefjes Origami
Van 8 tot 29 november stelt Foefje in Galerie Het Koperen Kadetje haar Japanse
papiervouwvormen tentoon.

Huis Op Zonne-energie

Na De Derde Wereldoorlog

Schaamte

De Schaamte Voorbij
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(De tentoonstelling wordt op vrijdag 9 november te 16.30 uur geopend door Henk
van Ulsen, die Haiku van mevrouw Aubergine Questionné-van der Bult zal
voordragen.)
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Modermisme
- Maar jij speelt nóóit met me!
- Dat doet pappa best schat, nou moet je niet zo zeuren; nou gewoon even lieve
meid zijn, want pappa heeft óók vakantie.
- Ja, mij een beetje over de golven tillen om je uit te sloven voor die Italiaanse
mevrouwen, maar meer speel je niet met me. En voor de rest zit je de hele dag stom
te lezen in die vieze stapel vette ouwe Humoos!
- Die was pappa nog àchter lieverd en dat komt van de zonnebrandolie, waar jij
de dop beter op moet doen.
- Dacht je dat ik het leuk vind om steeds maar in mijn eentje te moeten spelen?
- Wat wil je dan dat pappa met je speelt? Zullen we dan samen een zandkasteel
gaan bouwen, als pappa deze Humo uit heeft?
- Nee, lezer-diefens, wil ik spelen.
- Lezerdiefens? Wat is dat?
- Dat is in het straatje hierachter, in het cafee.
- Hoe gaat dat dan, lezer diefens?
- Je hoeft alleen je portemonnee maar mee te nemen.
- Kijk pap: hier gaat 200 lire in en daarna moet je hier drukken, dan kunnen we met
z'n tweeën spelen. Nou en als je dan wilt schieten, dan moet je op deze knop drukken.
Hier - fire.
- Moet je schieten? Pappa houdt niet van schieten, dat weet je.
- Ja, natuurlijk moet je schieten, want anders wordt je modderschip opgegeten.
- Waar is dat dan, mijn modderschip?
- Druk nou maar, dan zie je het wel. Kijk uit! Schieten nou, vlug! Poes! Poes Ret
Button! Mikken op die Vliegende Schotels daar! Vlug nou!
- Zijn ze weg.
- Omdat je veel eerder moet schieten!
- En mijn Mother Ship is geloof ik óók weg.
- Ja, natuurlijk! Dat is opgegeten door de Vliegende Schotels! Je moet schieten
voordat de groene ruimtemannen bij je modderschip zijn!
- Hee nu worden het paarse vogels. Wat eng!
- Dat is helemaal niet eng pap, dat zijn gewoon ennemiespeesburts.
- Wat moet ik daarmee doen?
- Schieten met je loenarreskjoe astronautjes! Nee, toe de left, toe de left! Niet toe
de raait natuurlijk!
- Wat is dat gekke gele mannetje hieronderaan?
- Dat ben jij! Kijk uit: dat is je ersjipkommander! Vlug, op berriejer drukken!
- Barrier?
- Dan is hij onkwetsbaar! Anders wordt hij vernietigd door de
outerkosmiksjoetingstars! Daar komen ze, die hoge sirenes! Nee!! Wat doe je nóu
pap?!
- Ik?
- Ja, jij!! Je drukt op de smartbomp knop! Nu kun je de spiet van de reskjoesjip
niet meer controleren!
- Oh hemel. Wat nu, wat moet ik doen?
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- Kalm blijven pap! Je hebt nu nog maar één kans. Nu komen daar rechtsboven
zometeen van die rose paddestoelen, die draaien, met zo'n wijze huiltoon en die moet
je in het rood raken voordat de ennemie zijn missaail dwarfen launst, anders wordt
je erbees vernietigd!
- Oh God. Zo?
- Neeee!!! Op rievurs! Vlug, druk op rievurs! Te laat.
- Jeetje. Wat nu?
- Nu ben jij af. Nu moet ik doorspelen tot alle ennemiesitties zijn destrooit.
- Ojee, wat vervelend voor je.
- Ja, daarom. Ga jij maar terug naar het strand, dan speel ik wel in mijn eentje
verder.
- Wat heb je daar voor nodig, denk je?
- Geef maar twintig stukken van tweehonderd lire.
- Dan zal pappa even voor je wisselen.
Koot

Van beneden naar boven.
Ze wonen best mooi. De inrichting is niet bijzonder, al hebben ze één kostbare stoel
en twee fraaie tafeltjes staan. Hij zit er ook wel op zijn gemak, in hun Ratjetoe '85,
daar niet van, maar komt er bezoek dan dirigeert hij hen na een uurtje steevast de
open trap op. ‘Dit is dus vader's heiligdom’, zegt hij trots, en hij zwaait de deur van
het kamertje boven open.
Het licht heeft hij hier met opzet al aangedaan voor zij kwamen, zodat zijn kamertje
er meteen op z'n gezelligst bij zou liggen, zonder gerommel met stekkers.
We zien een lage, vierkante tafel met een jaargang van Voetbal International, een
tabakspot waar geen tabak maar bonnetjes in zitten, een kopje zonder schotel en een
gietertje. Voor het raam staat een keurig opgeruimd buro. De grote prullenmand die
er naast staat, is leeg.
Aan de wanden hangen posters die stuk voor stuk een grap verbeelden. Zo zien
we twee topless-nonnen en een toiletpot met een lachend mannenhoofd erin.
‘Dus hier gebeurt het allemaal?’, vraagt de man van het bezoekende echtpaar
bewonderend. Zijn vrouw is beneden gebleven omdat zij de trap zo eng vond.
‘Ja’, antwoordt hij, ‘hier in vader's heiligdom gebeurt het allemaal.’ De man, alweer
op de drempel, kijkt nog eenmaal peinzend in het vierkant. ‘Die zal niet goedkoop
geweest zijn, die lamp...’ knikt hij naar het buro.
‘Nee, reken maar van niet’, zegt de gastheer samenzweerderig, ‘dat is namelijk
nog een echte.’
‘Inspirerend hok’, veronderstelt de gast. Dan doet de gastheer de dure lamp uit en
dalen zij de trap weer af. ‘Hij moest eens weten dat er helemaal niets gebeurt op dat
kamertje’, huivert de heer des huizes. ‘Dat ik daar maar een beetje duf voor me uit
zit te kijken en meer niet. Maar vanaf morgen ga ik elke avond iets dóen, op mijn
kamer.’
Wilskrachtig stapt hij terug in de woonkamer.
‘Wat zien ik?’ roept hij, ‘staan de dames droog? Maar dat kan niet hoor!’ En hij
denkt: ‘Dan hoef ik gelijk niet meer de hele avond hier met haar te zitten, als er geen
bezoek is.’
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Groentocht Juinen
,Tj. Hekking
Loco-burgemeester
JUINEN
Aan de directie van
HET PANNEKOEKENHUIS
Bospad 1
Zeulerwoud
Juinen, 16 juni 1983
Geachte directie,
Dit n.a.v. het volgende.
De sterke beweging Groen Juinen, waar ik voorz. van ben, wat teg. de groei van
e.e.a. verklaart, heeft het voornemen zondag 24 juni a.s. een zgn. ‘Groentocht’ te
organiseren. Groentochten zijn een idee van o.g. die zich onoph. inzet voor het milieu,
wat u al gemerkt zult hebben aan het feit dat uw PANNEKOEKENHUIS nog altijd
staat waar het staat, i.e. waar het eig. niet mag staan; cf. het Bestemmingsplan Ter
Weksel 2000, waar ik t.z.t. mijn stok voor hoop te steken, maar pint u mij hier niet
op vast...
Onze Groentocht is een srt. van speurtocht, maar met het acc. op Nat.
Zo zal een twintigtal vlgs. en blmn. herkend moeten worden, benevens een tient.
bmn. en srkn., die allen door mijz. zijn gedep. bij not. F.D. Hekking, hier ter st.
Aan het einde van het parc. zullen de dipl. worden uitger. door de voorz. van
‘Groen Juinen’, d.w.z. schr. dezes.
Als loc. voor dit geb. had ik aan uw PANNEKOEKENHUIS gedacht.
Wilt u p.o. laten weten of zlks. mog. is?
Hoogach.,
Tj. Hekking, Wethouder.
Pannenkoekenhuis
‘Het Pannekoekenhuis’
Con Sordino, direkteur
aan de hoogedstreng heer
Tj. Hekking
Stadhuis Juinen
Zeulen, 17 juni 1983
Welachtende grootheer Heking,
Wij van die Pannekoekenhuis ‘Het Pannekoekenhuis’ kan u brengen die dag om
nooit te vergeet!
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In gul gastvrij sfeer zal het maaltijden zijn van groot groot klasse. Hoe vele mensen
mag ik voor dekken straks tafels? Heer ook weten moet wij zijn staat tot bakken
ander dan pannekoek.
Italiaans keuken met goed Italiaans wijn zijn beroemde speciaal van familie
Sordino!
U laat weten ik kan reken?
Dag goedheer,
Con Sordino
Tj. Hekking
Dir. ‘Groen Juinen’
de heer Sordino
PANNEKOEKENHUIS
Zeulerwoud
Geachte heer Sordino,
In antw. op uw br. het volgende.
Zoals het er th. uitziet, zal onze Groentocht een deeln. aant. krijgen tussen de 100
à 5000 pers., afh. van weersomstandigheden.
De fact. Moeilijkheid is echter dusd. dat ik verw. dat plm. max. 200 pers. het
eindp., lees Pannekoekhs. ‘HT. P.KOEK.HS.’ zullen halen.
Laat u mij desh. sn. weten wat uw max. cap. is.
Hoogacht.
Tj. Hekking.
Pannekoekenhuis
‘Het Pannekoekenpaleis’
Con Sordino, direkteur
aan Hoogleerheer Heking
Zeulen, 18 juni 1983
Welzeerheer Heking!
Niets probleem van veel mens! Wij van Pannekoekenpaleis kan breng onder die dak
alle manvrouw al zijn zij meerhonderd!
Zal zorgen stoelties voor genoeg zit allemens.
U artisto, achtheer Heking, maar ik Sordino, u noemen Con, ook artisto op
lepelpanvlam!
Wij stellen saam zeer klasmaal. Voor Pasta Asciuta wij serveer Canneloni vul
Mozzarella. Dan Zuppa Stracciatella (kaas Parmezaanse). Voor hoofdhappen wij
bieden mogelijk: Abbacchio alla cacciatora, Fegato alla milanese, Vitello alla pugliese,
Peperoni alla romana. U snelpen? Ik moet koop koe, voor dan die uwe later
Groentocht.
Dag lief wijsheer,
Con Sordino
Th. Hekking
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Stichter ‘Groen Juinen’
De Heer Sordino
Pannekoekenpaleis
Zeulerwoud
Mijnheer Sordino!
De dlnmrs. aan onze Groentocht betalen aan inschr. geld fl. 25,- per persoon, voor
welk bedr. zijn ontvangen: 1 zgn. ‘Groene Schatkaart’ tevens routebeschr., 1 sticker
met de tkst. ‘Opzij! Ik loop de Groentocht!’, 1 Diploma, 1 Pannekoek en 1 kop koffie.
De maalt. zoals u voorstelt is financieel niet hlbr.
De weersverw. is intussen van dien aard dat het mij vold. lijkt wanneer u Besl.
voor ca. 400 pannekoeken aanmaakt, en id. Kof.
Tj. Hekking,
Hoofdleider Groentocht
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HET PANNEKOEKENPALEIS
Con Sordino, Direttorissimo
Edelbaarheer Heking
Zeulen, 19 juni 1983
Vriendheer Heking!
Alle wij droef als krijgen uw klein boosbrief.
Solo Pannekoek is niet wat familie Sordino kan leg mee in eer, edelbaar grootheer!
Daarom mij fantaseer: hoe kan Con Sordino breng van vleug toch Bella Italia in
Olanse Pankoek?
Groentocht manvrouw daarom krijg, voorzetten: Pankoek Melanzane con tutti gli
onorie!
Alle wij blij, grootbaar Hekingheer? En veel prima Chianti!
Jou Con Sordino
Tj. Hekking
Alg. Gen. Dir.
Groen Juinen
Hr. Sordino
Zeulerwoud
Sordino!
Ik wil ng. 1 kr. duid. stellen wat er van uw Pannekoekenpaleis verwacht wordt,
zondag a.s.!
U zorgt voor tweehonderd zitpl., tweehonderd rechttoe rechtaan pannekoeken
zonder knoflook (met een marge van een uitloop tot driehonderd p.koeken) en koffie
voor ca. 400 personen.
Niks Tutti, niks Ravioli, niks Roni's of Getti's en zeker geen Chianti! Zoals u dnt.
te weten geldt nl. voor het geh. Zeulerwoud een tapverbod.
Maar mn. verw. zullen de eerste Groentocht-dlnrs te plm. 14 uur arriveren bij uw
Pannekoekenpaleis.
Dus nog 1 kr., Sordino: Pannekoeken, en verder niks!
Met stroop, suiker of jams.
Tot zndg.
Tj. Hekking
(met twee k's gr.)
HET PANNEKOEKENPALEIS
Con Sordino, Direttorissimo
Hekking, cattivo!
25 juni 1983
Groot Rotheer!
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Waarom zondag niet komen 1 wandelmens voor pankoek?!!! Hadden heel familie
alle maken zaterdag tutto giornotta groot groot BESLAG denkendoen van veel veel
wandelmens komen zijn happa die pankoek. Komt zondag komt niet una competivo
Groentocht! Stabat mamma mia dolorosa iuxta koeken lacrimosa, dum pendula tiktik
taktik. Compleet zondag wegtiktak! Wij nooit zien groot Rotheer Hekking!
Eisen goedgeld contra pijne schade. Als niet goedgeld, komen vendetta familiens
Sordino e Hekking!
Con Sordino
Tj. Hekking
Fa. Sordino
Sordino!
Ten 1e stond er nts. op pap. betref. de overeenkomst Groentocht/P.Kkn.Hs. en ten
2e beroep ik mij op force majeur, dus uw fam. Sordino kan mij nts. maken!
Dgs. vr. de Groentocht scheurde de Gr. Partij van Juinen in tweeën (u kent onze
cult. niet, dus toel. is zinl.), en om 4-Daagse toest. te vermijden (cf. Apeldoorn EN
Nijmegen) heb ik onze geh. Gr. Tocht geann.
En wat ‘Beslag betr.: dat kan ik weg. tient. red. stante pede op uw
PANNEKOEKENPALEIS laten leggen.
M.a.w.: er is alleen de handtek. van Burg. v.d. Vaart voor nod. om uw bedr. uit
het Zeulerwoud te doen verdw. en deze handtek. kan ik perf. imiteren en ben ik gew.
de h. dag overal onder zetten. Arrividertie!
Tj. Hekking
Gli Fratelli Sordino
Hekking Juinen, 26 juni 1983
Francobollo! Insalata Mista! Gomma a terra Hekking!
Mijne die otto fratelli zij komt voor vakanci logeer in Die Pannekoekpalazzo,
domani...
Hoe zou jij vinden om wakker te worden naast paardekop in die bed voor wraak
familie Sordino?! Jij snel verzinnen maniero goedmaak beter, stronzo Hekking! En
moet niet denken Con Sordino drijft over: hier foto van Pannekoekhuis gli fratelli
Sordino, net op grensrand Italia France. Che sfortuna, klein krengheer Hekking!
Con Sordino
(mafioso)
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(advertentie)

DE TIJD VLIEGT OM IN PANNENKOEKENHUIS ‘HET PANNEKOEKENHUIS’
IN HET ZEULERWOUD! DE CHARMANTE EIGENAAR DE HEER SORDINO
HEEFT MEER DAN PANNEKOEKEN IN ZIJN MARS.
DUS VOOR EEN HEERLIJKE ITALIAANSE MAALTIJD ALLEN NAAR
PANNENKOEKENHUIS ‘HET PANNEKOEKENHUIS’, DE ZAAK WAAR OOK
UW WETHOUDER HEKKING EN ZIJN VROUW HENNY ZICH THUISVOELEN.

Stel '85
Als je haar bij je hebt, hoef je nooit bang te zijn dat je iets zult vergeten. In winkels,
in cafees, hotels en restaurants of op Privé-adressen - wanneer het moment van vertrek
is aangebroken, en jij je bulletjes bij elkaar hebt gegrabbeld, zal ze je bij een arm
pakken en iets te hardop vragen: ‘heb je niets vergeten?’
Iets vergeten? Nee, kijk je dom in het rond, je zou het echt niet weten.
‘En dit dan?’, vraagt ze, terwijl zij in een triomfantelijke beweging je aansteker,
je flesje after-shave, een ansichtkaart, een stropdas of je agenda vanachter haar rug
tot recht onder je neus brengt, ‘moet dit soms niet mee?’
‘Wat goed van je!’, roep je. ‘Dat zou ik anders zeker zijn vergeten en dan had ik
morgen zonder autohandschoenen gezeten!’
Ze glimlacht alleen maar. Zo'n grote, domme jongen toch. Maar goed dat zij er
bij is.
Intussen weet je zeker dat zij het erom doet: direkt nadat jullie ergens zijn
binnengestapt gritst zij een artikeltje uit je bagage en houdt het heimelijk achter,
hunkerend naar het ogenblik dat ze je zal kunnen vragen: ‘heb je echt niks vergeten?
Denk eens goed na?’
Kon je haar maar vergeten.

Zo trok W. de Bie vroeger zijn baantjes in het zwembad
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De route welke thans door W. de Bie zwemmend wordt afgelegd

(Deregulerend zwemmen)
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Tuinarchitektenbureau Muijs & Le Prince
Dan blies een jongen als een orgelpijp.
De klanken schudden in de lucht zo rijp
Als jonge kersen, wen een lentenwind
In 't bosje opgaat en zijn reis begint.

Gaarne bieden wij u deze voorjaarsfolder aan.
Wij hopen u met onze tuinideeën te kunnen overtuigen van het feit, dat ook in
deze krisistijd de aanleg en het onderhoud van tuinen tot uw mogelijkheden blijft
behoren.
Bezuinigen! Wat zijn we vertrouwd geraakt met dat woord.
Heel ons menselijke handelen is heden ten dage doortrokken van dat begrip.
Wat een troost is het dan te weten dat de Natuur nooit bezuinigt! Tezeer zijn wij
tot nu toe bij het inrichten van onze tuinen uitgegaan van overdadigheid en
‘plantenweelde’. We hebben onze tuinen volgepoot met in-, maar vooral uitheemse
planten en heesters.
Het kan ook anders. Bij een spaarzamer plantgebruik, komt eindelijk Moeder
Aarde weer aan het licht. Wat een genot is het met beide benen in onze eigen voortuin
op de grond te staan.

Bezuinigingstuin, naar een ontwerp van André le Prince

Toch blijft de menselijke hang bestaan in onze eigen tuin te kunnen dromen van
verre streken.
Deze Woestijntuin (ontwerp Rien Muijs) toont aan, dat ook met beperkte middelen
een tropische tuin tot ieders mogelijkheden behoort.
Wat is het tegen het vallen van de avond heerlijk zitten aan de rand van uw eigen
oase. Zo rust u uit van het dagelijkse gevecht in deze moeilijke krisistijd. Morgen
trekt de karavaan weer verder...
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Romantica, ontwerp van tuinarchitekt Rien Muijs

Safarituin (ontwerp André le Prince)
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De mogelijkheden tot avontuurlijke tuinaanleg lijken bij onze hedendaagse nieuwbouw
beperkt. De revolutionaire ideeën van Muijs en Le Prince laten zien, dat reeds in uw
voortuin het avontuur van het leven begint.

Rotstuin 1 (ontwerp Muijs en Le Prince)

De rotstuin heeft zich in het Nederlandse tuinenbestand in korte tijd een grote
plaats verworven. Maar de klassieke rotstuin, met zijn exclusieve steensoorten,
begroeiing en waterhuishouding, behoort in deze bezuinigingstijd tot de mogelijkheden
van weinigen. Tuinarchitekten Muijs en Le Prince maken de rotstuin toegankelijk
voor de mens met kleine beurs. Een lading zgn. ‘puin’ kan - mits zorgvuldig en onder
deskundige leiding gestort - voor een schitterend rotstuineffect zorgdragen.

Rotstuin 2 (ontwerp Muijs en Le Prince)

Verander uw saaie voortuintje in één klap in een originele rotstuin!
Natuurlijk moet die klap onder deskundige leiding worden gegeven, maar onze
tuinarchitekten Muijs en Le Prince staan borg voor een verantwoorde en artistieke
oplossing van elk tuinprobleem.

Befaamd zijn de weinig onderhoud vergende Parkeertuinen van Muijs en Le Prince.
Na zorgvuldig plannen, schetsen en ontwerpen, blijkt die kleine voortuin van u,
ineens ruimte te bieden aan wel vier te parkeren auto's!

Bij de dokter, 1965
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Klopklop.
Dokter:

Ja? Binnen!

Patiënt:

Goedemorgen dokter.

Dokter:

Ah, meneer Verwaayen. Gaat u zitten.
Wat zijn uw klachten?

Patiënt:

Ja, ik weet het niet dokter. Ik voel me zo,
ja, ik weet niet.

Dokter:

Hoe is de eetlust?

Patiënt:

Ja, ik weet niet. Dan weer wel en dan
weer niet. Soms heb ik ook na het eten
dat ik een beetje, ja, ik weet niet.

Dokter:

Mmmm. En hoe is de nachtrust?

Patiënt:

Ja, ik weet niet. Soms val ik meteen in
slaap en dan een andere keer weer, ja, ik
weet niet.

Dokter:

En hoe is de stoelgang?

Patiënt:

Ja, wat zal ik zeggen. Ja, ik weet niet.

Dokter:

Tja.

Patiënt:

Ik weet niet.

Dokter:

Zucht u eens?

Patiënt:

Dat doe ik de hele dag al, dokter.

Dokter:

Tja. Ja. Ja, meneer Verwaayen...het lijkt
mij het beste dat ik een receptje schrijf
en wel zodanig dat u het niet kunt lezen,
maar de apotheker wel. Dat zijn een soort
staalpillen. Die neemt u driemaal daags
met een glaasje lauw water in, vóór de
maaltijd. En komt u dan over drie weken
nog maar eens terug.

Patiënt:

Nou, geweldig dokter! Mag ik u
ontzettend hartelijk bedanken? Hè, ik voel
me nou al...ja, ik weet niet!
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Bij de dokter, 1975
Klopklop.
Dokter:

Binnen zonder kloppen.

Cliënt:

Hè, ik vergeet het steeds nog. Dag
Dokter.

Dokter:

Dag Hàns, zouden we zeggen.

Cliënt:

Dag Hans.

Dokter:

Dag...hoe was je voornaam ook alweer...

Cliënt:

Alex, Hans.

Dokter:

Alex-Hans. Vertel 's Alex-Hans - ben je
gelukkig?

Cliënt:

Ja, ik weet niet. Soms heb ik echt zin en
zo. Maar op andere dagen...ja, ik weet
niet.

Dokter:

Zeg Lex: hoe is de situatie op de
werkvloer?

Cliënt:

Ja, die is niet optimaal. Hoewel nou ook
weer niet zo dat...nou ja wat zal ik
zeggen. Ik weet niet.

Dokter:

En thuis? Hoe is de woonsituatie?

Cliënt:

Ja, nou heb ik zelf natuurlijk een hoop
verbouwd, maar ja, het is wel een huis
dat je, ook met de buren en zo...ja, ik weet
niet.

Dokter:

Dus je voelt je niet voor 100% op je
gemak, in deze maatschappij?

Cliënt:

Nee, ik weet niet. Als je ziet wat er
allemaal gebeurt, dan denk ik vaak, ja, ik
weet niet.

Dokter:

Luister Lex. Dit is een Groepspraktijk,
dus je gaat zometeen nog even langs de
Iriscopist, de Acupuncturist, de
Fysiotherapeut en de Astroloog. Verder
zal ik je een urgentieverklaring meegeven
dat je een grotere woning nodig hebt, een
benedenwoning; we moeten een nieuwe
baan voor je vinden en ik zal het
Ziekenfonds een briefje schrijven dat ze
in elk geval een afstandsbediening voor
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je betalen. Want zoals dat nu gaat - de
hele avond van de bank op en neer naar
de televisie...
Cliënt:

Nee, ik weet niet, maar dat is niks. Nou,
erg fijn dat we zo'n prima relatie hebben
Hans. Maar ik denk zelf dat eh...ook met
al die dingen die je voor me doet en zo,
dat het toch nooit meer, ja...ik weet niet.

Bij de dokter, 1985
Zoemer.
Stem:

Spreekt u maar.

Nummer:

Mijnheer Verwaayen, dokter.

Stem:

Ook dat nog. Nummer?

Nummer:

OH 256933.

Stem:

Ziekenfondskaart met blauwe zijde naar
boven in de gleuf steken!
Zoem, klik.

Nummer:

Doei, dokter.

Dokter:

Staan blijven! Klachten?

Nummer:

Ja, ik weet niet, maar het is zo...al een
hele tijd voel ik me zo...ja, ik weet niet.

Dokter:

Godallemachtig...

Nummer:

En overal namelijk. En vooral vlak na het
opstaan heb ik dat ik zo, ja, ik weet niet...

Dokter:

Nou kom je al twintig jaar bij mij op de
praktijk met van die vage klachten
Verwaayen! Als jij het niet weet, hoe kan
ìk het dan weten? Is het nou eens
eindelijk afgelopen met dat stomme
gezeur?

Nummer:

Ja, ik dacht toch ik loop maar even langs
de dokter want je weet nooit.

Dokter:

Welja! Loop maar even langs de dokter!
Maar zo heb ik er nog zesduizend,
Verwaayen! Hoe krijg ik op die manier
ooit mijn proefschrift af? Ik wil óók wel
's DR. voor mijn naam Verwaayen; ik wil
óók wel 's voor een radiopraatje worden
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gevraagd! Maar hoe moet dat, op deze
manier!
Nummer:

Ja, ik weet niet.

Dokter:

We zijn allemáál ziek man, begrijp dat
dan toch! Niemand kan ooit beter
worden! Maar dan moet je mij niet zieker
maken dan ik al ben, door hier nog 's een
potje te komen zeikzeuren! Nou vlug:
Broek naar beneden!

Nummer:

Jawel dokter.

Dokter:

En bukken!
Klappen op blote billen.
En Dit Doen Wij Met Lastige Patiënten!
Aankleden!

Nummer:

Fijn dokter, dank u wel dokter. Hè, ik
voel me al een stuk meer, ja, ik weet
niet...

Stel '85
Op de wastafel staat een flesje dat er gister nog niet stond.
Ook mogelijk dat het er gister al wel stond, maar dat hij het niet gezien heeft.
Heeft hij eigenlijk altijd al gehad, met de flesjes, potjes en tubes van zijn vrouw.
Dat viel de laatste jaren niet meer bij te houden.
Waar heeft ze dit flesje nu weer tegen gekocht?
Hij leest dat er ‘more than a moisturizer’ in zit. ‘A super nourishing lotion with
natural ingredients including soluble proteïn, a substance plentiful in young skin.’
Dit flesje hoefde blijkbaar niet mee, naar haar minnaar. Maar de beide potten
dagcrème ontbreken. ‘Dag crème’, mompelt hij gewond. Zal hij zometeen haar
ondergoed nog even nalopen? Zinloos. Hij weet toch niet wat ze aanheeft. Het zicht
op haar lingerie is hij al kwijt sinds 1975.
Omdat hij medelijden met zichzelf krijgt, poetst hij als troost met de
kindertandpasta - de tube met het olifantje.
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Thea Ternauw pot

‘Nou, mijn potteus bewustzijn heeft best wel een behoorlijke deuk gekregen. Dat
komt omdat vorig jaar binnen de Vrouwenbeweging de discussie over sexualiteit
oplaaide. De knuffel- en aaisex contra het leer met zweepjes en hoge hakken en zo.
Nou ik heb mijn links-zijn en mijn pot-zijn dus altijd moeten onderdrukken,
vanwege mijn huwelijk met Ralph. Nou en toen het met Ralph en mij een hele tijd
niet zo lekker meer ging, koos ik via de lesbische praatgroep van vrouwencafé De
Heksenwaag mijn eigen weg.
En van het co-counselen heb ik toen geleerd mijn potteus bewustzijn verder te
ontwikkelen en voor mijn pot-zijn uit te durven komen.
Nou en ik heb toen met de Vrouwen Tegen Porno zelfs nog een steen gegooid
door een ruit van een pornowinkel, om dus mijn individuele kwaadheid kwijt te
kunnen.
En toen kwam het 4e Internationale Vrouwenfestival in de Melkweg in Amsterdam
en daar kreeg ik een geweldige schok. Want daar traden voor ons vrouwen op:
gogo-girls, een buikdanseres en er werd zelfs een strip-tease gedaan!
Ja, dat was “esthetische erotica”, “feministisch verantwoorde erotiek, binnen het
universum van inter-vrouwelijke geilheid”, zeiden ze.
De strip-tease was “om jezelf te confronteren met je eigen wellust”, en de
buikdanseres was “een voorbeeld van homosocialiteit”.
En nou weet ik 't niet meer. Nou moet ik al die viezigheid dus weer fijn vinden,
maar daar heb ik 't best moeilijk mee.
Nou en soms denk ik wel 's: ik wou dat ik een rechtse man was. Dan was ik overal
vanaf!’

De mooie dood
‘En zij komt de tuin in, met zijn kopje koffie en ze zegt: hier schat, je kopje koffie,
zegt ze dus. En hij zegt niks, hij zit daar maar naar zijn rozen te kijken, dus ze geeft
hem een zetje, meer een duwtje, zoiets, en hij valt zo, pats, van zijn stoel! Was hij
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dus al een kwartier lang dood! Nou - is dat een mooie dood of niet? In zijn eigen
tuin!’
‘Dat doet me denken aan een oom van mij. Die wou z'n hele leven al naar Parijs,
maar dat kon nooit. Was hij 30 jaar getrouwd, met mijn tante dus, kregen ze van de
familie een weekendje Parijs aangeboden. Komen ze daar op hun hotelkamer, hadden
mijn zwagers en ik het zo geregeld dat daar een koeler met champagne klaarstond.
Dus mijn oom laat die fles knallen, helft spuit eruit, maar ja: feest nietwaar, dus hij
schenkt twee glazen in, proost met mijn tante, zegt nog: op de volgende dertig jaar
Bep, neemt een slok en valt zo, wam, voorover op het bed!’
‘Dood.’
‘Dood! Nou: is dat geen prachtige dood, zoiets? Ik teken ervoor!’
‘Oude tante van mij, in Amsterdam, idolaat van klassiek, speelt zelf een beetje
piano, komt Pogorelich in het Concertgebouw. Ken je die, Ivo Pogorelich?’
‘Vaag. Niet persoonlijk, bedoel ik.’
‘Ik spreek nu van '82, maar Pogorelich daar waren dus alle oudere dames gek van.
En alle jongere klassiekliefhebbers. Plus heren van alle leeftijden. Maar goed - mijn
tante kan viavia aan kaartjes komen, zit op de derde rij, zenuwachtig, boenke boenke,
maar dolgelukkig. De Maestro komt de trap af, wapperende manen, tante klapt haar
handen stuk, hij gaat zitten, zet in, en mijn tante krijgt in het eerste Beethoven-akkoord
een hartverlamming. Kun je je een mooiere dood voorstellen?’
‘Toch heb ik de indruk dat je zulke sterfgevallen de laatste tijd steeds vaker hoort,
of ze geregisseerd zijn. Dat je het niet gelooft als je het hoort dat het zo klopt. Ik zal
je vertellen dat ik...eh...wacht even...’
‘Wat is er?’
‘Even, even.’
‘Je ziet zo bleek ineens?’
‘Waat...brp.’
‘Godallemachtig...Ober! Ober! Vlug een dokter!’
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Hoe journalisten het doen!
U hebt er zeker tien onder ogen gehad: reportages over prostitutie, of interviews met
hoeren, want dat is nog steeds een gewild journalistiek onderwerp. Hoe doen ze het
en wat kost het? Op vragen die eeuwenlang de mannelijke verbeelding hebben
geprikkeld, kent u nu de antwoorden. Wij van de Bescheurkalender waren
nieuwsgierig naar de reacties van de prostitué's op al die publiciteit. En vooral: hoe
doen de journalisten het? Het kostte moeite een prostitué bereid te vinden met ons
te praten. Door heel veel publieke dames werden wij onheus bejegend als wij ons
als journalist bekend maakten, maar uiteindelijk stemde Corrie toe in een gesprek.
In haar ‘werkvertrek’ heeft zij de Bescheurkalender hangen, dus dat was een goede
binnenkomer. Corrie (26) is bloedmooi en zeer intelligent.
- Hoe vaak heb jij journalisten ontvangen?
- O, schei uit. Minstens twintig keer. Ik ben er zo'n beetje in gespecialiseerd. Als
ze zeggen dat ze journalist zijn, schat ik meteen hoe lang 't gaat duren. Als ze een
bandrecorder bij zich hebben, mogen ze binnenkomen, want een bandje heb ik zo
volgeluld. Maar je hebt er ook die komen voor een ‘sfeerreportage’. Daar moet ik
niets van hebben. Die zitten maar te wachten tot er iets interessants gebeurt.
't Liefst zouden ze een dag onder je bed willen liggen en 't mooiste is dan natuurlijk
als ik door een lastige klant bijna gewurgd zou worden.
- Stellen ze goede vragen? Vragen ze je bij wijze van spreken ‘het hemd van je lijf’?
- De meesten zijn veel te zenuwachtig. Eindelijk zitten ze dan tegenover je, een
jongensdroom wordt werkelijkheid. Ze beginnen eerst nog te vragen naar je erge
jeugd, maar 't liefst zouden ze meteen met de deur in huis vallen: hoe doe je 't, wat
kost 't en vertel 's een paar gekke gevallen. Daar geilen ze op. Nou, ik heb mijn
verhaaltje klaar. Ik zeg bijvoorbeeld dat ik vreselijk wordt uitgebuit. Of ik zeg dat
ik wel degelijk een sociale functie vervul. Altijd goed.
- Je hebt zeker ook een paar standaard ‘moeilijkeklanten-verhalen’?
- Ja, maar daar moeten ze extra voor betalen. Kijk, een interview van een uur kost
honderd gulden. Willen ze dan nog een paar SM-verhalen, dan kost dat 25 gulden
per verhaal extra. In het echt doe ik helemaal niet aan SM, maar speciaal voor de
journalisten heb ik wat spullen gekocht (zwepen, een leren pak, kettingen en zo) en
daar vertel ik dan wat over.
- Zijn de reportages veranderd, in de loop van de tijd?
- Ja, de heroïne, hè. Ze willen nu allemaal een heroïne verhaal. Nou, als ik dat aan
zie komen, ga ik even naar achteren, dan zet ik met lipstick een paar rooie puntjes
op m'n rechterarm en die laat ik dan zien. Trappen ze zo in.
- Zijn er nog lastige journalisten bij?
- Je bedoelt, die aan het eind van het gesprek nog iets anders willen? Nee, nooit.
Nee, ze zouden voor geen goud zelf uit de kleren willen, daar zijn 't te grote
schijtebroeken voor. Ik doe het nog wel, met journalisten praten, maar al dat gebabbel
is vaak vermoeiender dan mijn bedwerk. Ik heb wel 's gedacht: als ik nou 's van mijn
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hele verhaal een stenciltje maak en ik geef dat voor honderd gulden, dan zou ik heel
wat vlugger klaar zijn.

Zó denkt de Laakoniek over Kerstmis!
Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom dat het zinloos is nog langer Kerstmis
te vieren vooraleer wij dit Feest van Vernieuwing en Zuiverheid hebben leren herzien
als de jaarlijks terugkerende Reden tot het houden van een Grote Schoonmaakbeurt
in dit van listen en leugens aan elkander hangende land! Wie de wereld wil verbeteren
moet beginnen bij zijn buurman en daarom wil ik hier nu niet verder kijken dan
Nederland, laat staan het over de fictie Europa hebben, om nog maar te zwijgen van
de Wereld Zelf, die in haar ontwapeningsworsteling geen kogel verder komt zolang
al het ge-laser in de Ruimte niet tot het te beheersen Nucleaire Arsenaal wordt
gerekend, wat ten gevolge heeft dat wij die in het perspectief van de alreeds gescripte
Sattelieten-Oorlog allang verouderde Kruisraketten nog alle 572 moeten slikken,
plaatsen en poetsen; precies zoals wij onmiddelijk na WO II honderdduizenden al
hoog en breed afgeschreven geweren, lichte mitrailleurs en jeeps hebben omarmd
die de USA niet langer passend achtten binnen hun nieuwe, door het
militair-industriële Complex uitgestippelde Moorderniseringsbeleid waar wij nu nòg
middenin zitten! Nota bene: alle woordspelingen in dit artikel zijn van mijn hand en
ter geheime griffie gedeponeerd, dus de heren Kan en De Jonge zijn gewaarschuwd!
Wist u overigens dat ik dit jaar voor de vijfentwintigste maal mijn speciaal op de
Bloemenbuurt geënte Oudejaarsconference zal houden, van negen tot tien uur 's
avonds, op het Balsemienplein, door een Megafoon? En weet u wat ik in de loop van
diezelfde vijfentwintig jaar heb betaald aan rente voor de Hypotheek op het koophuis
dat Cock en ik destijds betrokken in de verwachting samen oud te kunnen worden
zonder onze hand te hoeven ophouden daar wij immers in ons eigen Appeltje voor
de dorst woonden? Op 400.000 gulden na EEN HALF MILJOEN, mijne heren!
En terwijl op vier na negen van de tien van onze buurtgenoten jaar na jaar op
Wintersportvakantie zijn gegaan van de Hypotheekrente die zij niet betaalden
aangezien zij hun woning hadden gehúúrd, moeten Cock en ik ons door mij
eigenhandig geïsoleerde huis binnenkort gaan opeten! Van die dingen ja, van die
dingen!
Halszaken wil ik zien gezuiverd, waarbij mijn krant alle officiële leugens, valse
voorspiegelingen en oplichterijen van het afgelopen jaar, liefst per Stadswijk, waarbij
ik vanzelfsprekend het onthullende Rapport over Zwart Geld in de Bloemenbuurt
kan verzorgen, helder en duidelijk als de Kerstster zelf en zonder
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aanzien des persoons op een pijnlijk rijtje zet. Dát is Kerstmis: Openheid!
Ik ben Katholiek opgevoed, maar ik heb mijn lidmaatschap van de R.K.-Kerk in
1963 opgezegd, per aangetekende brief in het Latijn, aan Paus Paulus VI persoonlijk
gericht. Nooit iets op gehoord.
Sedertdien belijd de diep religieuze, begenadigde mens die ik ben zijn eigen variant
van het Christendom en wel hierom dat ik als Laakoniek door het leven ga.
Welnu - de Laakoniek ziet de Kerststal als Augias-stal van de Moderne
Samenleving en om die Augias-stal te reinigen zal de Laakoniek zijn leven lang aan
de bel blijven hangen en niet als Ezel terzijde blijven staan! Dàt is de kern van iedere
religie in een notedop, maar wie handelt daar nog naar?
En dan nu mijn Jaarlijkse Kerststaaf-test, omdat de Laakoniek de Kerststaaf niet
alleen als het symbool van de Vraatzucht ziet, zoals de Kerstvierder haar naar binnen
propt, met een hand onder de kin tegen het kruimelen, maar ook als het schaalmodel
van Consumentenbedrog. Ab en ik onderzochten drie Kerststaven en de resultaten
waren wéér beneden het Spijspeil van de voorafgaande Kerstmis, terwijl de
Staafkosten gemiddeld 17% hoger lagen. Dat dit niet kan worden veroorzaakt door
de Spijsprijs, moge blijken uit de volgende tekenreportage, waarin u kunt zien dat
het spijsgehalte over de hele staaflinie is gehalveerd!
Bakkerij van der Hulst van de Petunialaan maakt het in dit kerstverband wel het
bontst! Ik teken zijn staaf in dwarsdoorsnede, volgens de van der Laak
Tunnel-techniek:

Ook bij Banketbakkerij de Hoop in de Tulpstraat was de staaf dit jaar weinig meer
dan een kleffe huls baksel voor een schijntje spijs:

Bakkerij van Beem, Fuchsiaplein 4, kwam nog het meest spijsbewust uit onze test,
en dat Ab en ik achteraf wat spijsverteringsmoeilijkheden met de staaf van van Beem
hadden, kan hebben gelegen aan de omstandigheid dat wij deze staaf als laatste aten:
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De winnende Kerststaaf werd daarom, voor de vijfentwintigste keer in successie,
gebakken door mijn vrouw Cock van der Laak-Toet. Zó wil de Laakoniek zijn
Kerststaaf! En zo kruimelt zij ook niet, omdat de spijs de kruimels ‘vasthoudt’, wat
weer energie bespaart (stofzuigen).

Dat ook ú de afgelopen Kerstmis opnieuw geboren moge wezen, maar dat dit wel
niet gebeurd zal zijn omdat u hier eenvoudig te stom voor bent, is de vurige wens
van
Cor van der Laak
(AOW, NTI, ANWB, Esperantist en Oud Avro-lid)
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[1985]
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[De Voorkanten]
Voor die videoclip van Mahlers Vijfde moet het hele Concertgebouworkest leren
paardrijden.
Kijk: daar passeert een satelliet! Vlug: dan mag je een wens doen!

Mooi '85
Er zijn al vrouwen met mooiere spierballen dan borsten.
De directeur van de Onmiddellijkbank komt uw lening zelf brengen op zijn racefiets.

Regenachtige zondag
‘Jongens, tekenen jullie 's een molen met de computer.’

Occasion
Deze computer is alleen op zondag gebruikt door een hele oude dame.
- Als je wilt weten wat populistisch betekent, kijk dan even in het woordenboek!
- Ik kijk wel uit! Dat vind ik zoiets elitairs, dat gezoek in een woordenboek!
Volgens mijn nieuwe rekenmachientje is driemaal twee 5, 998798998.
Hèhè: even rustig op het toilet. Zometeen zou ze haar jas aandoen en regelrecht
naar huis gaan.
Terug naar binnen ging ze voor geen goud: daar was iedereen op hetzelfde dieet
en hadden ze allemaal, behalve zij, dat nieuwe boek over die ongelooflijke vijftiende
eeuw gelezen.
‘Goedemiddag Drogist. Heeft u geneeskrachtige Edelstenen?’ ‘Nee mevrouw, dat
niet. Maar wel ringen waaraan u kunt zien of het mooi weer wordt.’
- Dag buurvrouw. Kan ik misschien een lepeltje cocaïne van u lenen en mag ik even
een kopietje bij u maken?’
Die actrice kan ontzettend goed pasgeneukt kijken.
Wij zijn nog van de generatie waarbij er niet één jongen een snor droeg, op de
middelbare school.
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Er is nu een negenjarige Koreaanse die het Vioolconcert van Bruch kan spelen-in
10,3 seconden.
Hij komt uit een typisch regentenmilieu. Zo weet hij zich nog te herinneren, dat, toen
minister-president De Quay Nieuw-Guinea in 1962 liet vergezellen door onze beste
wensen, zijn ouders zaten te huilen voor de televisie.
Bij ons in de straat woont een man die nog nooit de marathon heeft gelopen.
Als je met haar aan wilt pappen maak dan alsjeblieft geen grappen over die gespelde
lappen want die zijn ontworpen door twee hele grote Jappen.
Zie je die bejaarden? Allemaal verslaafd. En dat lieve omaatje daar dat is de
tehuisdealer.
Geheel in zijn vrije tijd behaalde hij zijn doctorstitel in de Vrijetijdswetenschappen.
Het Vaticaan brengt nu de videocassette Skiën met De Paus.

Lente
De stuntteams van de Boerenzwaluwen geven weer overal vliegdemonstraties.
In het vakantienummer van De Tijd zit een gratis kaart van heel Nederland.
Dat ballroomdansen op teevee is langzamerhand the poor man's porno geworden.
Via de ANWB-alarmcentrale liet zij haar huisarts bellen omdat ze de factor van haar
zonnebrandolie was vergeten.
Op dat naaktstrand werd wel degelijk gekeken of je zonder dure dan wel zonder
armoedige kleren rondliep.

Gids
Niet groot, maar wel gezellig: de gay-scene van Delfzijl.
Ter verfraaiing van uw mannelijkheid bevat dit slipje een schuimrubberen binnenpikje.
In de nieuwe Fiat Punk sluiten de portieren met kleefband.
Toen de filmploeg er eindelijk in was geslaagd een avondsfeertje in de kamer te
creëren, liep het buiten tegen middernacht.
Sinds de scheiding zitten er nog maar drie fotoos in de plastic fotokubus.
Wat maakte van de Neus een Reukorgaan? Dat heeft de Ironie gedaan.
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Als onze vader in zijn donkere kamer aan het werk was, moesten we bij de buren
naar de w.c.

Topografie
- Pap, kun je me de Pretparken nog een keer overhoren, want die moeten we morgen
allemaal kunnen aanwijzen op de kaart van Nederland.
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Scheurgang brutaalkunde
Bon - gêne
U moet even ‘in de stad’ zijn, want u krijgt dit weekeinde logees en u heeft nog twee
extra hoeslakens nodig...Of er is een belangrijke kaas op, die snel ‘bijgehaald’ moet
worden. Hoe dit ook zij - u moet even verboden parkeren. Dwars over een trottoir
of half in een halletje, dat doet er nu niet toe; het komt er in ieder geval op neer dat
u, bij terugkeer van deze onmisbare boodschap, reeds van verre constateert dat u
‘een bekeuring heeft’...daar rechts, onder uw ruitewisser, wappert het gewraakte,
gele pampiertje!
Niets aan de hand, zult u zeggen, want ik neem al die parkeerbonnen gewoon in mijn
winkelcalculatie op! Hoort erbij! Onmiddellijk accoord, want ook Thea en ik
becijferen een ‘avondje uit’ altijd inclusief de door parkeerhaast veroorzaakte extra
kosten, maar daar gaat het ook niet om! Nee, ik wilde het vandaag eens over iets
totaal anders met u hebben. Ik zou willen vragen, zonder omwegen, dus recht op de
SOSU-man en de SOSU-vrouw af, of u, net als ik, soms (of liever gezegd altijd!)
ook last heeft van BON-GÊNE...
Ja? Bekend? Dat u niet goed weet wat u met zo'n parkeerbon aanmoet, alhoewel
u hem, rechtstreeks onder uw ruitewisser vandaan gepulkt, linea recta bij uw
Belastingsconsulent kunt deponeren, teneinde de Bekeuring als ‘Representatiekosten’
te kunnen doen aanmerken en aftrekken? En toch...
Bon-gêne, dus.
Verlegenheid met een situatie die u zelf heeft opgeroepen. Laten wij eens bekijken
wat, in gevallen van Bon-gêne, de meest voorkomende reacties zijn...
SITUATIE:

REACTIES:

PARKEER-BEKEURING
ONDER RUITEWISSER
OP VOORRUIT, WORDT
VAN AFSTAND
WAARGENOMEN
DOOR STUDENT.
1.

Gedupeerde deinst
achteruit, durft eigen auto
niet benaderen, gaat zich
moed indrinken, keert een
uur later terug, wordt later
op de dag aangehouden
wegens het rijden onder
invloed.
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2.

Gedupeerde nadert auto,
constateert uit ooghoeken
bekeuring, doet of auto niet
van hem is, loopt door,
maar weet zelf niet
waarheen.

3.

Gedupeerde nadert auto,
kijkt met bonzend hart
schichtig om zich heen of
de Verbalisant zich soms
nog ergens ophoudt, grist
geel procesverbaaltje van
voorruit, springt zo snel
mogelijk in auto, rijdt zo
hard mogelijk weg, stopt
na kwartier in stille straat,
leest trillend voor- en
achterzijde bekeuring, durft
niet naar huis.

4.

Gedupeerde nadert auto,
kijkt gramstorig naar
papiertje onder ruitewisser,
wacht tot enkele passanten
uit het winkelend publiek
hem hebben waargenomen,
maakt dan, minachtend
snuivend, een propje van
de Parkeerbon, schopt dit
woest van zich af en spuit
weg.

SITUATIE:

REACTIES:

ENKELE OMSTANDERS
WACHTEN AF HOE
GEDUPEERDE ZAL
REAGEREN OP
PARKEERBEKEURING
ONDER RUITEWISSER
VAN VOORRUIT.
1.

Doe alsof de Bon u niets
doet, haal uw schouders op
en glimlach overdreven
sereen, trek het
procesje-verbaal onder de
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wisser vandaan, houdt het
kraaiend de omstanders
voor, prop het in uw mond,
slik het zo clownesk
mogelijk door, buig, rijd
statig weg onder daverend
applaus.
2.

Bekijk de Bekeuring met
gespeelde
verontwaardiging, doe
alsof u de omstanders
helemaal niet ziet, roep:
Dat Pik ik niet!, been
opgewonden weg in de
richting waar u het
Politieburo vermoedt, sla
een hoek om, wacht even,
kijk stiekem of de
omstanders er nog staan,
en keer terug als dit zo is,
waarbij u tevreden in uw
handen wrijft als iemand
die ze zojuist weer eens
even flink de waarheid
heeft gezegd; keur niemand
een blik waardig, stap in en
scheur weg.

3.

Gun niemand de lol van uw
zichtbare vertwijfeling, laat
de Bon rustig zitten, doe of
u hem niet gezien heeft,
stap in, rijd weg, zet, zodra
u de hoek om bent, de
ruitewissers aan en wacht
rustig de accept-girokaart
af.
Drs. Ralph Ternauw,
SOSU-Tutor Brutaalkunde

Nieuwe Uitgaven
Een boek over een oom van Etty Hillesum, die heel aardig kon tekenen.
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De boodschappenlijstjes van Louis Couperus.
Receptenbriefjes van Willem Brakman.
Het monsterboekje van J. Slauerhoff.
Sinterklaasgedichten van P.C. Boutens.
De cafégesprekken van Brederode.
Jeugdsonates van Simon Vestdijk.
De trombonesolo's van F.B. Hotz uit de periode 1954-1958.
Een door Peter Schat op een zolder verstopte Symfonie van Peter Schat.
Naaktstudies van Rien Poortvliet.
Het Grote Vieze Vuile Tafellakenboek.
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De oude man en de plank

In de zeventig schatte ik hem en hij bezweek bijna onder het gewicht van een enorme
surfplank, die hij van de houten strandtent naar de waterlijn sleepte. Ik aarzelde met
helpen, maar bleef toch maar in mijn kuil liggen kijken. Nog twee tochten volgden,
met de mast en het zeil. Het vaarklaar maken duurde een half uur en werd voltooid
door de bevestiging van een vinnig oranje kieltje. Nu zou z'n kleinzoon komen. Opa
kon lekker uitrusten met een kopje koffie op het terras. De oude man begon zich in
een flashy rubberen kostuum te hijsen. Hij zou toch niet zelf...

Mijn hemel! Het vaartuig achter zich aan trekkend, waadde hij tot twee meter uit de
kant, klom met de grootst mogelijke inspanning op de plank en al bij zijn eerste
poging om de mast via een touw rechtop te trekken, viel de oude man achterover in
zee.

Hoe noem je het, wat nu volgde? Een heroïsche strijd, minder kan niet. Zeker twintig
pogingen deed de oude man. Een paar maal kwam het zeil even los van het water,
de mast stond een keer zelfs twee seconden vertikaal, om meteen door te klappen en
de weer in het water getuimelde oude man te bedelven onder het zeil. Het was meer
dan pijnlijk. Wandelaars bleven natuurlijk ook nog staan lachen. Je wist zeker: als
't 'm lukt, als ie zich aan de mast kan vastklampen en de wind komt goed in het zeil,
dan scheert hij naar de horizon om nooit weer te worden teruggevonden.
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Maar gelukkig - sorry voor de platitude - hij kreeg 'm niet omhoog. De oude man
gaf op. Na het aftuigen en verslepen van de plank terug naar de stalling, zag ik hem
het strand afsjokken in een paars trainingspak en met een motorhelm onder een arm
geklemd. Ook dat nog. ‘Vrouw, de wind staat goed, ik denk dat ik 's 'n stukje ga
surfen.’
Morgen zou de oude man zeker terugkomen om zijn verschrikkelijke gevecht
tegen de jeugd, het verval en de dood voort te zetten.
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Geen Problemen
een posiplistisch lied
Toen ik vanmorgen wakker werd
had ik zin om op te staan,
uit de radio kwam marsmuziek
en water uit de kraan.
M'n eitje was net hard genoeg,
de thee perfect getrokken
en aan m'n voeten kon ik
twee dezelfde schone sokken.
Het zonnetje was ook al op,
ik rekende op regen
en in mijn handschoenkastje
kwam ik nog een dropje tegen.
De files waren opgelost,
'k kon voor de zaak parkeren,
er was zelfs nog geen buizenpost,
't rook heerlijk op de heren...
Refrein:
Eindelijk een dag
zonder problemen
Eigenlijk een dag
om vrij te nemen
Eindelijk een dag
zonder problemen
Je moest zo'n dag voor morgen
kunnen claimen!
's Middags kwam er appelpunt
we hebben nog gezongen,
geen knoopje van m'n overhemd
is er afgesprongen.
We mochten één uur eerder weg,
omdat er niks te doen was
en toen ik thuiskwam rook ons huis
verrukkelijk naar boenwas.
De aardappeltjes waren gaar,
de pudding niet mislukt,
de afwas zonder breken klaar,
de kabel ingedrukt.
De film was mooi, ook hadden wij
geen last van hun beneden,
de lakens roken naar vers hooi
we hebben goed gevreden...
Refrein:
Eindelijk een dag
zonder problemen
Eigenlijk een dag
om vrij te nemen
Eindelijk één dag
zonder problemen
Je moest zo'n dag voor morgen

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

kunnen claimen!

Carnavalsstampers!
M'n gietertje is lek
Ik zoek een deksel op mijn potje
Karel doet het volgens de computer
Mijn tante heeft een surfplank
Zo'n lekkere paëlla in Marbella
D'r zit een hijger op m'n antwoordapparaat
Ik kwam jou tegen in de zure regen
Jeetje, daar zit een sneetje
Ome Leen heeft lottoballen
Mijn vrouw is net een scharrelkip
Kleed je uit, maar hou je Nikes aan
Wij zijn zo stoned als een garnaal
Mien zakt door d'r Minimum
Bijstandsmoeder sta me bij
Ik spreek vanavond met jou af bij de Kruisraket
Ome Piet heeft een Kolengraafmachine
Straks komt de Paus en dan wordt het lachen
Geef mij een Pamper want ik heb mijn bier gemorst
Jij hebt nou wat je noemt een echte bofkont
Negen maanden nadat daar het licht was afgesloten

Laat-moderne Gezelligheid
Knoppenleer
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In de Hakkenbar
- Doe mij maar een pilsje schoenmaker, want ik heb een tong van leer!
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Aan de telefoon
- Met Marjoke van der Giezen.
- Dag Moep, met Herman.
-...Met wie zegt u?
- Met Herman Ruitenbeek. Dag Marjook.
- Hee Herman! Ja, nu hoor ik 't pas. Hoe gaat 't met jóu?
- Gaat wel. Goed, zuilen we maar zeggen.
- Fijn. Goh, Herman, dat is 'n tijd geleden.
- Ja, tien jaar om precies te zijn. En ineens dacht ik aan je. Vandaar dat ik bel.
Vind je niet gek?
- Tien jaar alweer, jeetje. Wat kan er veel gebeuren, hè, in tien jaar.
- Niet alleen vandaag, hoor. Wel 's vaker, dat ik aan je denk. Maar nu dacht ik: ik
wil haar hóren ook. Dus ben ik achter je nummer aangegaan. Vind je toch niet gek?
- Nee hoor. Vind ik wel leuk.
- Goed om je stem te horen. Weet je 't nog, Marjook, dat kleine kamertje zonder
ramen, met dat opklapbed en die pertroleumkachel?
- Ja, verdomd, ik zie 't weer zo'n beetje voor me. Daar kookten we ook op, hè, op
die kachel?
- Nee, op dat plaatje naast de wasbak. En we hadden geen radio, geen
televisie...Hadden we ook niet nodig, hè Marjook?
- Goh, ja, wat primitief, hè?
- En we gingen ook niet veel uit, want daar hadden we 't te druk voor, met elkaar,
weet je nog? We kletsten wat af samen, volgens mij, ja toch?
- Ja, dat zal wel, wat deden we anders.
- En via een bovenraampje kon je op het platte dak komen, weet je nog? Dat we
dan in de zomer 's nachts op het dak lagen, onder de sterren, uitkijkend over de hele
stad. Gewoon met een matras en een slaapzak op het dak en dat we dan...
- Herman! Ik vind 't heel vervelend je te onderbreken, maar ik moet nu ingrijpen,
de boel dreigt hier te worden afgebroken, dat hoor je misschien wel en ik moet ze
zo naar school brengen. Bel je nog 's een keer? Ik vond 't leuk je weer te horen. Dag
Herman. (hangt op)
- (tegen de pieptoon:). Dag. Dag Moep. Dag. 't is allemaal één grote pestzooi,
Moep, en ze kunnen allemaal doodvallen. Maar met jou was 't beste, Moep.
Verdomme. Ik heb 't je toen nooit zo rechtstreeks gezegd, maar ik hield godvergeten
veel van je. En nog. Ik hou van je. Ik hou van je.
Al zou Laura vandaag weer terugkomen, dan nog hou ik meer van jou. Zo, dat
kan ze in haar zak steken. (hangt op)
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Fascinatie
Uw nieuwe stuk Waarom Zo Als Het Zo Ook Niet Kan duurt twaalf uur. Vanwaar
deze uitzonderlijke lengte?
- Iets dat lang duurt fascineert me enorm. Mijn ervaring is, dat het kijken begint,
als het zien ophoudt. Wordt een handeling drie uur herhaald, dat krijg je na een uur
die omslag en die drempeloverschrijding intrigeert me geweldig. Ook de acteurs
gaan over een grens. De handelingen die ik laat uitvoeren, veroorzaken fysieke pijn.
Welnu, na ongeveer twee uur passeert men de pijngrens en de interactie tussen de
acteurs in dat niemandsland boven de pijngrens, dat boeit me mateloos.
Veel toeschouwers van Waarom Zo Enz. moeten na afloop worden wakker geschud.
- Zij zijn de slaapgrens gepasseerd en dat fascineert me enorm. Toneel is een
levende droom. Als ik er als toneelmaker in slaag mijn dromen over te planten in het
hoofd van de toeschouwer, die doorgaat waar ik op het toneel ophou, dan is dat een
interactie, die me geweldig intrigeert.
U laat vier uur lang twee naakte bejaarden een tango dansen op operamuziek. Ik
had het vage gevoel dat al eens eerder te hebben gezien.
- Oerbeelden veroorzaken altijd zo'n déjà-vu, daarom fascineren ze me ook zo
enorm. Ik citeer uit La fille du régiment van Gaetano Donizetti, omdat opera mij
mateloos boeit. En naakte bejaarden hebben me altijd al geweldig geïntrigeerd.
Gaan de jonge poesjes echt dood? Vanuit de zaal kan men niet zien of er water in
de emmers zit.
- Die onrust in de zaal fascineert me enorm. Als de mensen, die zich zo opwinden
over de poesjesscène, zèlf teveel jonge katjes hebben, dompelen ze ze in het toilet.
Het gemak waarmee ze dat doen, boeit me enorm.
De naam Jan Fabre wordt nogal eens genoemd i.v.m. uw werk.
- Ik hoor dat ook vaak en dat fascineert me enorm. Temeer daar ik nog nooit iets
van hem heb gezien. Van Pina Bausch ook niet. Die naam zegt me zelfs niets. Pina
Bausch? Nee...sorry...nooit van gehoord. Dat boeit me trouwens mateloos: u noemt
een naam, die ik helemaal niet ken. Mijn eigen naam, die zegt me iets en om als Jos
van der Meulen herkenbaar te blijven in je toneelwerk, daar gaat het mij om. Dat
intrigeert mij geweldig.
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[Credit-cards]
Scheurgang Polymorfe Leegteleer
Case-history Credit Cards
De dochter zegt: het ergste is nog dat je het voor je eigen ogen ziet gebeuren. En dat
je dus machteloos staat. Ze leven als het ware in een andere wereld en je kunt ze niet
meer bereiken. Je dringt niet meer tot ze door...
Dat klinkt alsof haar vader het slachtoffer werd van de Sekte, die hem
hersenspoelde.
De moeder: zo kunt u het wel noemen ja. Het was zo'n lieve, rustige man meneer,
vroeger. Hij werkte hard, maar zijn gezin kwam altijd op de eerste plaats.
De zoon zegt: het is allemaal begonnen toen hij lid werd van de Rotary Club. Hij
was gepromoveerd, afdelingschef geworden, en toen vond hij dat dat moest; dat dat
erbij hoorde, voor zijn status.
Nam hij toen zijn eerste Credit Card? Nee, dat kwam pas later. De dochter: vijf
jaar terug had hij alleen nog maar Euro-cheques. Toen kreeg ik mijn zakgeld nog
gewoon live, 's zaterdagsmiddags. In munten en biljetten. Te mad, was dat.
Dat neem ik die clubs nog het meeste kwalijk, zucht de moeder, een kranig
getekende vrouw van rond de veertig, dat ze je in feite je man afnemen. Dat ze allerlei
intieme dingen die er waren tussen mijn man en mij, dat ze die als het ware amputeren,
uit je relatie losweken. Dat waren vroeger de gezelligste en warmste momenten
meneer, wanneer mijn man mij het huishoudgeld gaf, op de eerste van de maand.
Dan zaten we zo gezellig aan de keukentafel zijn salaris te verdelen, samen. Nee,
dat komt nooit meer terug...
Dat is natuurlijk gelul mam! spuit de zoon op. De zoon spreekt Apple, Basic,
Pascal en een klein beetje Engels. Je kunt pa niet kwalijk nemen dat we in het girale
tijdperk leven.
Maar het is allemaal zo liefdeloos, houdt de moeder vol, zo'n overschrijving heeft
geen hart! Ik haat ze, al die cheques en betaalpassen. Het is eigenlijk begonnen toen
hij ook nog lid werd van de Lions, herinnert zich zijn dochter, die club van Lions
International. Toen nam hij een Credit Card, van Diner's Club. In het begin gebruikte
hij die nog met mate. Toen hebben we nog een keer ergens gegeten, met zijn vieren,
en daar betaalde hij voor het eerst met zijn Credit Card.
Hij was zo trots als een aap, glimlacht de moeder, en ik had Eend, dat weet ik nog
precies.
Volgens de zoon begon het toen bergafwaarts te gaan, met vader. Die eerste Credit
Card legde de kiem voor een volkomen nieuwe mentaliteit. Is hij harder geworden?
Gevoellozer?
Wij kijken de woonkamer rond en zien op de vernikkelde Barwagen, tussen twee
zwaar kristallen Whisky-karaffen, een bladgouden replica van het Nefertite-kopje
staan. Op de schoorsteen bewaakt een veertien centimeter hoge kopie van de buste
van Toetanchamon een cassette vol splinternieuwe, met de beeldenaar van een dozijn
Romeinse Keizers beslagen Oude Munten. Goud. Naast de haard hangt, boven het
authentiek vroeg-Tunesiese Kamelenbankje, een enorme, achttien karaats gouden
Barometer, zoals die werd gebruikt op de zeilschepen van de Verenigde Oostindische
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Compagnie (1602-1798). Met olieverf op linnen geschilderde reprodukties van Manet,
Gauguin en Lautrec sieren de wanden.
De dochter: nee, harder niet. Wel afweziger. Hij was er nog wel, maar toch ook
weer niet, tegelijkertijd. Ergens was hij altijd afwezig, de laatste jaren. Hij ontwikkelde
een hele andere levensstijl, leefde in een schijnwereld.
Zouden ze het een verslaving willen noemen?
De zoon vindt van wel. Ze hebben steeds meer nodig. Eén Credit Card is niet
genoeg meer. Dus nam hij American Express erbij. En wanneer hij ergens op een
winkeldeur zo'n sticker zag zitten, dat je binnen kon betalen met je American Express
Card, dan was hij verkocht. Dan moést hij iets kopen. De afrekening kwam toch pas
weken later. Zo was vader voortdurend voor zichzelf op de vlucht.
Wanneer liep het spaak?
De dochter: eerst hadden we niks in de gaten, vonden wij het ook wel leuk, sukkels
die we waren! We zagen niet welke macht ze over hem hadden gekregen, met die
cards. Op het laatst ging hij op alle aanbiedingen in, die ze bij hun afrekeningen
sluiten. Vind je die dingen nou echt mooi pa? vroeg ik dan. Ja, dat vond hij mooi zei
hij; met Engelse Veldbloemmotieven handbeschilderde Meissner peper- en zoutvaatjes
door de Eeuwen heen. En later zouden we hem dankbaar zijn, want dan was alles
tien keer zoveel waard geworden. Enfin, u ziet het wel. En ze gebaart moedeloos de
kamer rond. Die als een heuse kopie van de enige echte Eiffeltoren in Sterling zilver
uitgevoerde Rookpoot, was ons nog niet opgevallen.
De moeder drukt er haar zoveelste sigaret in uit en zegt: na twee jaar moest de
hypotheek op dit huis worden verhoogd om zijn Credit Card-aankopen te kunnen
blijven betalen...De persoonlijkheid van de vader deformeerde tot een staat van
volslagen afhankelijkheid.
‘Zonder mijn Credit Card ben ik nergens’ en ‘Mijn Credit Cards geven mij het
gevoel dat ik ergens bij hoor’. Dat klinkt nogal sektaries, vinden wij. De moeder:
maar dat zei ik u toch? Het is een Sekte. Ze prediken het goede leven en dat je moet
genieten van mooie, dure dingen en lekker eten. De hele slaapkamer ligt vol speciale
Wijnaanbiedingen, exclusief voor Card-houders. Maar volgens mij zit er bij al die
clubs dus iemand aan de top die het alleen maar te doen is om het Geld!
De oudejaarsnacht. Een kerstboom hadden ze niet in huis en oliebollen homaar.
Dat zijn dingen die je kontant moet betalen, zegt de zoon, en daar deed hij niet meer
aan. Kontant was beneden zijn stand. Dus daar zaten we. Moesten we zo het nieuwe
jaar in? Toen heeft de dochter, met de heggeschaar, vaders Credit Cards verknipt.
Allemaal. Een voor een. Vroeg de vader per expresse een nieuwe Card aan, onderging
die hetzelfde lot. Drie, vier keer. Voor zijn eigen bestwil. Tot hij geroyeerd werd,
wegens veelvuldig verlies. Door Diner's, door American Express, tenslotte zelfs door
Barclay's.
De moeder: dat waren vreselijke scènes. Huilbuien, scheldpartijen.
‘Nu hoor ik nergens meer bij!’ riep hij op het laatst. ‘Jawel’, zei ik toen, ‘nu hoor
je weer bij óns...’.
En het werkte.
De zoon: hij zit nu precies twee weken zonder. Je moet ze ontzettend goed
begeleiden in dat afkicken. Niks meer zelf laten betalen, in het begin. Altijd zorgen
dat hij een volle tank benzine heeft, dat zijn abonnementen gewoon doorlopen. Als
ze iets
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nodig hebben, kleren of zo, moet je iemand met hen meesturen. Dan geef je ze na
een week eens voorzichtig een briefje van tien gulden mee, gewoon de straat op.
En dan langzaam geef je ze wat meer zakgeld. U moet het zo zien dat kontant geld
zich tot de Credit Cards verhoudt als Methadon tot Heroïne, vult de dochter aan.
Van die eerste tien gulden nam hij een bosje narcissen voor mij mee, herinnert de
moeder zich vertederd. Gedachteloos draait ze kringetjes met een porseleinen asbakje
uit de reeks Beroemde Courtisanes op originele Wedgwood Asbakjes.
Wij zeggen dat wij hen bewonderen, als gezin. En dat wij hen sterkte wensen. En
moge hun aanpak tot voorbeeld strekken van vergelijkbare, ontwortelde families in
Nederland en België.
Bij het opstaan rolt er wat kleingeld uit onze zakken op een handgeknoopt Tapijt
der Originele Berbers.
Er wordt om gevochten.

Scheurgang Laat-moderne Gezelligheid
Passief drinken
Passief Roken? Prima! Prima dat hier steeds meer aan en tegen wordt gedaan, want
de Roker pleegt inbreuk op de privacy en de gezondheid van de Niet-Roker, die
ongevraagd van de kwalijke tabaksdampen mag mee ‘genieten’!
Maar de Passieve Drinker? Hoe staat het daar mee? Te weinig wordt zijn evenzeer
benarde situatie erkend. Amerikaanse metingen hebben aangetoond dat hij, gedurende
slechts drie minuten praten met een alcoholgebruikende gesprekspartner, een
promillage van 0,018% inademt! En dat is dan nog maar het topje van de kegel! Na
een half uur ‘gezellig’ babbelen met een stevige drinker, is het alcoholgehalte van
de geheelonthouder al opgelopen tot 0,14%, terwijl in de gevallen van verminderde
weerstandsvermogens (Niet-Drinkers zijn dikwijls Wel-Rokers) na een uur de eerste
benevelingsverschijnselen werden geconstateerd...
Daar mogen de Drinkers best eens rekening mee houden! Ik zou willen voorstellen
dat het Drinkers in openbare ruimten en bij recepties in principe verboden wordt het
woord te richten tot een Niet-Drinker. Wil de Drinker, die door zijn alcohol-gebruik
nu eenmaal een verhoogde mededeelzaamheidsgraad zal vertonen, toch met alle
geweld een praatje beginnen, laat hij (of zij!) dit dan bij voorkeur met afgewend
hoofd doen.
Drinkers die meer dan zeven glazen alchohol hebben gebruikt, zouden verplicht
moeten worden het woord nog uitsluitend tot de muur te richten.
Ik meende hier even melding van te moeten maken. Wellicht kan dit probleem als
thema dienen voor het Studium Generale van uw overigens voortreffelijke Scheurgang
Laat-moderne Gezelligheid.
Fr. Seghers,
part-time Pastor.

Scheurgang brutaalkunde
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Praktijktest Toeteren
Als zij weggaan, toeteren ze, die twee.
Staan wij in de deuropening, stappen zij in hun auto, rijden ze weg, toeteren ze!
Die toeteren dus, als ze wegrijden.
Een uur, twee uur, half drie 's nachts: toet toet toet.
Gaan er twee weg!
Hard optrekken en dan gedag toeteren. Nooit toeteren ze als ze nog stil staan, nee,
altijd onder het wegrijden; dan durven ze pas te toeteren.
Maar wij zitten met de buren, als ze weg zijn. Buren worden wakker, ramen gaan
omhoog.
Moet dat zo hard? Kan dat niet een beetje minder? Hier slapen namelijk mensen!
Moeten wij het hen vragen, of zij voortaan bij het afscheid niet meer willen
toeteren?
Is ook weer zo cru. Want ze menen het goed, met hun getoeter.
Het beste is om, als wij de volgende keer bij hen zijn geweest, nog veel harder te
toeteren, bij het weggaan. Tien, twintig keer.
Toet toet toet toet toet! Dat zijn er dan nog maar vijf: kunt u nagaan hoe dat 's
nachts zal klinken, in dat woonerf. Misschien dat ze het dan een keer begrijpen. Wie
niet voelen wil, die moet maar horen!

Scheurgang Laat-moderne Gezelligheid
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Scheurgang Verbazing
Eindopname Cursistenprofiel
1. Bent u graag verbaasd?
□ ja, heel graag
□ nee, ben liever niet verbaasd

2. Hoe verbaasd bent u gemiddeld?
□ ?
□ ??
□ ???!!!
□ ??£!??$x?!??%?

3. Bent u niet verbaasd dat dit vraag 4 is?
□ ja, zeer verbaasd
□ nee, was mij niet opgevallen

4. Als de vorige vraag niet vraag 4 was, zou het u dan verbaz als dit vraag 4 was?
□ nee, niet in het minst
□ ik dacht dat dit vraag 3 was
□ ik dacht dat de vorige vraag vraag 3 was

5. Dit is dus vraag 5. Zou het u verbazen als wij deze vraag vraag 6 noemden?
□ ja, zonder meer
□ nee, ik verbaas mij nergens meer over

6. Verbaast het u dat het vraagteken in het Spaans ondersteboven voorkomt?
□ ja
□ nee
□ alleen als ik het zie

7. Zoja: hoe verbaast u zich dan?
□ in het spaans
□ gewoon in het nederlands

9. Verbaast het u niet dat wij nu vervolgen met vraag 9?
□ ja, niet
□ nee, wel
□ kan niet schelen

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

10. Waar en wanneer bent u om uzelf het meest verbaasd?
□ na het opstaan
□ op het strand
□ in het bad
□ in mijn bed
□ op het sportveld
□ op de dansvloer
□ aan tafel
11. Waar bent u, met betrekking tot uzelf, het meest verbaasd om?
□ dat ik getrouwd ben
□ dat ik niet getrouwd ben
□ dat ik nog werk heb
□ dat ik nog in leven ben
□ dat ik nog niet gek ben

12. Wie zoudt u het liefst verbazen?
□ mijn partner
□ de Koningin
□ Het Concertgebouworkest
□ de Ajax-selectie
□ de FIOD
□ mijzelf

Toestel (I)

‘Nou, Giep had het toestel dus op Sinterklaasavond nog helemaal in elkaar gezet en
op zolder geïnstalleerd. De volgende morgen, toen Giep naar z'n werk was, ik
natuurlijk meteen proberen. Hup op de Backswing. En ik moet zeggen: de eerste tien
minuten waren heerlijk. Die moeheid, waarmee ik 's ochtends altijd opsta, voelde ik
inderdaad uit mijn benen wegtrekken. Het bloed bruist door je hoofd en je krijgt
overal zin in.
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Maar dan begint het bij je slapen te kloppen en moet je wel weer in een verticale
positie. Wist ik niet meer hoe ik terug moest! Vergeten de gebruiksaanwijzing te
lezen...
Heb ik moeten wachten tot Giep kwart over vijf thuiskwam. Hij schrok zich rot
van mijn paarse hoofd. Ik zie nog elke nacht ballen, flitsen en explosies achter mijn
ogen.’
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Scheurgang Brutaalkunde
Hoe ben ik brutaal (1)
1. Oefen in de spiegel op uw brutaalste blik.
2. Zet, als u de blik niet brutaal genoeg krijgt, een zonnebril op.
3. Kleed u zo brutaal mogelijk.
(N.B. Heren: een sjaaltje staat altijd brutaler dan een das.)
4. Dames: rook uw sigaretten uit het langst verkrijgbare pijpje.
5. Heren: koop een pet bij de hoedenwinkel, of andersom.
6. Dames: stift de lippen tot uw mond twee keer zo groot lijkt.
7. Drink nooit uit een glas.
8. Telefoneer altijd bij iemand anders.
9. Zeg dat u zoveel hebt meegemaakt, dat u er een boek over zou kunnen schrijven.
10. Schrijf dit boek.

Hoe ben ik brutaal (2)
1. Open een bordeel en zeg in een interview met de Nieuwe Revu, dat je daar in
feite een stuk sociaal werk mee verricht, ook voor de meisjes.
2. Koop een videorecorder en copieer elke videofilm die je huurt.
3. Frankeer nooit een brief.
4. Koop één aandeel Philips en verstoor de eerstvolgende
aandeelhoudersvergadering.
5. Laat een zwaardere bumper monteren en druk bij ruzie om een parkeerplaats
gewoon door.
6. Maak een culturele tournee door Zuid-Afrika en laat je betalen in Krugerrands.
7. Zeg in restaurants dat het niet lekker was.
8. Vlieg eens per kwartaal met uw vriendin - haar BH vol zwart geld - naar
Zwitserland.
9. Weiger bij vertrek en aankomst op Schiphol uw paspoort te tonen; eis dat de
marechaussee eerst naar beneden komt, vanaf zijn belachelijk hoge balie.
10. Laat bij aanhouding wegens te hard rijden uw moeder zogenaamd op sterven
liggen.

Hoe ben ik brutaal (3)
1. Zet een emmer water klaar voor als de deurwaarder aanbelt.
2. Maak eerst een paar scheuren in de cover van een nieuw boek en ding dan af
op de prijs.
3. Stuur, als u er op geabonneerd bent, uitgesproken slappe komkommernummers
van uw opinieweekblad terug naar de uitgever en eis financiële restitutie.
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4. Zwem altijd haaks op de zwemrichting van de vaste baantjestrekkers in het
Sportfondsenbad.
5. Vraag, wanneer u ergens op bezoek bent waar men naar Nederland 1 kijkt, of
Duitsland 3 op mag en andersom.
6. Weiger haar Prinses te noemen en spreek hardop over Koningin Juliana.
7. Nodig de pers uit als u vijftig wordt.
8. Stuur als u zestig wordt, telegrammen aan alle wereldleiders.
9. Bied Madurodam een standbeeld van uzelf aan.
10. Zeg dat u traint voor de Elfstedentocht.

Hoe ben ik brutaal (4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Loop zonder opzij te kijken langs de Nachtwacht.
Zeg dat u Han Lammers nog hebt gekend op hammondorgel.
Zeg dat u Prins Bernhard kent.
Zeg dat u nóg een paar fouten in Ulysses hebt ontdekt.
Houd bij het vrijen met de pitspoes uw autohandschoenen aan.
Plak op de achterruit van uw Porsche een sticker met de tekst ‘Mijn andere
wagen is een Maserati’.
Zeg dat u in een New Yorks restaurant vaak naast Robert Redford zit.
Stop al het ongevraagde drukwerk bij uw buurman in de bus.
Trap nooit mee, wanneer u achterop een tandem zit.
Laat, na het trekken van een muursnack, het luikje altijd open staan.

Hoe ben ik brutaal (5)
1. Draag nieuw ondergoed en sokken de eerste dagen met de prijsjes er nog aan,
voor het geval u sommige stuks zou willen ruilen.
2. Zeg tegen de kapper dat u die avond op de televisie moet.
3. Ken alle Bekende Nederlanders nog van school of uit dienst.
4. Trek ook zelf uw overhemd uit in een toplessbar.
5. Houd in de kerk uw walkman op.
6. Vraag of u de nieuwe schoenen buiten mag proberen.
7. Laat het bad niet leeglopen, zodat de huisgenoot na u kan zien hoe schoon u
was.
8. Maak nooit gebruik van de toiletverfrisser.
9. Wees, bij het ophalen van jeugdherinneringen, altijd van minstens vier scholen
geschopt.
10. Druk op de knop van het oversteeklicht en loop meteen door.

Hoe ben ik brutaal (6)
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1. Vraag in het vliegtuig naar Amerika heel hard om De Waarheid, wanneer de
stewardess met kranten langs komt.
2. Ga naar een bal-masqué als Adolf Hitler.
3. Houd op het naaktstrand uw kleren aan.
4. Zit in de eerste klasse der NS met uw voeten op de bank tegenover u.
5. Zeg, als de conducteur er iets van zegt: ‘Waarom denk jij anders dat ik eerste
klasse reis?’
6. Werp het kwartje voor de toiletjuffrouw naast het schoteltje.
7. Bel de Room Service om condooms.
8. Zeg dat de portier van uw kantoor heel erg op u gesteld is.
9. Vraag op vakantie wildvreemde mensen of ze even bij elkaar gaan staan, neem
een foto van ze, om thuis te lachen om de squares die er kwamen, op dat eiland.
10. Zeg van al uw littekens dat u ze hebt overgehouden aan vechtpartijen.

Hoe ben ik brutaal (7)
1. Zeg dat u niets nodig heeft, omdat u van uzelf al high bent.
2. Blijf geeuwen tot 14.00 uur, zeggende ‘dat die meid er wat van kon’.
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3. Laat in de herenmodezaak tien overhemden uit hun cellofaan halen, losspelden
en uitvouwen, alvorens een paar sokken te kopen.
4. Zeg dat uw IQ waanzinnig hoog schijnt te zijn.
5. Stop bij een tankstation om alleen een pakje kauwgom te kopen.
6. Tik, wanneer u wilt afrekenen, met de creditcard op de rand van uw kopje.
7. Zeg dat het personeel van plan schijnt te zijn u binnenkort een geschilderd
portret van uzelf aan te bieden.
8. Zeg dat u liever niet over WO2 praat.
9. Zeg dat u zou willen eindigen als burgemeester van een klein dorpje, ergens in
Drente.
10. Zeg dat u Shakespeare liever leest, dan op TV ziet.

Hoe ben ik brutaal (8)
1. Zeg dat de verpleegster niet kon geloven dat u al 47 was.
2. Zeg dat de dokter zei, dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt.
3. Vertel dat het verplegend personeel op de hele verdieping geld had ingezameld,
om u op de morgen van vertrek een bloemetje mee te kunnen geven.
4. Zeg dat u uw psychiater al een paar keer uit de knoei hebt geholpen.
5. Zeg dat u uw hele gebit, wegens tijdgebrek, altijd zonder verdoving laat saneren.
6. Zeg, als u in Den Haag woont, dat uw dochtertje op school zit bij de Prinsjes
en dat die allemaal verkering met haar willen.
7. Loop, als u een copietje wilt maken, een wildvreemd kantoor binnen en vraag
waar het apparaat staat.
8. Antwoord, wanneer hier naar gevraagd wordt, dat u ‘namens Amsterdam’ komt.
9. Zeg dat u twee paspoorten heeft en een Mexicaans rijbewijs.
10. Zeg dat de croupiers even verbleken, wanneer u het casino betreedt.

Hoe ben ik brutaal (9)
1.
2.
3.
4.

Zeg dat Jan Cremer zijn eerst Harley Davidson nog van u gekocht heeft.
Zeg dat u nog gebokst hebt tegen Armando.
Zeg dat u nog een paar keer gezongen hebt bij de Skymasters.
Zeg dat u als dienstplichtige nog Russisch heeft geleerd in Harderwijk, van Nico
Scheepmaker.
5. Zeg dat u alleen op ziek wild schiet.
6. Zeg dat uw pianolerares gehuild heeft, toen ze hoorde dat u niet naar het
conservatorium ging.
7. Zeg dat Wil Simon wel eens zelf belt als ze even vastzitten met Opsporing
Verzocht.
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8. Zeg dat u over telepatische vermogens beschikt, maar dat dit niet bekend mag
worden.
9. Zeg dat u op Nijenrode Ed Nijpels nog eens hebt gehypnotiseerd.
10. Zeg dat het erin zit, dat er nog voor 1987 een tulp naar u vernoemd zal worden.

[Rijschool van der Brul]
Zakken

Max van der Brul van Rijschool Op Zijn Staart:

‘Het is als rijschoolhouder zo, dat één op de tien van je leerlingen, die leren het
nooit. Aan hoe ze gaan zitten weet je het al: dat wordt nooit wat. Maar als lid van de
Bond van Witte Rijschoolhouders, ben je verplicht zo iemand toch een kans te geven.
De grootste kneus in dit verband had ik wel in de heer P. van Lingen. Ik kan z'n
naam veilig noemen, want hij is nou geëmigreerd naar Australië, want daar heeft'ie
tenminste de ruimte. Zodra ik Van Lingen op de wagen kreeg, zette ik als eerste alle
raampjes tegen elkaar open, want anders ging ik onderuit van de valiumwalm. Toen
ik dat doorkreeg zei ik, voor het begin van elke les, dat'ie zich moest laten rijden,
want niks is zo gevaarlijk als leerlingen onder kalmerende invloed.
Ik bracht dubbele veiligheidsriemen aan, want zonder valium zat'ie zo te trillen,
dat het leek of de leswagen niet helemaal spoorde. Vanzelfsprekend had ik dubbele
bediening en ik ben - al zeg ik het zelf - een hele snelle jongen wat ingrijpen betreft,
maar bij Van Lingen viel er niet tegenop te pompen. Nee, P. van Lingen was wel de
hopelooste leerling die rijschool Op Zijn Staart ooit binnen de bebouwde kom heeft
losgelaten, want aan de grote weg ben ik nooit met 'm toegekomen.
P. van Lingen, ex-leerling van Rijschool Op Zijn Staart:
‘Van alle rijscholen waar ik autorijles heb genomen, omdat ik nou eenmaal niet
over één nacht rijvaardigheidseisen ga, spant rijschool Op Zijn Staart wel de kroon,
voor wat betreft puinhoop en instructie.
De grondoorzaak van de frictie tussen mij en Op Zijn Staart zat hem in de
verschillende tempi van reageren tussen instructeur M. van der Brul en mijn
persoontje. Het huidige verkeer eist immers dat men vaak in honderdsten van seconden
situaties overziet en navenant handelt. Vroeg ik Van der Brul: “Zal ik dit
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of dat doen, of zus of zo reageren”, dan had hij net even teveel tijd nodig om het
juiste antwoord te geven, waardoor een enkel lesje - en ik ben de eerste om dat toe
te geven - wel even minder prettig afliep.
Van der Brul's weifelende optreden maakte mij op den duur zo nerveus, dat ik
vóór elke rijles een handjevol Valmane achterover moest slaan. En hoe onschuldig
dit plantaardig, kalmerend preparaat ook is, ik achtte het niet langer verantwoord
mijn autoscholing toe te vertrouwen aan een rijschool waar ik me niet zeker voelde.’

1e les

Van der Brul:
‘Vooral bij rotondes kon Van Lingen er maar niet aan wennen dat hij rechtsom
moest rijden.’
Van Lingen:
‘Dan kwamen we bij een rotonde en dan vroeg ik alleen maar of ik met de klok
mee, of tegen de klok in moest rijden, maar voordat Van der Brul een antwoord had
gegeven, was het vaak al te laat.’

2e les

Van der Brul:
‘Het was alsof elke lantaarnpaal of vluchtheuvel een magnetische
aantrekkingskracht op Van Lingen uitoefende.’
Van Lingen:
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‘Zo'n geel zoutvaatje, zal ik maar zeggen, met zo'n groen raampje erin, waar verder
niks op staat, wat moet je daar nou mee. “Dat je er aan twee kanten langs mag”, riep
Van der Brul dan. Is het dan zo vreemd dat ik in het begin wel eens een beetje moeite
met kiezen had?’

3e les

Van der Brul:
‘Het probleem was misschien ook, dat toendertijd het wagenpark van rijschool
Op Zijn Staart uit één stuks bestond en wanneer die, na de bekende heisa met de
verzekering, weer was opgeknapt of ingeruild, waren we vaak al weer een paar
maanden verder en was Van Lingen alles wat we tot dan toe geleerd hadden, kan je
wel zeggen vergeten.’
Van Lingen:
‘Het probleem was natuurlijk ook, dat ik elke keer weer moest wennen aan een
hele nieuwe leswagen.’
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Laatste les

Van Lingen:
‘Halverwege de laatste les zei ik dus dat ik naar Australië zou emigreren en met
de lessen op moest houden. Toen zijn we gestopt langs de kant van de weg (waar
het volgens mij helemaal niet mocht) en toen heeft Van der Brul het stuur
overgenomen, dat weet ik nog wel. Waarschijnlijk was hij gepikeerd dat Rijschool
Op Zijn Staart nu verloor wat volgens mij hun enigste leerling was, dat hij daardoor
ineens zo woest begon te scheuren.’
Van der Brul:
‘Toen Van Lingen had opgezegd, nam ik opgelucht het stuur van hem over, maar
ik vergat dat aan zijn kant de dubbele bediening zat.’

Scheurgang Compromismie
Recycling
- Oh dat heeft Henk ook, die loopt de hele dag te denken van wat kunnen we nu weer
eens recyclen.
- Eigenlijk is dat begonnen bij onze moeders. Die scheurden poetsdoeken van oude
overhemden en onderbroeken. Tenminste de mijne.
- Die van mij deed dat ook. Mijn Jansen en Tilanus-mandje, noemde zij dat.
- Maar ik bedoel eigenlijk meer hoe je de afgedankte kleren van de een weer voor
de ander kunt gebruiken; die recycling zijn wij meer mee bezig. Vooral met de
maatverschillen dus.
- Dat heb ik ook al ja, dat Femke straks gewoon in mijn kamisooltjes naar school
gaat, bij wijze van zomerjurkje.
- Ik draag Dick zijn oude overhemden al jaren; als duster, bij het soppen.
- Leo begon de laatste jaren zo'n buik te krijgen in zijn polo-pulls. Dus die draagt
onze jongste nu, bij wijze van Kruipbroekje, I-de-aal!
- Hoe gaat dat dan?
- Gewoon: de mouwen als pijpen. Zit heerlijk strak en warm om de beentjes. En
dan de coll als een luier naar boven omslaan en dichtdoen met een grote speld op de
navel. Zit uittekunst! Leo moest wel even wennen aan het idee dat onze peuters nu
in zijn nek plassen, overdrachtelijk dan, maar nu doet hij zelfs geen oud T-shirt meer
weg! Heerlijk korte broekjes voor de zomer!
- Een vriendin van mij die heeft dat gedaan met de ouwe gleufhoeden van haar
man. Die was kaal die man, vandaar die hoeden, maar die heeft toen een toepet
genomen, dus zaten ze ineens met vijf, zes hoeden die niet meer gebruikt werden.
Toen heeft ze daar aan de zijkanten twee gaten ingeknipt, ter omtrek van een
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kinderdijtje. Behalve dat het erg grappig staat, is het gewoon ontzettend prakties, die
uitstaande rand om het baby-middeltje - tegen morsen en dingen op de grond laten
kukelen en zo.
- Heb jij dat ook met sokken, dat je met al die halve paren zit, dat er altijd eentje
weg is?
- Oh maar dat vinden de onze juist leuk, twee verschillend gekleurde wanten! En
oude handschoenen met vingers staan helemaal het einde, als kindermutsjes. Gewoon
strak over die koppies trekken. Echte Haantjes de voorste, zien ze er mee uit!

Toestel (II)

‘Wij hebben nu vijf van deze toestellen op ons Fitnesscentrum staan. De Haden
Dynavit Aerobitronic 30. God, wat is er veel veranderd. Als ik nog denk aan de tijd,
toen we met een paar huis-tuin-en-keukenhometrainertjes begonnen...! Op de
Aerobitronic maak je ook wel een soort fietsende beweging, maar de computer maakt
't zó anders. Die geeft namelijk ook je polsslag aan, de warmte-omzetting in je lichaam
in Watts per kg, de zuurstofopname, je pedaalsnelheid, de afstand die je fiets in
jogmiles en de calorieën die je per rit omzet. Dit is echt cardio-aerobic fitness! Je
gebruikt dus niet alleen je lichaam op een ontzettend goeie manier, ook je hersens
krijgen een fikse beurt, met al dat rekenwerk.’
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Scheurgang Laat-moderne Gezelligheid

- En hoe hebben jullie het gehad?
- Druk! Nog nooit zo'n drukke vakantie gehad.
- Je ziet er ook niet best uit, als ik het eerlijk mag zeggen.
- Vind je het gek? We stonden elke dag om zes uur op!
- Waarom zo vroeg?
- Dan begon de cursus Meditatie, tot half zeven.
- Wat van opgestoken?
- Nee, niet echt wat van geleerd. De Lotus-zit kende ik natuurlijk al van thuis en
verder riepen ze alleen maar dat je je moest ontspannen, alles los moest laten en je
helemaal over moest geven; gewoon de geest in zijn vrij zetten. Dat was eigenlijk
alles.
- Maar wat mediteerde je dan? Wat ging er dan door je hoofd?
- Nou voornamelijk dat ik ontzettend terug naar mijn bed verlangde! Je moet
rekenen we gingen er nooit voor een uur, half twee in, daar, want alles wat we de
hele dag deden werd op video opgenomen en dan 's avonds teruggekeken met z'n
allen, ter evaluatie, heette het dan. Maar volgens mij hadden ze dat zo geregeld om
zelf het dorp in te kunnen, die cursusleiders. Dus je werkte je echt het lazerus de hele
dag, van 's ochtends zes tot 's avonds zeven. Nee, Claar zei het ook al, na een dag of
twee: ik geloof dat het niks voor ons is Giep, zo'n Doe-Vakantie. Zijn we te oud voor.
- Maar ik las dat er een cursus toneel was, kabaret, straattheater...
- Nou dat was meer een cursus in één. Toneel, kabaret, straattheater, mime,
beweging, dans - dat was allemaal 1 geheel, omdat de leiding er vanuit ging dat alles
één was en zeker het leven in Zuid-Frankrijk. Dus na de meditatie en de Tai-Chi,
wat gewoon een beetje ochtendgymnastiek op Japanse muziek was; werd er dan
ontbeten in het dorp onder leiding van die Pierre en Reinier, want dat waren zo'n
beetje de twee die het daar voor het zeggen hadden. Koffie en croissants, je kent het
wel. En dan moesten we heel goed kijken naar hoe het leven in dat dorpje op gang
kwam.
- Maar je kreeg dus geen acteerlessen?
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- Welnee! Het enige wat er gebeurde was dat we om beurten boodschappen moesten
doen en dat Pierre of Reinier dan op video vastlegde hoe jij de Boulangerie binnen
ging en er weer met tien stokbroden uitkwam. Ja, je moest dan wel brood gaan kopen
terwijl je zogenaamd net had gehoord dat je moeder was overleden, maar in feite
kwam het erop neer dat ze ons gewoon alle boodschappen lieten doen.
- En die Mime dan?
- Ken jij het provencaals wat er daar wordt gesproken? Je móet wel mimen als je
ze duidelijk wilt maken wat je nodig hebt, dus daarmee hadden ze die óók gecoverd,
de cursus pantomine. Uitgekookt stel hoor!
- En Dans en Beweging?
- Na de boodschappen gingen we terug langs het strand, zo'n klein kloterig
kiezelstrandje, waar de zon dan al drie uur op had staan te blakeren en dan moesten
wij onze schoenen uitdoen en dan zo elegant mogelijk bewegen op blote voeten: dat
was de cursus Dans en Beweging!
- Maar je wilt me toch niet vertellen dat àlle cursussen op die manier gingen? Wat
was de cursus Massage dan, bijvoorbeeld?
- Massage hield in dat we bij elkaar de ergste blaren in de zalf zetten, als we van
dat kiezelstrand terugkwamen.
- En Clowning dan?
- Clowning dat viel óók onder de sprongen die je maakte en de bekken die je trok
als je over die kokende kiezels danste, net als Akrobatiek.
- Nou okee, maar dan kwamen jullie thuis, op dat Kasteeltje zal ik maar zeggen,
en dan werd er toch zeker wel een serieuze cursus gegeven? Wat was Tekenen en
Schilderen dan?
- Schilderen hield in dat we in drie weken de hele buitenboel van hun zogenaamde
kasteeltje hebben afgekrabd, geplamuurd en geverfd, en als we vroegen wanneer we
nou eens Tekenen kregen dan zeiden ze dat we moesten wachten tot het eind van de
Doe-Vakantie, want dat we dan vanzelf getekend zouden zijn. Nee dat zeg ik; dat is
eens maar nooit weer!
- Dus van de cursus Regie is ook niks terecht gekomen?
- De Cursus Regie hield alleen in dat je om beurten de leiding had bij de afwas en
alle andere corvees!
Nee, alles bij elkaar is het vreselijk tegengevallen. Maar op zich is het hele idee
Doe-Vakantie natuurlijk prima. Daarom wilden Claar en ik volgend jaar dit eens
proberen. Ken je dat?

- Schei uit, niet doen! Hebben Fnuikje en ik gedaan, deze zomer.
- Wat van geleerd?
- Ben je gek! Wilt U Mijn Rug Insmeren, in het Spaans, meer niet!
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De Bodyguard
een filmpje

‘Kijk, gepantserd ondergoed droeg ik al in '46, omdat er toen al wat mannetjes op
mij loerden, wat ik allemaal nog een keer hoop tegen te spreken.
Maar toen ging het ineens zó knoertehard in de plastics en de scheepsbouw en
waar ik allemaal nog meer in zat, dat de H.H. penoze hier in de jaren zestig lucht
van kreeg en ik mij genoodzaakt zag mijn beveiliging eindelijk eens serieus te gaan
aanpakken, ook omdat Lloyds moeilijk begon te doen vanuit Londen.’

‘De moord op Kennedy was natuurlijk een seintje voor me. Mijn eerste bodyguard
nam ik dan ook in '63. Ik was de eerste Nederlander met een persoonlijke bewaker,
maar de naam Bodyguard verdiende het fenomeen destijds nauwelijks, want het was
kwa beveiliging afdoende als ze zo'n beetje het huis in de gaten hielden. De mare
dat je een bodyguard had, was voldoende om elke poging tot afpersing in de kiem
te smoren.
Ik ben geen hondeliefhebber, maar het effect was hetzelfde: door dat simpele
bordje in mijn voortuin “Wacht u voor de Bodyguard” had ik nergens last van.’
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‘In de zeventiger jaren ging het snel bergafwaarts met de veiligheid. Bij vrindjes van
me werd regelmatig ingebroken en behalve dat ik Groot-Buytenbroeck geheel
electronisch moest laten beveiligen, liet ik ook zendertjes inbouwen in mijn ballpoints,
aansteker, scheerkwast, bretels, steunzolen en manchetknopen. Bij een
plastisch-logopedist in Zürich liet ik operatief mijn stem vervormen, opdat mijn
telefoongesprekken niet langer konden worden afgeluisterd en bij Gianni Frenso, de
beroemde Maffia-opticien in Napels, liet ik mij een nachtbril aanmeten, waarmee ik
tot 188 meter ver kon zien in het donker.’
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‘Op een veiling bij Sotheby kocht ik uit de verzameling Menten de befaamde
gepantserde Mercedes van de heer A. Hitler; op het dak van Groot-Buytenbroeck
liet ik Estec uit Noordwijk een Scrambleparabool monteren, die afluisteren door
satellieten onmogelijk maakte en op alle deuren stonden dag en nacht emmers kokend
water.
De beveiliging was optimaal, maar een bezwaar bleef, dat ik bij enige stap buiten
de deur, weer even kwetsbaar als voorheen was. Gelukkig kon ik toen van Freddie
Heineken een occasionbodyguard overnemen: ene Herman, met een IQ van 52, maar
een lengte van 2 meter 08.’

‘Elke stap die ik buiten Groot-Buytenbroeck zet, wordt eerst gezet door Herman. De
route van mijn daagse ommetje heeft Herman 's morgens in alle vroegte reeds
gecontroleerd: alle putdeksels opgelicht, papierbakken op explosieven gecontroleerd,
waarschuwingsschoten in brievenbussen gelost en dreigend Boe! geroepen in de
glasbak.
Herman fouilleert mij op vergeten kostbaarheden voor wij Groot-Buytenbroeck
verlaten en ook onderweg moet ik mij, voor alle zekerheid, nog een paar keer van
hem ontkleden. 't Is allemaal geen pretje, maar liever bloot dan dood!’
‘Het begrip Bodyguard is met name het laatste jaar in mijn situatie enorm verletterlijkt:
je kunt eigenlijk wel zeggen, dat er de hele dag een kerel tegen mij op loopt te rijden
en dat wordt mij soms wel eens even teveel, want die 120 kg zet je niet zo eventjes
opzij.
In de buitenlucht is Hermans goedbedoelde opdringerigheid nog wel te verdragen,
maar u kunt zich voorstellen, dat ik mij binnenshuis wat moeizaam voortbeweeg
onder deze permanente bewaking. Zo heb ik een hele nieuwe slag van tandenpoetsen
moeten aanleren en ook heeft het een half jaar geduurd, voor ik er aan gewend was
mij, na mijn eerste ochtendsigaretje, te ontlasten met een bodyguard op schoot.’
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‘Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik het lichamelijke contact met Herman niet
altijd als stuitend ervaar. Vooral nadat ik hem een Magnum van mijn aftershave heb
gegeven, wekt zijn lijfelijke aanwezigheid steeds minder weerzin bij mij op. Bij dit
alles dient u ook te bedenken dat ik voor het overige kind nog kraai bezit hier in
Delfzijl en het geeft beslist een warm gevoel om 's avonds te gaan slapen in de
gespierde armen van mijn Herman. Nee, ik heb 'm de Paus voor een weekje beloofd
- Herman wordt de persoonlijke bodyguard van de Heilige Vader, tijdens diens bezoek
aan Nederland - maar ik zál 'm missen. Maar ja, je bent goed Katholiek, of niet!’
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Paasgebed
Dank U, Heer, dat ik geen Paasmeubelshow hoef te bezoeken.
Ik dank U, dat ik niet taal naar een eethoek, waarvan de prijs beslist niet zwaar op
de maag ligt, bestaande uit massief eiken stoelen met een fijne zadelzit en een tafel
die praktisch onverwoestbaar is, het geheel in bali-bruin. Dank U, dat ik niet verlang
naar een zitgroep met afritsbare bekleding; zelfs begeer ik geen speelse wandset,
waarin veel open vakken het geheel een luchtig karakter geven en waarvan sommige
elementen eventueel met een rolluikje afsluitbaar zijn.
Laat ook de achtkantige salontafel met tegelinleg aan mij voorbijgaan, Heer.
Dank U, dat U mij hebt gespaard voor opbergproblemen in mijn woongebeuren.
Amen

Scheurgang Polymorfe leegteleer
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Bij de dokter
-

Ziezo. Kleed u zich maar weer aan mevrouw.
Is het erg dokter?
Ja, mevrouw.
Wat heb ik dokter? Wat is het?
Niets mevrouw. U heeft niets.
Oh God! Is dat zeker, dokter?
Voor honderd procent mevrouw. Het enige wat wij hebben kunnen vinden, is
niets.
Valt daar iets tegen te doen, dokter?
Nee mevrouw. Bij patiënten met Niets staan wij machteloos. Wij weten daar
namelijk nog maar heel weinig van, van Niets.
Waar komt het door, dokter?
Niets komt nergens door mevrouw. Kwam het maar ergens door, dan had u
tenminste iets. Maar nu heeft u niets.
Hoe lang kan dat duren, dokter?
Daar valt niets van te zeggen mevrouw. Ik ken gevallen van Niets die honderd
zijn geworden.
Moet ik er iets speciaals voor doen, dokter?
Nee mevrouw, niets.
Gewoon alles eten?
Niets voor doen, niets voor laten; alles drinken, alles eten des te groter is de
kans dat u iets krijgt en dan kunnen we verder praten. Want nu heb ik dus niets
aan u.

In huis

(zoemer)
- Ja?
- Ja, schat met mij. Wat doe je?
- Ik ben aan het koken. Wat is er?
- Nee niks. Ik ben nu in de slaapkamer en ik wou je even bellen, dus ik dacht, ik
bel de keuken.
- Fijn. Verder nog iets?
- Nee hoor. Ik kom zo naar beneden en als ik in de zitkamer ben aangekomen, bel
ik wel weer even.
- Maar schat, ik heb echt geen tijd. Over een uurtje komen ze al en ik moet m'n
haar nog helemaal doen!

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

- Nou goed, dan ga ik niet naar de zitkamer, maar dan zal ik een paar flessen wijn
gaan halen. Als je nog iets nodig hebt, bel je dan even naar de kelder?
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Aan de deur

Stem uit kastje:

- Wie is daar?

Bert van Haaren:

- Ha Henk, Bert hier.

Stem:

- Welke Bert bedoelt u?

Bert:

- Bert van Haaren natuurlijk. Doe je even
open, Henk?

Stem:

- Welke Henk bedoelt U?

Bert:

- Doe niet zo lullig, Henk, ik herken toch
je stem.

Stem:

- Wat voor kleur ogen heeft de Henk die
u bedoelt?

Bert:

- Godver...eh...bruin! Henk Baarslag heeft
bruine ogen, geloof ik.

Stem:

- Fout! Henk Baarslag heeft geen bruine
ogen.

Bert:

- Nou moet je ophouden, Henk! Ik weet
het, we moeten wat meer oppassen,
vandaag de dag en ik vind het een
prachtig kastje, maar de paranoia slaat bij
jou wel ernstig toe. Je kent m'n stem toch,
Henk?

Stem:

- Bert van Haaren heeft een veel
donkerder stem en Henk Baarslag woont
hier niet.

Bert:

- Krijg de kleren, Henk. Ik ga nu weer
naar huis en ik bel je dan wel.

Stem:

- Onmogelijk. Henk Baarslag heeft vanaf
vandaag een geheim nummer.
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Afsluiten
‘Ik sluit nog even af’, zei hij tegen de rug van zijn vrouw, die langzaam de trap
opslofte. Ook hij voelde zich moe, na een hele dag niksen en een avond tv-hangen.
Morgen maar weer 's een hengeltje uitzetten, of een kaartje leggen op de soos.
Hij begon zijn ronde in het schuurtje. Ai, zijn vrouw was weer vergeten haar fiets
op slot te zetten. Haar sleuteltje borg hij bij het zijne, achter de bloempot op de plank.
Sleutel van de schuur achter de linkersteen. Trektouw uit het achterompoortje, twee
schuiven erop. Nog even diep ademhalen. Geurige avondlucht.
Binnen eerst de keukendeur: boven- en onderknip, slot tweemaal om, sleutel in
de bovenste keukenla. Rukje aan de serredeuren. Even voelen aan de twee spijkers
in de geboorde gaatjes van de sponningen.
In orde.
De woonkamer. Bovenknip, onderknip, dievenkettinkje, sleutel tweemaal om,
extra knipje op het raampje. Het zwakke punt: de twee deuren die op de gang
uitkwamen. Daar moest 'ie nou 's nodig knippen opzetten aan de gangkant, om te
voorkomen, dat als ze toch via de ramen naar binnen waren gekomen, ze de rest van
het huis inkonden. Al een jaar zette hij iedere avond twee grote, zwarte bakblikken
uit de keukenoven een beetje schuin rechtop tegen de deuren. Heel gedoe, maar toch
een veilig gevoel. Als ze de deuren zouden opendoen, zou hij boven zeker wakker
worden van het kabaal. Zo. Licht in de gang uit. Klaar.
Zijn vrouw sliep al. Zachtjes schoof hij in zijn pyama. Nog even tastte hij met zijn
linkerhand onder het bed, naar de uit het bos meegebrachte dikke stok en de
staaflantaarn, daarna knipte hij zijn bedlampje uit.
Met een schok schrok hij wakker. Lampje aan. Drie uur zestien, noteerde hij
automatisch in het nu veel te felle licht. Had hij gedroomd, of was het echt? Had hij
de bakblikken gehoord?
Met een bonzend hart luisterde hij naar de nacht.

Hersenprikkel
In ons nog voortdurend toenemende Informatietijdperk, wordt het menselijk vermogen
tot het correct onthouden van allerlei gegevens, zwaar op de proef gesteld...
Binnenhoofdse metingen hebben bovendien met aan waarschijnlijkheid niets te
grenzen overlatende duidelijkheid aangetoond, dat ons hersenvolume, althans qua
inhoud, nog voortdurend in grootte afneemt; ja, het wordt zelfs kleiner!
Maar nu is er de telefoon-met-Memory, die de tien het veelvuldigst door u gedraaide
(lees: gedrukte) nummers, in zijn geheugen kan opslaan!
Dit betekent niet alleen het niet meer hoeven laten slingeren vanuit het oogpunt
‘Vertrouwelijk’, maar ook dat u deze cijfers gevoegelijk kunt vergeten, waardoor er
in uw hoofd ruimte gecreëerd wordt voor tien hele nieuwe getallen!
Stel u eens even voor: uw eigen lengte en lichaamsgewicht, de geboortejaren van
uw kinderen, uw huis- en autonummer, ja zelfs uw trouwdata behoren nu tot de te
onthouden nieuwe mogelijkheden!
Goedbeschouwd is zeshonderd gulden voor dit nieuwe toestel absoluut geen geld.
Mijn advies: doen!
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Drs. Ralph Ternauw,
Open Scheur Tutor.
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Dagboek van een astronaut
Dinsdag.
Mijn zevende vlucht alweer. Ging voor het eerst de ruimte in met de Sojoez-5,
kun je nagaan!
Nauwelijks belangstelling bij lancering, geeneens meer beste wensen voor behouden
terugkeer, o.i.d. namens Partijtop. Wel twee hoge klojo's van Politburo om ons te
fouilleren op eventuele verboden handbagage. Koelygin moest zijn Playboy afgeven,
Soljony zijn Cartier-aansteker inleveren en ik (Werzjinin dus) werd gesommeerd de
Denk Aan Ons-foto van Babisjka en de kinderen van het levitatiepaneel te peuteren.
En haal het niet in je hoofd om tegen te sputteren, want dan kost het je vrouw voor
minstens een maand al haar vleesbonnen...Maar goed: nog twee vluchten hierna en
dan zit het erop voor deze jongen.
Verder niks bijzonders, of het moest zijn dat Koelygin nog erger uit zijn bek stinkt
dan de laatste keer dat ik met hem vloog, wat geloof ik op de Sojoez-9 was. Met
Soljony ben ik nog niet eerder omhoog geweest, maar hij lijkt me niet ongeschikt,
als mens. Wel ontzettend boers en simpel (hij steekt bijvoorbeeld zijn vinger uit en
dan moet ik eraan trekken en dan laat hij een keiharde scheet in zijn ruimtebroek)
maar alles bij elkaar toch niet onsympathiek.
Koelygin had als eerste Turbo-tweetrapscorvee, dus kon ik lekker vroeg gaan
slapen. Vrijdag moeten we Ruimtestation Saljoet-7 bevoorraden en als alles goed
gaat kunnen we de volgende week woensdag alweer thuiszijn; kan ik 's avonds nog
net Dynamo Kiew zien voetballen voor de Europacup II!
Woensdag.
Vandaag iets ongelofelijks gebeurd, wat ik nog nooit eerder had meegemaakt en
waar ik ook eigenlijk nooit bij stil had gestaan: er is een vlieg aan boord!
Kun je nagaan hoe belabberd het hele hygiëne-checksysteem langzamerhand
functioneert! Hoop babbels, de heren Ruimtestudentjes uit Leningrad met hun Old
Spice-geurtje en hun Dunhill-aanstekers, maar nog te stom om een Flight Control-list
af te werken zonder dingen over het hoofd te zien! Ik dacht eerst dat ik droomde,
vannacht; droomde dat er een vlieg door mijn slaapcylinder zoemde, maar toen werd
ik wakker omdat hij over mijn gezicht liep. Ik ben eruit gegaan en heb de vacuümdeur
snel achter mij dichtgedaan, want als dat dier in de Hoofdcabine komt weet ik precies
wat er gebeurt: dan breekt de pleuris uit, op de Basis! Dat is allemaal zo paranoïde
als de pest daar beneden, dus Moskou neemt onmiddellijk aan dat het een door de
CIA aan boord gesmokkelde NASA-vlieg is, uitgerust met waanzinnig verfijnde
decoderings-apparatuur en een ultrakortegolf-zendertje. Maar dat is natuurlijk allemaal
gelul, want het is een doodgewone huisvlieg. Hij ziet er heel gezond uit en heeft, als
je goed kijkt, mooie lange wimpertjes boven zijn ogen. Ik realiseerde me ineens dat
ik, sinds de vakanties die ik als jongen doorbracht op de boerderij van Oom Wanja
in Omsk, nooit meer zo intens naar een vlieg had gekeken als hier vanmorgen, aan
boord van de Sojoez-12! De hele dag steeds met smoesjes over bed opnieuw opmaken
gaan kijken hoe het met de vlieg ging. Zal ik Koelygin en Soljony inlichten, of is het
maar beter van niet?
Enfin: volgens ons vliegschema moet ik de eerste achtenvijftig miljoen kilometer
sturen, na de maan, dus heb ik mooi tijd om erover na te denken, vanavond.
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Donderdag.
Een zeer emotionele dag: Soljony weet van de Vlieg! Hij kwam me vanmorgen
na mijn nachtvluchtdienst een beker thee op bed brengen (goddank was het Koelygin
niet, met zijn mondgeur!) en toen zag hij hem zitten, op de rand van mijn aluminium
deken. Grote ogen! Hij wou hem onmiddellijk doodslaan, maar ik greep zijn arm en
vroeg hem waarom. Daar had hij geen antwoord op! Ik bezwoor hem dat hij niets
aan Koelygin moest vertellen, want dat we hem anders allebei zouden tikken en dat
hij (Soljony) niet moest zeuren over de extra zuurstof die de vlieg verbruikte, want
dat dit te verwaarlozen was en dat ik, als hij daar op stond, als bewaker van de vlieg
dan wel een keertje minder adem zou halen.
Toen ik hem ook nog een paar maal aan zijn wijsvinger trok zodat hij harde scheten
kon laten, beloofde hij dat hij niks aan Koelygin zou vertellen en hebben we samen
minstens tien minuten ademloos liggen kijken naar hoe de vlieg zijn kopje waste,
tot Koelygin riep dat we de ontbijtboel moesten opruimen en de surplus-hittepanelen
moesten plaatsen, omdat we Mars naderden. Ook moesten de ruiten gezeemd. Intussen
zit ik met het probleem hoe ik de vlieg weer levend terug op Aarde moet zien te
krijgen...
Er is geen denken aan dat hij volgende week na de landing door de get back-check
kan glippen en tussen mijn metertjes is eenvoudigweg geen plekje te bedenken wat
niet ogenblikkelijk na aankomst wordt bespoten met het sterilisatiekanon.
Waar moeten we hem laten, onze vlieg?
Soljony heeft al aangeboden het diertje in zijn broek mee naar buiten te smokkelen,
maar daar wil ik niets van weten: er hoeft na de landing maar iemand aan zijn vinger
te trekken en alle moeite is voor niets geweest.
Nee, ik ben er nog niet uit, maar we bedenken wel iets. Vanavond heerlijk vroeg
naar bed, gezellig lezen in Schuld en Boete en wie weet vlieg af en toe even lekker
over bladzij trippelen.
Morgen overladen spullen op Ruimtestation Saljoet-7.
Vrijdag.
Wat is er nu precies misgegaan vanmorgen bij de koppeling aan Saljoet-7, loop
ik mij al de hele dag af te vragen.
We hadden echt niet veel over te tunnelen (twee isobaren-halfkleinbeeld-camera's
en een nieuwe neutronen-recorder),
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maar denkelijk heeft die oen van een Soljony de patrijskluis van mijn slaapcylinder
open laten staan (hij had vanmorgen beddendienst en moest onze matrassen met
nieuwe folie bekleden) en is mijn vlieg als het ware zijn kamertje uitgezogen, recht
de Tunnel in.
Mij was nog niet eens opgevallen dat hij weg was, maar Koelygin begon plotseling
te springen en te wijzen: daar, op de uranium vensterbank van Saljoet-7 zat een vlieg!
Soljony en ik hielden ons natuurlijk van de domme, en ik vroeg Koelygin of ik
hem niet even snel zou vangen, maar dat moest eerst met Moskou overlegd worden,
wat dacht je.
En wat zeggen ze, die harteloze proleten van Lanceringen? Laten zo! Bedoelen
ze dat we hem hier ijskoud moeten achterlaten? vroeg ik aan Koelygin. Ja natuurlijk,
antwoordde die. Wat zou dat? Hij was daar toch zeker al die tijd al? Daar kon ik
natuurlijk niks op zeggen. En de Tunnel ging weer dicht en wij aanvaardden de
terugreis zonder vlieg!
Soljony heeft al een paar keer geprobeerd me op te monteren door mij uitnodigend
zijn wijsvinger voor te houden, maar vandaag staat mijn hoofd nog niet naar grappen;
daar is wat er met de vlieg is gebeurd toch te ingrijpend voor geweest.
Ik zal blij zijn als we woensdag thuis zijn en de kinderen en Babisjka onmiddellijk
verbieden om ooit nog 1 vlieg kwaad te doen of dood te meppen.
En ik weet al precies hoe Moskou mijn vlieg naar buiten zal brengen - ze zullen
zeggen dat, voor het eerst in de geschiedenis van de Ruimtevaart, een Russiese
Bemanning erin geslaagd is een levende vlieg aan boord van een Ruimtestation te
zetten en dat daarmee het eerste organisme in een baan rond Saturnus een Russies
Levend Wezen is.
En we zullen er wel een medaille bijkrijgen, Koelygin, Soljony en ik.
Ik heb liever vleesbonnen.
Serge Werzjinin,
Astronaut

Sportnieuws
Nothing, een frisdrank waar gegarandeerd niets meer inzit.
Krachtpatsers, chips voor ontwikkeling van hals- en kaakspieren.
Muscletumtum, spiervergrotende sportsnoepjes.
Potatoepowerpasta, een prestatieverhogende aardappelpuree.
Sportvlokken, hagelslag in de kleuren van jouw favoriete club.
Gehaktklontjes, licht verteerbaar sportvlees in meeneemvorm.
Biefdrink, tien vloeibare biefstukjes in doordrukstrip.
Freshuptowels, het aloude washandje in een nieuwe verpakking.
Sportstengels, dropstaven tegen kromme benen.
Fanatacrème, de diep inwerkende gekmaker, die u de tegenstander doet
‘verslinden’.
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Vroeg-moderne Gezelligheid
Verjaardag Toen

Laat-moderne Gezelligheid
Verjaardag Nu
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Scheurgang Laat-moderne Gezelligheid
Hoe eten wij een doos bonbons?

1. Zet de doos recht voor u op tafel, kijk er strak naar en zeg: ik neem er eentje.
2. Herhaal dit enige malen voor uzelf.
3. Maak nu de doos open en bewonder de bovenste laag, terwijl u blijft herhalen:
ik neem er eentje.
4. Neem er nu eentje.
5. Sluit vervolgens de doos.
6. Doe de doos weer open en tel, door met uw wijsvinger ter rechterzijde van de
bonbons langs de binnenwand van de doos te wroeten, hoeveel lagen bonbons
zij bevat en of het erg zou zijn, als u er daarom nog eentje nam.

7. Beantwoord vraag 6 derhalve ontkennend en neem er nog eentje.
8. Doe de doos nu goed dicht.
9. Zet haar hoog weg en zorg er bij dit wegzetten voor, dat er een bonbon uitvalt,
die bijna op de grond terecht zou zijn gekomen, als u hem niet snel in uw mond
zou hebben gestoken.
10. Probeer de doos te vergeten.
11. Zet een lekker kopje thee.
12. Vraag u af of, met een bonbonnetje, de thee niet nog lekkerder zou smaken.
13. Beantwoord deze vraag met ja en haal de doos van de kast.

14. Drink, om de tweede laag bonbons te bereiken, nog drie kopjes thee.
15. Verbrand of verstop overgebleven papiertjes van bovenste laag.
16. Neem, om aangebroken uiterlijk van nieuwe doossituatie te onderstrepen, één
bonbon.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

17. Herhaal deze handeling.
18. Zoek nu in onderliggende derde laag naar lekkere, net zo'n bonbon als zoëven
nog op bovenste laag.
19. Verwijder deze bonbon uit derde laag en eet hem op.
20. Maak, om ‘doorzakken’ in thans ontstane gat van derde laag te voorkomen, de
tweede laag nog drie à vier bonbons lichter.

21. Breng, ter correctie wanverhouding doos-bonbons, bonbons over in schaaltje.
22. Eet, ter vermijding van ‘kop op schaaltje’, hinderlijke bonbons snel op.
23. Eet, ter feestelijke opening van zojuist tot bonbonnière gepromoveerd
compôteschaaltje, twee à drie bonbons.
24. Kies, voor verkrijgen vol effect, kleinere schaal en laad de bonbons hierin over.
25. Handel bij evt. kopvorming als in punt 22.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

Herhaal de stap van punt 23.
Eet de nu onduidelijke, niet langer presentabele bonbons terug tot twee stuks.
Eet zelf de lekkerste van deze bonbons.
Verwijder alle bonbonsporen (denk aan doos!)
Presenteer uw partner bij binnentreden de overgebleven welkom-thuis-bonbon.
Vraag aan huisgenoot: ‘Vind je hem lekker? Dan zal ik morgen eens een hele
doos kopen.’

Scheurgang Laat-moderne Gezelligheid

Dagboek van een werkloze optimist
Maandag
Fantastisch geslapen. Wat was het weer een gezellig weekend. Wat kan Lea's vader
toch kostelijk vertellen. Vooral als hij begint over dat trappetje, vroeger op de zaak.
Kan ik honderd keer horen.
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En wat ziet Lea's moeder er toch fantastisch uit, voor haar leeftijd. Als Lea er later
ook zo uit gaat zien...nou, ik teken er voor.
Nee, ik mag mijn handen dichtknijpen met zulke schoonouders. Trouwens ook
met de buren en helemaal de hele straat. Leuk gelukt is dat met die bloembakken.
Het lijkt soms wel of ons straatje bewoond wordt door alleen maar leuke mensen
met een meer dan gemiddelde fantasie: als je alleen al al die verschillende
huisnummers ziet!
Mijn nieuwe sokken zitten precies goed. Blij dat ik die kleur heb genomen.
Lea vindt ze ook het einde. Na de douche (zalig!), heerlijke koffie (Goudmerk)
gedronken en onze kopjes niet afgewassen, maar gewoon de boel de boel gelaten.
Ergens zijn we wel artiesten.
Handig dat het ochtendblad in twee delen komt, dan kunnen Lea en ik na verloop
van tijd oversteken. Tegen twaalven zalig gewandeld met de hond en op de terugweg
twee warme lekkerbekjes gehaald bij die romantische viskar op de Macayweg.
Gelukkig niet in poep getrapt, zodat ze thuis nog warm waren. 's Middags eindelijk
heerlijk oude kranten gelezen. Brrr! Blij dat het niet het nieuws van vandaag was.
Half uurtje geknutseld (Taj Mahal uit kroonkurken).
Zo lekker als Lea vandaag de bloemkool had gemaakt (kaassausje!), proefde ik
haar nog nooit.
's Avonds samen stiekem meegekwist met de televisie. Samen bed verschoond,
waar vervolgens als blokken in geslapen.
Dinsdag
Dag begon meteen al goed. Bij de post was de overschrijving van onze uitkering.
Waar halen ze het toch vandaan. Als je leest wat defensie alleen al kost, mogen we
onze handen dichtknijpen.
Samen met Lea nieuwe panty gaan kopen (beetje kleur van mijn sokken). Veel
plezier gehad om kostelijke types van markt-koopmannen. Thuis panty nog op hoofd
gezet en als soort kangoeroe wat voor Lea rondgesprongen, die niet meer bijkwam.
Hoewel inmiddels half twee, wij net gedaan of we gek waren en gewoon koffie gezet
(Roodmerk).
Samen met Lea keukenkastjes uitgemest. Wat we allemaal terugvonden:
schoensmeer, Brillo en...het afsluitringetje voor einde gordijnroe uit de voorkamer,
zodat ik er 's middags niet uit hoefde! Ook op extra afwaskwast gestoten, raadsel
waar die vandaan kwam. In elk geval, bij oude mevrouw IJsseldijk van links beneden
aangebeld met kwast in kwestie en of zij er iets mee kon doen. Grote blijdschap bij
het lieve mensje, dat onmiddellijk zingend ging afwassen en ons op koffie fuifde (zo
te proeven Bruinmerk, misschien ook eens proberen). Na een uurtje gezellig
kwebbelen, Lea en ik in optocht weer naar huis,
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waar restant kaassaus op bruine boterham voortreffelijk smaakte.
's Middags, op gisteren gelezen kranten in schuur, het mechaniek van piepende
pedaalemmer van A tot Z uit elkaar gehaald, geolied, bijgesteld en weer gemonteerd.
Lea kon niet geloven dat het dezelfde pedaalemmer was. 's Avonds samen nog een
hele kluif aan heerlijke malse, dikke blinde vink, opgebakken aardappeltjes van
gisteren en van mevrouw IJsseldijk in ruil voor de vatenkwast gekregen pannetje
andijvie. Nogmaals kangoeroenummer met panty opgevoerd. Succes zo mogelijk
groter.
Denk wel eens: als je moe zou thuiskomen van kantoorbaan, deed je zulke dingen
niet.
Voor het slapengaan nog even heerlijk ge-SOSUd. Waar we ook nog op moeten
bezuinigen: die kalender nemen ze ons niet af!
Woensdag
Hele dag al in feeststemming vanwege vanavond voetbal op TV. Nieuwe sokken
hebben zich voor prijs prima gehouden in was. Zijn benieuwd hoe Lea's panty er
dezer dagen uit zal komen, want die hoeft nu nog niet.
Vervelend ongelukje tijdens ochtendafwas. Bij schoonmaken bloemkoolpan van
maandag, iets te hard gedrukt, waardoor afwasborstel brak! Mevrouw IJsseldijk bleek
alle begrip voor situatie te hebben. Daar wij dit niet zeker wisten, panty meegenomen
en kangoeroe gedaan. Moesten mevrouw IJ. langdurig op de rug kloppen. Doen nu
voorlopig samen met één kwast. Als we beetje om en om eten, moet dit haalbaar
zijn.
Middag omgevlogen met oppoetsen kerstboomspullen op zolder en nalopen van
ons kunstboompje. Staan elke keer weer paf van eigen piek en verheugen ons nu al
weer op donkere dagen. Onthouden: afwaskwast als sinterklaassurprise voor Lea,
met gek gedicht over kangoeroe's.
Tegen vijven kwam Henk al voor voetbalwedstrijd. Even paniek. Gelukkig had
Henk eigen brood bij zich en zeer in sas met door Lea tevoorschijn getoverd gebakken
eitje.
Wedstrijd eindigde in 0-0, waarmee beide partijen precies kregen wat ze
verdienden. Tijdens wedstrijd van spanning vier pilsjes er doorheen gejaagd en na
vertrek Henk, samen met Lea, nog even doorgeknutseld aan kroonkurken Taj Mahal.
Donderdag
Werden vanmorgen wakken door vrolijk gekletter van ouderwetse regenbui. Een
liedje van Rob de Nijs neuriënd, maakte ik ontbijt klaar.
Na kopje koffie (Bruinmerk, maar we hebben nog niet helemaal de goede balans)
samen gezellig etalages kijken in nieuwe winkelcentrum Sieuwertshof. Ook kijkje
genomen in indrukwekkende parkeergarage. Blij dat we geen auto hebben.
Op roltrappen ben je toch altijd weer even kind. Even uitgerust op driezitsbank in
meubelzaak, mocht van aardige verkoper.
Laat nu ineens Van Wisse naast ons komen zitten, die zes jaar bij mij op de afdeling
heeft gezeten! Gelijk met mij ontslagen.
Was op de zaak al oorwurm van jewelste, maar had nu helemaal de smoor in. Ik
zeg: ‘Het is maar helemaal wat je er zelf van maakt, Van Wisse, waarom ga je niet
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iets doen met kroonkurken, ik noem maar wat’. Uit 's mans mond steeg niets dan
gekanker. Sommige types verdienen deze welvaartsstaat helemaal niet.
Gauw naar huis en ochtendzakje uit pedaalemmer gevist en met extra kopje thee
nare smaak van Van Wisse weggespoeld. Na de kangoeroe was Lea er ook weer
bovenop.
Panty nu wel in was gedaan. Hoop zaterdag droog als Lea's ouders weer komen.
Haar vader beloofde Tussen de Rails uit trein mee te bietsen; ben benieuwd.
's Avonds zeer geestige Playbackshow op TV. Schattig kindje deed Lee Towers.
Als je je ogen dicht deed, was het net echt. Lea zou mij niet willen ruilen voor Henny
Huisman. Vandaar dikke zoen en snel naar bed.
Vrijdag
Gebruikelijke schoonmaakdag voor weekend. Missen tweede vatenkwast wel. Bij
afstoffen Taj Mahal schoot Lea uit, maar geeft niet. Zo blijft een mens bezig.
Geprobeerd van oude kranten nieuwe stofzakken voor stofzuigers te plakken. Lukte
aardig, maar bij zuigen hele gang, net schoon, gehuld in stofwolk. Geeft niet, zo blijft
een mens bezig.
Gelukkig belde mevrouw IJsseldijk aan, volkomen overstuur, dat bij haar, nota
bene aan de straatzijde, gordijn lelijk van roe was gemieterd en heeft zelf geen trapje.
Snel met haar mee om ravage in ogenschouw te nemen. Viel erg mee en in ruil voor
klaren karwei, bedong ik nieuwe stofzak voor onze zuiger. We hebben gelukkig
zelfde type zuiger. Zag tersluiks in buurvrouws keukenkastje, dat zij er wat stofzakken
betreft warmpjes bijzit. Thuisgekomen nog even kangoeroe gedaan met stofzak op
hoofd, daar panty in was was. Te oordelen naar Lea's reactie, minstens zo leuk.
Schoonmaakschema door alle gedoe lelijk in war. Stond middernacht nog
balkonnetje te schrobben, met veel SSST-geroep van beneden.
Moe maar voldaan gaan slapen. Net of bed lekkerder slaapt, wanneer eronder goed
is gezogen.
Zaterdag
Lea's panty komt verkleurd uit was, maar heeft nu exact de tint van mijn sokken
en we voelen ons een beetje uni-sex als we met koffie (Zilvermerk en al) Pietje Paré
op het blinkende balkonnetje klaar zitten, om Lea's ouders te kunnen bewuiven, als
ze de straat inkomen.
Lea's vader wuift op de hoek al terug met Tussen de Rails, dus dat betekent morgen
lekker lezen. De zondag zit in elk geval goed!
In pakje Lea's moeder blijkt nieuwe afwaskwast te huizen. Hadden ze over gebeld!
Daar gaat mijn Sinterklaassurprise. Maar zo blijf je bezig.
Lea's vader natuurlijk weer kostelijk vertellen over bullebak van treinconducteur
en over trappetje vroeger op de zaak.
Laat er in Tussen de Rails nu foto staan van Taj Mahal! Blijk ik al die maanden
geknutseld te hebben aan de Borobudur. Geeft niet, ook mooi.
Met z'n vieren 1 bami en 1 nassi gehaald (en nog hielden we over) en 's avonds
op balkonnetje gedaan wie meeste sterre-beelden kon herkennen.
Ouders van Lea tegen elven naar station gewandeld (rest bami
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meegegeven in zelfgeplakte, mislukte stofzak, ‘sofzak’ versprak Lea zich kostelijk)
en voor slapen gaan onze geleende vatenkwast retour door brievenbus mevrouw
IJsseldijk. Is haar zondag ook weer goed.
Zondag
Waren van plan heerlijk lang roes van gisteren uit te slapen, maar werden al om
tien uur uit bed gebeld door een dolgelukkige, stralende mevrouw IJsseldijk, met
twee zelfgebakken kano's, als dank voor afwaskwast.
We zijn er gelijk maar uit gebleven, er was toch nog troep van gisteren. Het
balkonnetje leek wel een afgebrand dorp. Kano's waren zo aan zware kant, dat we
lunch maar oversloegen.
Onder Langs de Lijn, heerlijk Tussen de Rails gelezen. Lea wist ook niet dat
Franeker een klokkenmuseum had. En in Boxtel wildpark met kangoeroe's, dus wie
weet daar ook nog eens kijken, al zal dit financieel lastig haalbaar zijn, want
verbetering van onze economische situatie zit er op korte termijn niet in.
Gelukkig maar, want ik zou het echt niet meer opbrengen om nu elke dag Lea een
paar uur alleen te laten, in ruil voor het een of andere stomme baantje.
De hele zondagavond lekker bezig geweest met alles klaar maken voor maandag
en tijdens Met het oog op morgen samen met Lea in bed het kruiswoord uit Tussen
de Rails afgemaakt. De man of vrouw die er vóór aan was begonnen, leek me nu niet
bepaald een licht te zijn geweest. Maar ja, zo blijft een mens bezig.
Tot mijn schrik gezien dat dit dagboekje vol is en geld voor een nieuw zit er
eigenlijk niet aan. Constateer tevreden dat voortzetting dagboek eigenlijk zinloos is.
Iedere dag ziet er immers bijna hetzelfde uit en Lea en ik hopen dat dit tot in lengte
van dagen zo mag blijven.

Hersenprikkel
Toen mijn vrouw gisteren onze bedden verschoonde (wij slapen gescheiden, aangezien
zij droomt met al haar armen en benen), kreeg ik voor het eerst sinds tijden onze
matrassen weer eens te zien.
Ik verbaasde mij over hun bloemenrijkdom. Hoe vreemd is dit toch, bedacht ik;
men schaft zich een matras aan op grond van de dikte, de zacht- of hardheid en de
gewenste beddemaat, maar zelden zal een weldenkende consument zich door haar
fleurigheid tot kopen laten verleiden.
Toch zijn negen van de tien matrassen voorzien van een bloemmotief dat, moeten
wij welhaast concluderen, geen andere functie vervult dan die van ‘eye-catcher’ in
de etalage van de Beddenzaak.
Is de matras eenmaal naar huis meegezeuld, dan zullen haar bloemen nog maar
zelden bloeien; uw bed wordt immers Opgemaakt en het gevolg van dit bedekken is
dat u het met zoveel zorg ontworpen en geappliqueerde bloemmotiefje nog slechts
te zien krijgt tijdens het ‘luchten’.
Taak voor dit weekeinde: bedenk een liefst economisch vergelijkbare situatie
waarin de geïnvesteerde energie en creativiteit evenmin de kans tot ontplooiing wordt
geboden.
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‘De Gouden Schaar’
(Een kledingveranderings- en
reparatiewinkel met Turkse eigenaar. Een
heer treedt binnen met een damesjurk op
een knaapje.)
Heer:

Goedemiddag.

Turk:

Ah! Een goedemiddag, mijnheer.

Heer:

Vermaakt u ook dameskleding?

Turk:

Jawel mijnheer. Wij zijn juist
gespecialiseerd in het veranderen van de
dameskleding voor alle vrouwen. Dat is
een mooie japon, mijnheer.

Heer:

Ja, maar ik wou hem graag wat vlotter
hebben. Het is een verrassing, zodoende...

Turk:

Vlotter mijnheer?

Heer:

Ja, wat meer een voorjaarsjurkje...Ik
bedoel - het geheel mag best wat eh
joyeuzer.

Turk:

Beetje bloter mijnheer?

Heer:

Ja, hij mag hier en daar best wat bloter.
Mijn vrouw moet daar maar eens
doorheen. Ze is in die dingen nog altijd
veel te geblokkeerd.

Turk:

Zal ik van de bovenkant van de jurk een
beetje bootmodel maken, mijnheer?

Heer:

Ja, doet u maar tot hier (geeft aan op
opgehouden jurk), dat je zo'n beetje het
begin van haar gleuving ziet...

Turk:

Gleuving mijnheer?

Heer:

Haar gleuving, ja. Of hoe zeg je dat.
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Turk:

Moet ik even indiscreet zijn mijnheer:
heeft mevrouw een grote gleuving?

Heer:

Ja, die welvingen mogen er best wezen.
En ze verstopt dat altijd maar, maar ze
moet er deze lente maar 's voor uitkomen,
vind ik zo.

Turk:

Dus mevrouw heeft behoorlijk wat Hout
voor de Deur, mijnheer?

Heer:

U kunt best nog wat lager knippen, denk
ik.

Turk:

Zullen wij dan wellicht ook de rok een
stukje hoger d'r af knippen, mijnheer?

Heer:

Ja, dat is niet zo'n gek idee. Altijd maar
die broeken van d'r dat is nergens voor
nodig.
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Turk:

Heeft mevrouw mooie benen, mijnheer?

Heer:

Mijn vrouw heeft een stel onderdanen
waar ik u tegen zeg, dus hij kan gerust
nog wat korter.

Turk:

Zal ik misschien bij mevrouw een splitje
maken, mijnheer?

Heer:

Een splitje! Dat heb ik nou altijd willen
hebben! Doet u maar een split van hier
tot hier, aan beide kanten.

Turk:

Weet u wat ook mooi kan zijn, mijnheer?

Heer:

Ja, ja?

Turk:

Een blote rug.

Heer:

Ha! Een blote rug! Gewoon overdag met
een blote rug! Maar dan zo, dat je
onderaan de rug met je hand even in de
jurk kunt, dat bedoelt u toch, hè?

Turk:

Die bedoel ik, mijnheer. Misschien een
beetje weer tot aan de gleuving?

Heer:

Díe jurk moet het worden! Zó'n jurk zoek
ik al jaren!

Turk:

Heeft mevrouw ook behoorlijk wat hout
áchter de deur, mijnheer?

Heer:

Hoe strakker het zit, hoe lekkerder ik het
vind. En dan nog iets: zouden die
mouwtjes eraf kunnen?
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Turk:

Die mouwen kunnen eraf, mijnheer en
dan maar hier twee bandjes aanmaken,
mijnheer?

Heer:

Zo smal mogelijk! Doen!

Turk:

Dat zijn spagettibandjes, mijnheer.

Heer:

Spagettibandjes, juist! Dat je zo van opzij
zo'n volle halve maan ziet staan.
Goddelijk! Heerlijk! 's Even kijken, ja
dan geloof ik dat ik er wel ben. Wat gaat
dit pretje mij kosten?

Turk:

Dat is vijfenzestig gulden, mijnheer en
aan het einde van de middag klaar.

Heer:

Prachtig! Dan kunnen we hem vanavond
al aan!

Turk:

Tot vanmiddag, mijnheer. Ik zal er een
mooie mevrouw van maken hoor.
(De heer verlaat de winkel. Turk blijft
peinzend achter.)

Turk:

Wat zijn mannen in het westen toch
bronstige honden! Mijn vrouw is
helemaal bedekt, maar wij houden
zielsveel van elkaar met alles aan.

Nachtboek
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Maandag-dinsdag
Droom 42.551 N 32-5
Ik moet dringend naar het strand, want vanavond is er bruincontrôle. De
toegangstrap naar zee is afgesloten met een slagboom, die je kunt openen door een
creditcard-achtig pasje in een kastje te steken. Ik ben het mijne kwijt. Terug naar het
hotel. Kan het hotel niet meer vinden. Hele dag zoeken.
Dinsdag-woensdag
Droom 42.552 N 32-6
Weer op weg naar het strand. Passeer slagboom. Halt! Strenge
zwemkledingcontrôle. Voor heren zijn drie modellen toegestaan: de zonnig bedrukte
zwemslip met vrolijke print, het nylon surfshort met binnenbroek en sportieve bies,
of de bermuda met madrasruit en twee steekzakken. Mijn zwembroek voldoet niet
aan de eisen. Ik word meerdere malen in een onverstaanbare taal bars en boos
weggejaagd.
Woensdag-donderdag
Droom 42.553 N 32-7
Hoewel het buiten schitterend weer lijkt, meldt het telefonische strandweerbericht,
dat het ‘zeer slecht’ is. Er zou windkracht vijf heersen, waarbij ‘het zand gemeen
tegen de huid striemt’.
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Ik moet op mijn hotelkamer blijven, waar de temperatuur tot 40oC oploopt.
Donderdag-vrijdag
Droom 42.554 N 32-8
Passeer slagboom. Zwembroek is in orde. Bereik bijna het strand. Halt! Mijn
zonnebril deugt niet...Alleen modellen uit de nieuwste collectie worden getolereerd.
Het stadje telt duizenden opticiens, maar nergens verkopen ze zonnebrillen.
Vrijdag-zaterdag
Droom 42.555 N 32-9
Op de gang van het hotel staat iemand die zich meldt als ‘De Vries, van de
ANWB-Alarmcentrale’. Ik ben het creditcardachtige pasje waarmee mijn kamerdeur
kan worden geopend kwijt. De Vries roept, dat hij mij niet mee kan nemen, omdat
ik mijn stress niet tijdens, maar al vóór de vakantie heb opgelopen. Uit het raam zie
ik de ANWB-oplegger wegrijden, met mijn auto bovenop. Ik bel naar Roomservice
en vraag om erwtensoep, maar daar hebben ze nog nooit van gehoord.

Strandleven (1)

‘Je wordt er wel 's gek van, hoor, want ze lopen met z'n honderden op dit ene stuk
strand. Dus om de twee minuten hurkt er een bij je neer, met z'n armen vol
slangeriemen en krokodilletassen. “Ceinture, monsieur?” Volgens mij allemaal
geperst karton, maar goed. Ben ik in 'n goeie bui, dan maak ik wel 's 'n babbeltje. Of
ik geef ze een flesje Orangina: zeer tegen de zin van de strandtenteigenaar, want die
jaagt ze altijd weg, maar wat kan mij het schelen.
De meesten komen uit Ghana, Afrika. Er zijn er bij die hebben daar drie vrouwen
en vijftien kinderen en om die te onderhouden, sjokken ze de hele zomer met hun
handel over de Europese stranden. Dik aangekleed, want 't is ze hier nog veel te koud.
Mijn vrouw wil eigenlijk niet dat ik met ze aanpap. Dit is het tweede jaar dat ze
een beetje gewend is aan de hele dag blote tieten, maar als dan zo'n figuur over haar
heen buigt, voelt ze zich toch niet helemaal safe. Begrijp me goed, ze geven geen
krimp, ze zeggen niks verkeerds, ze knipogen niet - daar let ik natuurlijk op - maar
toch...Dus heel vaak wuif ik ze van een grote afstand al weg.’

Scheurgang polymorfe leegteleer
Even eruit
- We kunnen ook naar Unfaithfully Yours zie ik, met Dudley Moore.
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- En met Natasja Kinski, toch?
- Met Dudley Moore en met Natasja Kinski, ja.
- Nee, daar voel ik niks voor. Dudley Moore dat gaat nog wel, hoewel...maar
Natasja Kinski daar kan ik absoluut niet tegen.
- Ik eigenlijk ook niet zo goed. Weet je wie ik eigenlijk ook niet meer tegen kan?
- Romy Schneider, kon ik vroeger ook nooit tegen.
- Nee: Meryl Streep. Knap hoor, groot actrice, maar ik kan daar absoluut niet meer
tegen, tegen dat mens. Ik kan er niet meer naar kijken.
- Kun jij tegen Mel Brooks?
- Mel Brooks! Alsjeblieft, spaar me! Als ik ergens niet tegen kan, dan is het wel
tegen Mel Brooks. Tegen Jerry Lewis, kon ik vroeger ook nooit.
- Ik weet de laatste tijd niet hoe gauw ik hem trouwens af moet zetten, het toestel,
bij films.
- Ik kan er steeds slechter tegen, tegen films op de televisie, überhaupt.
- Maar vraag je me nou: zien jullie dan veel Toneel, ga je nog wel eens eruit, dan
moet ik zeggen: nee. Ik weet niet wat het is, maar ik kan er niet zo goed meer tegen,
tegen Toneel.
- Hetzelfde heb ik met muziek.
- Dylan!
- Schei uit! Nee, maar bij voorbeeld een Concert. Een Concert? Daar kan ik niet
meer tegen!
- Er eerst naartoe en dan dat hele gedoe en zo.
- Nou ja, dat natuurlijk ook. Maar ik heb het de laatste tijd zelfs al met Muziek als
zodanig. Mozart? Ik kan er niet meer tegen. Al mijn stekels gaan overeind staan, ik
weet niet wat dat is. Zelfs met Chopin al, tegenwoordig.
- Ik heb het vooral met de Performers, dus. Zo'n Pogorelich - ik kan er niet meer
tegen! Spijt me, maar ik kan er dus niet meer naar kijken.
- Pogorelich kon ik dus een jaar geleden al niet meer tegen.
- Luisteren gaat al nauwelijks meer.
- Maar ik krijg het nu zelfs al met Volondat, dat ik af en toe heb van: zet af, doe
uit! Is prachtig hoor, daar niet van, maar ik kan er dus niet meer tegen.
- Zo wordt het terrein wel een stuk kleiner, op den duur.
- Dat is waar. Er blijft weinig meer over, dat is het gevaar.
- Kun jij tegen Kietelen?
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Ervaringen
‘De columnisten en grappenmakers laten ons weer een beetje met rust. De zich
“anarcho-liberaal” noemende intellectuele elite is over ons uit gelachen. Gelukkig
maar, want dat vertekende publicitaire beeld kunnen we nu missen als kiespijn.
Daarvoor zijn de eigen klemsituaties te groot. Zeker nu alles onder de druk van de
afbraakpolitiek van de heersende machten dynamies aan het veranderen is. Begrijp
me goed, die kritiek van buitenaf was voor een groot deel terecht, hoor. De wolligheid,
de abstraherende mist...we waren weinig authentiek bezig, er was geen konkreetheid
en geen konsistentie, dat weten we zelf ook wel.
Daarom is het zo goed dat de heroriënatie van het sociaal-kulturele werk zich op
alle diskussienivo's richt op de Ervaring. Ervaringen van de klemzittende werker
zelf, die het strategies en methodies vaak niet meer ziet zitten, maar juist ook van de
deelnemer, die zijn klemsituatie alleen maar ziet verslechteren.
Kijk, onze programma's werden gefaseerd volgens leermodellen, waarmee in de
huidige praktijk niets te doen valt. Aan handelingsperspektieven kwam je niet eens
toe. Nu stappen we dus over naar deelnemersgecentreerde
bewustwordingsmethodieken en dat betekent, dat we niet zomaar aansluiten bij de
ervaringen van de deelnemers, maar dat we die ervaringen zelfs tot produktiekracht
van de leerprocessen maken. We moeten de ervaringen van de mensen in klemsituaties
inventariseren en veralgemenen.
Want ervaringen zijn het resultaat van een verwerkingsproces en als zodanig talig
gestruktureerde vormen van weten. Die taaluitingen bestaan uit knooppunten van
registraties en verwerkingsmomenten, die methodies dienen te worden onderzocht
op ervaringsgehalte, dat wil zeggen, dat we de betreffende verwerkingsvorm of
overlevingsstrategie en de samengebalde registraties moeten uitpluizen.
Hoewel we daar nog weinig ervaring mee hebben, zie ik het allemaal niet zo
somber in. Ik geloof, dat juist de eigenzinnigheid van de ervaringen, een mogelijkheid
biedt om te ontsnappen aan klemsituaties.’

Snot
- Hoeveel zei je?
- Een tientje! Tien gulden per pot snot.
- Een grote pot met snot? Die krijg ik nooit vol.
- Nee hoor, klein potje is al genoeg. Krijg je zo een tientje voor.
- En waar is dat dan voor?
- Ja, een Nationaal Onderzoek naar Griep en Verkoudheid...zoiets. En daar hebben
ze snot voor nodig, veel snot.
- En moet je snot besmet zijn? Ik bedoel, moet je zelf verkouden zijn?
- Nee hoor. Alle snot is welkom. Je moet gewoon een potje op zak hebben en daar
de hele dag je neus in snuiten. En tegen de avond breng je je potje snot naar het lab.
Niet wachten tot de volgende dag, aan oude snot hebben ze niks. 't Moet verse snot
zijn.
- Goh! Een tientje voor een potje snot! Dat kan aardig oplopen.
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- Deze nieuwe jas, die schoenen en dit hoedje? Allemaal van m'n eigen snot
gekocht!
- Gek idee, dat er dus iemand rondloopt die verkouden is geworden van jóuw
snot...
- Ja.
- Zou je die iemand niet willen leren kennen?
- Misschien wel, ja. Ik let er ook wel op, hoor, of ik iemand zie die net zo niest
als ik.

Strandleven (2)

‘Godallemachtig, daar heb je 'm alwéér! NON! MERCI! Lig je net even lekker te
genieten in de zon, word je toch nog geconfronteerd met de Derde Wereld.
MERCI! C' est suffi poer oozjoerdwie, hè? Kijk 'm nu boos kijken...Heb je een
flesje drinken gegeven, is het nog niet goed. Au revoir!’
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Scheurgang Uitwendige Ervaringsleer
Het Oergedrenkte Woongebeuren

Dames en heren studenten!
De mens persisteert in zijn woede, voortvloeiend uit paradijsverlies, juist daar
waar nesteldrift het heeft gewonnen van de aangeboren natuurgang.
Deze hypothese - u reeds bekend uit een vorig college - gaan wij toetsen aan het
poppendorpdenken van de zeventiger-jarenkleinbouw.
Welnu, de eerste dia toont u hoe, door het bevestigen van een oude landbouweg
op een buitenmuur, de bewoners voeling blijven houden met enerzijds hun eigen
oude boeren-instinctnoties en anderszijds met de bestemming die de grond, waarop
hun nestkast is gebouwd, oproept en tot decoratie wordt getransformeerd.

Ook op deze tweede dia uit zich de menselijke behoefte, kontakt te blijven houden
met de overgeërfde oorspronkelijke bestemmingsintenties.
De sponning van een oud boerenraam is bevestigd op de blinde muur van een
opbergschuurtje, waarbij de relatie schuurboerderij nog eens wordt geaccentueerd
in dat veelzeggende begrip ‘woonerf’.

Deze derde dia laat ook weer de tweespalt zien, die kan ‘huizen’ in huizen. Ook hier
weer de veruiterlijkte binnenkramp, die ontstaat daar waar INtenties - noodgedwongen
- worden omgezet in UITtenties.
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De reminiscentie aan een oorspronkelijke verboerlijking, krijgt vorm in het stenen
paardekopje, waarmee IN- maar ook UITgaande bewoners dagelijks worden
geconfronteerd.

De mens was - en is - Jager of Boer. Maar er is nog een derde, vaak vergeten
bestemmingsnotie, als residu neergeslagen in onze allochtone genenhuishouding en
dat is de Houthakker. In eeuwenoude sproken (Roodkapje!) leeft de Houthakker
voort als warmtebrenger en kwaadbestrijder (het openklieven van de wolf!). De
bewoners van het huis op onze vierde dia belemmeren zelfs in extenso het uitzicht
op hun buitenwereld, door het voorkamerraam te ‘blok’-keren met
houthakkersimpulsrealisaties.
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Een op het eerste gezicht wat moeilijk in mijn theorie pasbare mensdrang, is het
verscheven van rechtlijnigheden.
Toch hoeven we maar even te denken aan het feit, dat in de natuur weinig rechte
lijnen voorkomen (met uitzondering van boomstammen en de horizon), en wij
begrijpen de discrepantie die er bestaat tussen het oorspronkelijke ronde holdenken
en het tegenwoordige doosgebeuren.
Op onze vijfde dia hebben de bewoners het interneringskarakter van hun
kubusbehuizing met twee boomstammen op een eenvoudige wijze doorbroken.

Zo hebben we kunnen zien, hoe de ogenschijnlijk impliciete functie van het menselijk
woongebeuren, wel degelijk teruggekoppeld kan worden aan onderhuids
doorklinkende bronsignalen.
Nog weinig onderzocht is het vraagstuk van de huisnaamgeving. Vooruitlopend
op een nog in statu nascendi verkerend college, toont de zesde dia een fraai exempel.
HOME, heet deze in het bos gelegen fraaie behuizing en het lijkt of de bewoners
in die naam een bevestiging zoeken van hun overwinning in die eeuwenoude strijd
tussen mens en bosmier. Maar daarover graag een volgende keer. Ach, zou één van
u het bord willen uitvegen en een ander de gordijnen willen openen? Dank u.

Scheurgang uitwendige ervaringsleer
De cursus Middelleeuwen
Nu de Middeleeuwen zich in een nog voortdurend toenemende belangstelling mogen
verheugen, lijkt uw SOSU de tijd gekomen om ook de Middelleeuwen eens wat nader
te bezien, temeer daar het Ornamentale Gebruik van de Koning der Dieren nog
voortdurend Ostentatiever wordt.
De Leeuw als Middel dus, een middel dat Status wil suggereren. Mijn Rijk, mijn
Huis wordt bewaakt door de Verscheurendste der Digren; u bent gewaarschuwd!
Maar ook hier moeten wij weer constateren hoe de Beschaving is afgegeleden tot
een lachwekkend residu van haar oorspronkelijke grootheid: er gaapt een gigantiese,
tragiese kloof tussen de Leeuwen van de Leeuwenpoort die rond 1250 voor Christus
toegang gaf tot de burcht van Agamemnon's Mycene en de gipsen leeuwtjes waarmee
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wij hier dhr. Gé van Genis de Kwantum Hallen zien verlaten, op weg naar zijn Paleis;
gevestigd in de Pippelingstraat, op nummer 22.

- Ons adres is Pippelingstraat 22 en dat kan niet missen: je loopt gewoon door tot je,
rechts, tenminste als je van de kant van de Tomatenstraat komt, een oprijlaan ziet,
met twee witte Leeuwen. Wij zijn het enige huis met Leeuwen voor de deur namelijk.
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Pippelingstraat 22

- Maar als er nou vanavond als jullie weg zijn een Inbreker komt, mam?
- Ach welnee,-malle meid! Die durft niet langs onze Leeuwen, een Inbreker?

Tomatenstraat 60.

- Liever één Leeuw waar de visite U tegen zegt, dan twee van die miezerige, slecht
afgegoten hompjes van Leeuwen. Kennen jullie die mensen van Van Genis in de
Pippelingstraat?
Dat bedoel ik dus. Die hebben dan wel pontificaal twee leeuwen staan, maar die
zien er dus niet uit, als zodanig. Dat is zo'n huis geworden waarbij je aan die leeuwen
al ziet dat er binnen altijd Vieux wordt gedronken, in plaats van cognac.
Wie trouwens nog een advocaatje?

Petuniastraat 36 en 34.

- Zij van hiernaast wilden dus altijd ook al twee Leeuwen, maar dan had je er dus
vier gekregen, met onderling te weinig tussenruimte, waardoor ze als Leeuw veel
minder mooi zouden zijn uitgekomen, dus toen hebben we ieder één Leeuw genomen,
die we ook zelf bijhouden; al moet ik zeggen dat wij de onze vaker schoonmaken
dat zij van 36 dus met hun Leeuw doen, maar alla.
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- Oorspronkelijk hadden we ze aan de weg staan, op de zuilen van het hek, maar toen
zijn hun koppen er zeker vijf, zes keer afgeslagen door de dorpsjeugd, dus toen
hebben we ze naar binnen gehaald, vlak naast de deur. En onze Dog houdt vanaf de
eerste verdieping in de gaten dat er niemand aanzit, de hele dag. We hoeven maar te
roepen: Bonzo! De Leeuwen! en hij is al beneden.
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- Wist je dat niet? Hij heeft al zijn geld in WO II verdiend, aan de Mof. Tot voor een
paar jaar stond er op elk van die zuilen nog een Adelaar, maar nou dus die twee
Leeuwen. Ze schijnen er ook nog regelmatig bijeenkomsten te houden, zogenaamd
om een verjaardag te vieren maar dan moet je maar niet vragen de verjaardag van
wie ze dan vieren! En dan is het de hele avond allenig Duits, wat je hoort zingen. En
dan 's nachts om een uur of drie komt er vaak nog een waggelend ploegje heren de
deur uit, om te gaan folderen, noemen ze dat.

- Het was een fout van de Aannemer, maar weet je wat die twee jongens wegen? Dat
is achtenhalve ton de Leeuw! Dus nou laat ik ze maar zo, maar ze hadden dus
andersom gemoeten, wat veel gezelliger gestaan zou hebben, stijlvoller ook. Ze
maken d'r nou zo'n paranoïde situatie van hè, van de entrée als geheel. We kijken
elkaar regelmatig aan dat we zeggen wat jammer toch dat onze Leeuwen elkaar niet
aankijken.

- Wij waren dus met vakantie en toen we terugkwamen blijkt de aannemer, die
boerehufter, ze dus andersom te hebben neergezet, onze Leeuwen! Niks meer aan te
doen. Het was mijn bedoeling dat die linker naar rechts zou kijken, zo de
Pippelingstraat in, en de rechter dan strak naar links, naar de Tomatenstraat, als het
ware minachtend, koninklijk, naar de lullige leeuwtjes die ze daar op hun tuinhekje
hebben staan. Maar ja, je kunt niet alles hebben zeg ik maar.
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- Nee, dat is een misverstand wat wel vaker opduikt en ik vind het bijzonder vervelend
en brutaal dat u hiermee zondagochtend om negen uur aan mijn deur komt bellen,
want dat gedonder heb ik elk weekend met dagjesmensen die hier gewoon huptwee
binnenstiefelen om te vragen of de linker Leeuw aan de kop van mijn oprijlaan Trees
heet.
Nee meneer! Die Leeuw heet geen Trees! Dit is het Landgoed Treeswijck en dat
heb ik zo genoemd naar mijn eerste vrouw, die dertig jaar jonger was dan ik en er
vandoor is gegaan met een Italiaanse Dompteur. En de rechter Leeuw heet dus ook
geen Wijck, als u dat soms dacht.
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[1986]
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[De Voorkanten]
Dat bij een plotselinge klap
uw ogen knipperen,
wil nog niet zeggen dat
bij een onverhoeds felle kleur
uw oren zullen wapperen.
Gedachten mogen nooit zo diep zijn
dat je er niet meer in kunt staan.
Moeders blijven moeders:
Prinses Juliana houdt het plakboek
van Koningin Beatrix bij.

Overspel in de portemonnaie?
- Ik ben alleen maar boodschappen wezen doen, wat anders?
- Maar daar tussendoor dan?
- Niks! Hoe kom je erbij?
- Op de computerbon van de bakker staat 13.21 uur en hier op deze lees ik dat je
pas om 16.08 uur bij de slager was!
- Goh, wat zie jij er gezond uit, vergeleken bij de vorige keer!
- Ja, dat komt ik heb nu een verhouding met een meisje van zes, dus ik lig elke
avond om zeven uur in bed.
Iedere gemeente heeft tenminste één gek,
klein partijtje met als lijsttrekker
de baas van het café waar
's zondagsmiddags
Oude Stijl Jazz wordt gespeeld.
Het krankzinnige is dat Dr. L. de Jong
uitgerekend tijdens het schrijven van
het deel over de Hongerwinter
zes kilo is aangekomen.
In Nederland arriveren er, na uw dood,
gemiddeld nog vier aan u gerichte
voorlopige Belastingaanslagen.

Wordt de Nederlander sterker?
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Twintig jaar geleden moest je
met zijn tweeën zijn om
voor honderd gulden boodschappen
te kunnen dragen.
Tegenwoordig kan een kind van 5 dit.
De grote groep kijkers die nooit
een heel televisieprogramma uitziet
maar voortdurend blijft schakelen,
wordt aangeduid met de term
Kanaalzwemmers.
Echte theaterliefhebbers, dat gezin.
Moet je maar eens bij hen thuis,
onderaan hun stoelen, al die
bonken kauwgom voelen.
Wij zijn nu echt te oud
om nog verhoudingen
met oudere vrouwen te hebben.
Van Kooten en De Bie
Realiseer je je dat dit
nu al de tweede keer is
dat iedereen schoon genoeg heeft
van Art Deco?
Basis en Pascal horen nu al
bij de Dode Talen.
Burgemeester Van Thijn heeft
het hoofdstedelijk drugsprobleem
dusdanig energiek verplaatst,
dat je de eerste amsterdamse junks
nu pas tegenkomt in Haarlem.
Jazz uit oude Oude Hoezen swingt toch
meer dan jazz uit nieuwe Oude Hoezen.
- Ga jij nog met vakantie?
- Nog niet. Ik ben nog te dik.
Wie het gras maait
kan zelf best te lang haar hebben.
Wij hielpen nog gewoon
een omaatje oversteken,
maar wie dat nu doet, bedrijft
flankerend bejaardenbeleid.
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De Marokkaan stond erop
dat zijn oude Opel
ritueel gesloopt werd.
Sinds een week
moet de oude junk
bij het spuiten
zijn leesbril op.
Tenminste dertigduizend mannen
hebben ingeschreven op de Teleac-cursus
Zelf Zaad Invriezen.
Op het Haags Conservatorium
is het dit jaar voor het eerst mogelijk
Turntable als hoofdvak te kiezen.
Achter in de Croissanterie
vindt u, naast de Stokbroderij,
thans een Kadettette!

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

374

Interview '86
Vorig jaar had hij zijn echtscheiding gebruikt
en zijn aan heroïne verslaafde neefje,
maar omdat ook dit jaar de zalen half leeg bleven,
besloot de komiek zijn Strijd tegen de Kanker
in de publiciteit te brengen.
Soms, wanneer er een aardig meisje
langsfietst,
doet de Landmeter of hij
een echte cameraman is.
Met het nieuwe inkomensbeleidsplan van
de VVD
werd eveneens de vloer aangeveegd door de
Surinaamse afgevaardigde van de PVDA,
in een bikkelharde rap-talk.

Alternatieve geneeskunde
Een Analist is iemand,
die aan je billen kan zien wat eraan scheelt.
Wat heeft het toch lang geduurd
voor de computer schuin kon schrijven!
Wij geven nooit meer onze jassen af
bij de vestiaire, omdat wij bij een bommelding
liever niet een uur op straat staan
te vernikkelen van de kou.
Het bordje CD achterop een auto betekent,
dat er een Compact Discplayer aan boord is.
Die zijn zo rijk en verveeld
dat ze hun compact-discs gebruiken
als onderzettertjes voor
de cognacglazen.
Bij wijze van proef
wordt er dit weekeinde geskied
op een tiental nederlandse Boterbergen.
Er zijn nu al oma's
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die nog geeneens
de Tweede Wereldoorlog
hebben meegemaakt en
al opa's die geeneens
meer kunnen vertellen
van vroeger op de fabriek
omdat ze nog nooit
werk hebben gehad.
Dank zij hun nieuwe, ultramoderne apparatuur, kunnen ze bij de EO de tijd nu al
honderd jaar terugdraaien.
- Mam! Het WC-papier is op!
- Dan neem je maar zolang een velletje van de Teletekst uit onze nieuwe
Kleurentelevisie met ingebouwde thermische Printer!

De nieuwe Hoofdlijn
Haar haar zit
of het waait,
zijn haar zit
of het regent
en beiden kijken
alsof het onweert.
Wanneer alle kranteartikelen die er dit jaar alweer over zijn geschreven eetbaar
zouden zijn geweest, was de hongersnood al uit de wereld.
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Aantallen van onbegrip
Het gaat fantastisch in mijn nieuwe kamer, dank u!
Alle kleuren kloppen, binnen het gemeubelte houden strakte en zorgeloosheid
elkander keurig in balans, de verlichting is romanties en toch zakelijk, er is goddank
nog niks vlekkelijks gebeurd met de nieuwe, tedergele vaste vloerbedekking en alles
ruikt nog schilderfris want aan roken zou ik hier niet opnieuw beginnen, was de
afspraak. Dat doe ik dus op de gang. Er staat een asbak op de richel van de ombouw,
bovenaan de trap en voor ik opnieuw mijn heerlijke inspirerende kamer betreed,
poets ik eerst mijn tanden. Er hangt hier ook een oude wastafel waar een groot en
schoon stuk zeep op ligt, de merkletters nog niet weggewassen en daar reinig ik ieder
uur mijn schrijfhand mee. Over de beide draagspijlen aan de onderzijde van het
wasbassin hangen twee dezelfde, lichtbruine handdoeken die ik na gebruik goed
uitklop op mijn balkonnetje om ze dan, netjes opgevouwen, weer precies zo terug te
hangen.
Er zit een balkonnetje aan mijn kamer vast; had ik dat al verteld? Ik heb er al een
paar maal op gezeten, in een ligstoel met mijn jas aan, om wat gedichten te lezen.
Ideaal!
Eindelijk kan ik ook mijn kinderen weer eens fatsoenlijk te woord staan, hier. In
de vorige, mij boven het hoofd gegroeide bende, kwam er niets van een goed gesprek.
Waar hadden ze trouwens moeten zitten? Op alle stoelen lagen achterstallige stapels.
Overal afblijven! riep ik, nog voor ze binnenstapten; Nergens aankomen! Alles laten
liggen zo! Op het laatst durfde er niemand meer bij mij langs te komen en omdat ik,
bij wijze van troost tegen de troep, 's avonds op mijn kamer zoveel rookte en dronk
dat mijn roes me de volgende morgen, wanneer zij alweer op weg naar school waren,
nog stevig tussen de lakens hield geplakt, zag ik mijn kinderen alleen nog maar aan
het diner.
Hoe het op school met ze ging wist ik van hun rapporten, die ik voor Gezien
tekende, zodat niet alle karweitjes hier in huis op de schouders van mijn vrouw
neerkomen, maar waar ze mee bezig waren wist ik allang niet meer. Daarom staat
er naast mijn werktafel een tweede stoel waarop zij ieder, elke dag, een kwartiertje
moeten komen zitten om mij te laten zien wat ze voor huiswerk hebben. Dat is
beangstigend veel en moeilijk. De leerstof blijkt, in dertig jaar tijd, duizelingwekkend
veranderd. Het Latijn van mijn zoon is goddank in grote trekken gelijk gebleven aan
dat van mij, al spreken ze het tegenwoordig heel anders uit, maar van Wiskunde,
toendertijd al goed voor steigerende nachtmerries, begrijp ik nu werkelijk geen iota
meer. Een niet te vatten rebus van volslagen onbekende tekens en symbolen gaapt
mij aan.
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Nul komma nul hebben ze aan me bij de exacte wetenschappen; mijn studiesteun
blijft beperkt tot het overhoren van Frans, Engels, Nederlands, Geschiedenis en
Aardrijkskunde. Vlak de veranderingen binnen dit laatste vak trouwens ook niet uit!

Nu is dit nog een kwestie van doodgewoon stampen en dan doe ik ze voor hoe dat
moet met mijn bril op en mijn vingers in mijn oren, maar wanneer je voortdurend
blijft stuiten op feiten en begrippen die je nog van vroeger in je hoofd had en waar
volgens jou niet aan viel te tornen maar die bij de een of andere onderwijsherziening
kennelijk opnieuw gedefinieerd zijn - hetzij op grond van door recent onderzoek
verkregen nieuwe inzichten, hetzij om het minder begaafde kind te behoeden voor
kansarmoede - begint de bodem langzaam uit je hersenpan te zakken.
Zo las ik gisteren in het leerboek Functioneel Nederlands, van W. Taks, H. Jongsma
en M. Heynis:

- Daar staat een fout in, zei ik.
- Daar heb je hem weer, zei mijn zoon; hij weet het weer beter.
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- Inderdaad, zei ik bits. In het eerste zinnetje. Dat moet zijn: hier volgt een aantal
voorbeelden. Hier volgen een aantal voorbeelden is absoluut fout!
- Dus jij weet het in je eentje beter dan die drie mannen die samen dat boek hebben
geschreven? En hij kijkt uit het raam. Hij ziet mijn ligstoel staan, op het balkon.
- Het werkwoord moet in het enkelvoud, zeg ik bijna spinnend van mijn gonzende
gelijk; het werkwoord slaat op aantal en dat is een enkelvoudig woord. Enkelvoud.
Die fout wordt steeds vaker gemaakt.
Een aantal mannen hebben, een aantal jaren zullen, een aantal vaders weten. Hoor
je overal, lees je in alle kranten. Maar het is
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natuurlijk te gek dat zo'n fout nota bene in je Nederlandse Leerboek staat! Dat ze dat
geen van drieën gezien hebben! Taks niet. Jongsma niet en Heynis heeft dus ook
zitten slapen. Ik vind het een grof schandaal!
Maar nee hoor: ik moest hem niet in de war maken en hij onthield het zoals het
in zijn boek stond. En overhoor mijn Frans nou maar even, want ik moet om half
zeven trainen. Hij overhandigt zijn Franse boek en ik geloof mijn ogen niet wanneer
ik lees:

In wassende verbijstering laat ik Bleu, Blanc et Rouge Deel 1 zakken.
- Dat is niet te geloven! roep ik. Weer een kapitale fout!
- Godallemachtig, zucht mijn zoon en demonstratief stuurt hij zijn blik opnieuw
naar buiten, om mij te laten denken dat hij intussen een brutale bek trekt. Wat heb
je nu weer gevonden?
- La Clé! juich ik, daar staat La Clé!
- Wat moet er dan volgens jou staan?
- Le Clef! Clef schrijf je met een F!
- Het is geen le. Clé is la.
- Dan zoeken we het op!
- Ik moet weg.
- Jij blijft keurig zitten tot ik het woordenboek gehaald heb. Hier kijk dan! hijg ik
twee minuten later, terug van mijn oude kamer beneden, hier staat het. Het is la clef,
okee jij je zin, maar je schrijft het met een F op het eind.
- Dat is een woordenboek van zeker twintig jaar oud, smaalt hij. Dat kun je net zo
goed weggooien.
- Op de volgende ouderavond zal ik het er met de leraar Frans over hebben, zweer
ik. Clef is met een F.
- We hebben een lerares Frans hoor, ik weet niet of je het weet.
- Des te beter.
- Pap kun je even gauw mijn geschiedenis overhoren want ik moet over vijf minuten
naar ballet.
Daar hebben we mijn dochter.
- Geef maar hier, zeg ik. En ik lees:
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- Dat is net andersom, kreun ik.
- Wat? vraagt mijn dochter bezorgd.
- De Houtman en Keyser, zeg ik zachtjes. Dat moet zijn Houtman en De Keyser.
Wij leerden Houtman en De Keyser, vroeger. De Houtman is onzin. De Keyser moet
het zijn.
- Dan zal ik het doorschrappen, zegt ze gehoorzaam.
- Nee ga eerst maar lekker naar ballet, stel ik voor, dan zoek ik het intussen op, in
de encyclopedie voor de zekerheid.
Zij zoent me en gaat. Ik blijf besluiteloos zitten. De Houtman? Willem Oranje?
Johannes van Vermeer? Van Bach? De Beethoven? Michiel Ruyters? Rembrandt de
Rijn? Vincent Gogh? Tollend sta ik op van mijn stoel. Ik steek mijn hoofd onder de
kraan, wrijf het droog, hang de handdoek netjes terug en daal de trap weer af, naar
mijn vorige kamer. Ik til de twintigdelige encyclopedie van de schoorsteen en tors
hem in vier keer lopen naar boven. Hij past precies op mijn tafel.
Elsschot, Shakespeare en de Bijbel leunen er gezellig tegenaan. Zo, met een groot
aantal dingen waarop het sleutel niet meer passen, zit een man van middelbare leeftijd
op zijn nieuwe kamer, daar komt het momenteel op neer.
Kees Kooten.

Gaat Goed
- Naast de slager, daar kan je je bloeddruk meten.
- Ik loop ook altijd even langs de hartslag-automaat.
- Wist je trouwens dat ze bij Dixon hele goedkope nierfotoos maken?
- Bij de Kwantum-Hallen vind ik ze mooier. Ik heb me gisteren nog helemaal laten
doorlichten bij Sporthuis Centrum.
- Dat is goedkoper bij Ikea hoor.
- Nee, daar kom ik alleen voor bloedonderzoek. Maar ik moet er vandoor, want
ik wou nog even een encefalogram laten maken bij de Hema.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

377

Bescheurcultuuragenda
In het Grand Palais te Parijs is momenteel een zeer bijzondere tentoonstelling te zien.
De grote filmregisseur René Delonay stelt er de schetsen ten toon, die hij bij de
voorbereiding van zijn rolprenten maakte. Toonaangevende Franse critici waarderen
deze ogenschijnlijk losse krabbels als evenzovele hoogtepunten uit de moderne Franse
tekenkunst.
Bijgaande afbeelding toont de fameuze openingsshots van Le Voyageur Inconnu
(1953).

Kostuumschetsen van de Italiaanse operaregisseur Oberto delle Vospona, zijn deze
maand nog te zien in de Londense Orleans House Gallery, Riverside, Twickenham.
Vooral de ontwerpen voor de sopraan Amandi Treva, hoofdrolspeelster in La Verita
(1968) roepen dierbare herinneringen op.
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In het Stedelijk Museum van Gouda stelt regisseur Leo de Booy de
‘toneelbeeldschetsen’ ten toon die hij maakte voor zijn produkties bij het Pi-theater.
Ook op het platte vlak gaat van deze suggestieve krabbels dezelfde monumentale
dieptewerking uit als destijds zijn indrukwekkende voorstellingen in de verlaten
handschoenenfabriek van Woerden meekregen. Wie herinnert zich niet De Booy's
onvergetelijke bewerking en eigen interpretatie van De Dikke van Dale?
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[Feestdagen met de Gebroeders Temmes]
Koninginnedag met de Gebroeders Temmes
Gé:

Wat heb je nou voor een rare muts op
Arie?

Arie:

Dat is een Oranjemuts.

Gé:

En hij is groen!

Arie:

Een feestmuts, voor de Koningin, is dit.

Gé:

Sjees! Was ik bijna vergeten: Trix is
vandaag jarig!

Arie:

Ja en omdat we geen vlag meer hebben
om uit te steken, doe ik het maar met een
hoedje.

Gé:

Hoe kom jij aan dat hoedje?

Arie:

Van Witbaard, van de
Feestartikelenwinkel. Je moest de groeten
hebben.

Gé:

Heb je voor mij geen hoedje
meegenomen?

Arie:

Nee, dat werd te duur. Maar wel een neus.
Die waren in de aanbieding, omdat er
geen elastiek aanzit. Hier. Feestelijk hè?

Gé:

Wat heb ik nou aan een neus zonder
elastiek?
Hoe kan ik nou feestvieren als ik met 1
hand mijn neus moet vasthouden?

Arie:

Ik weet nog wel ergens een touwtje.
Vanmiddag heb jij een neus op, reken
maar!

Gé:

Het is anders wel stil op straat. Er hadden
nou allang zaklopers en zeepkisten
moeten passeren.

Arie:

Welnee! Jij hebt het over de dertigste. De
dertigste april. Maar dit is de
eenendertigste en dan is het nog te koud
voor buiten Oranjedingen te doen. Dat
hebben ze toen zo afgesproken, Trix en
Juul.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Gé:

Dus deze verjaardag telt niet als
Koninginnedag?

Arie:

Nee, maar de ouwe Koninginnedag in
April, die vier ik niet mee.

Gé:

Nou dan zet ik ook geen neus op. Scheelt
weer een touwtje.

Arie:

Geef mij die neus er dan maar bij op,
want ik vier het nou.

Gé:

Kan je niet tot 30 april wachten dan?

Arie:

Nee! Want dan is dat studentje ook jarig,
die Pieter, en dan denken ze van hiernaast
dat ik daarvoor blij ben.

Pasen bij de Gebroeders Temmes
Arie:

Hoeveel had jij d'r verstopt zei je?

Gé:

Zes. Drie melk en drie puur.

Arie:

Dat doe je nou elk jaar. Je weet dat ik
geen melkchocolade blief.

Gé:

Nee, daarom heb ik er ook puur bij
verstopt. Dat jij de pure vindt.

Arie:

Mooi is dat. Dus als ik een melkeitje vind,
dan is dat voor jou.

Gé:

Ja, ik moet geen puur.

Arie:

Dus ik kruip hier een beetje rond om jouw
eitjes te zoeken.

Gé:

Ja, je moet er wat voor over hebben.
Zodra je er drie hebt, ga ik door met
zoeken en de pure zijn voor jou.

Arie:

Ja, maar jij weet waar je ze verstopt hebt.

Gé:

Maar toch niet of het melk of pure zijn?
Dat kan je aan het papiertje niet meer
zien, tegenwoordig. Ik heb ze zo eerlijk
mogelijk door mekaar heen verstopt.

Arie:

O, hier is de derde. Daar lag'ie vorig jaar
ook, tussen de zitting van die stoel.

Gé:

Maak 'm 's open.

Arie:

Hier: melk!

Gé:

En die andere twee?
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Arie:

Even pellen, hoor. Sjees! Weer melk. En
die derde ook.

Gé:

Nou, dan ben ik al klaar met zoeken.

Arie:

Moet je 'm nou zien staan met die volle
mond.

Gé:

Mwobijk Paben, Awie!

Pinksteren bij de Gebroeders Temmes
Gé:

Wat is dat eigenlijk, Pinksteren?

Arie:

Dat'ie ineens weg was en niemand wist
waarheen.

Gé:

En is dat nou een blijde gebeurtenis, of
moeten we rouwen?

Arie:

Nee, feestelijk natuurlijk. Daarom gaan
de mensen er ook uit met Pinksteren.
Omdat hij er als het ware ook uit ging.

Gé:

Waar gaan ze dan heen, de mensen?

Arie:

Naar Christelijke meubelshows, toch?

Gé:

O ja. Wat is er eigenlijk te zien op een
meubelshow?
Dansende tafels?

Arie:

Nee, gewoon nieuwe meubelen.

Gé:

Moeten wij ook niet 's nieuwe meubelen?

Arie:

Dat is de moeite niet meer, Gé. Jij gaat
nu ineens gelovig doen, omdat je nieuwe
meubelen wilt hebben.

Gé:

Laten we de kamer dan een beetje anders
zetten, dat het toch nieuwe meubelen
lijken.

Arie:

De kamer staat goed zo, Gé. Daar wennen
we niet meer aan, als de meubelen ineens
anders gaan staan.
Daar zijn wel gevallen van mensen aan
dood gegaan.

Gé:

Ik dacht eigenlijk dat Pásen het feest van
de meubels was.

Arie:

Ook. Maar meer van de eieren.
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Gé:

Wat was dat ook weer als Pasen en
Pinksteren op één dag vielen?

Arie:

Dan verstop je de eieren in de nieuwe
meubelen.
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Sinterklaas bij de Gebroeders Temmes
Arie:

Ik wou er dit jaar niks aan doen Gé.

Gé:

Waaraan niks aan?

Arie:

Aan Sinterklaas.

Gé:

Maar we doen toch elk jaar aan
Sinterklaas?

Arie:

Daarom. De lol is eraf. Ik weet toch wel
dat dat blok aluin van jou komt.

Gé:

Nou en? Jij geeft mij toch ook een blok
aluin?

Arie:

Jawel, maar niet meer als Sinterklaas. Ik
weet niks meer te bedenken. Ik geef het
je zo wel.

Gé:

Nou, leuk is dat! Mijn gedicht was al
klaar!

Arie:

Dat is toch weer het zelfde gedicht als
vorig jaar. Maak dit open, het is geen
larie, maar een blok aluin van de Sint
voor Arie.

Gé:

Nee hoor. Ik had dit jaar een heel ander
gedicht.
Ik heb namelijk een rijm gevonden op
Aluin.

Arie:

Op aluin? Wat rijmt er dan volgens jou
op aluin!

Gé:

Kruin! Ik had: hier is van Sint een blok
aluin voor te smeren op je kin en niet op
Arie zijn kruin!

Arie:

Dat is ook toevallig! Ik had ook kruin
ontdekt. Ik had alleen nog tuin er ook bij.
Mijn gedicht was: Gé moet gaan kijken
in de tuin want daar ligt een blok aluin
maar dat is niet voor op zijn kruin!

Gé:

Jij had dus óók al een gedicht? Zonde!

Arie:

Ja. Maar ineens had ik er genoeg van. We
moeten nou eens een keer volwassen
worden, Gé!

Gé:

Had jij soms ook je surprise al klaar?
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Arie:

Nee, ik had geen surprise. Het was een
heel nieuw gedicht, dat is voldoende
surprise.

Gé:

Ik wel. Ik had een nieuw gedicht èn een
surprise.

Arie:

Groot?

Gé:

Behoorlijk.

Arie:

Ik heb nergens wat onder een laken zien
staan.

Gé:

In het schuurtje. Heb je me niet horen
zagen?

Arie:

Was jij dat? Ik dacht de buurman.

Gé:

Ik was bezig met jou te zagen. Ik was al
bij je kruin en daar had ik dan jouw blok
aluin op willen plakken.

Arie:

Nou je het zo vertelt krijg ik er toch weer
zin in, in Sinterklaas.

Gé:

Dat bedoel ik! We wéten wel dat we
mekaar elk jaar een blok aluin geven,
maar het gaat om de manier waaróp!
Dat is Sinterklaas.

Arie:

Ja, ik kan nou moeilijk jou gaan zagen.
Nou weet je het al.

Gé:

Toch niet hoe ik er gezaagd uitzie? En
waar jij het blok aluin verstopt heb?

Arie:

Ik had het op je kin geplakt. Daar hoort
het ook, aluin.

Gé:

Maar dan had je op kin moeten rijmen.

Arie:

Vim! Hier is van Sint aluin voor je kin,
want dat is beter dan Vim!

Gé:

Nou, waarom máák je die surprise nou
niet gezellig?

Arie:

Als ik vanavond begin, dan haal ik het
misschien nog wel.

Gé:

Ojee. Sjees Arie! Dat kan niet. Ik heb het
laatste figuurzaagje gebroken.

Arie:

Mooi is dat.

Gé:

Op je kruin.

Arie:

Zie je wel? Dan geef ik het maar zo en
dan hoeven we ook niet tot morgenavond
te wachten. Dan gaan we morgenavond
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gewoon lekker vroeg naar bed. Alsjeblieft
Gé: Je blok aluin. En de hartelijke groeten
van de Sint.
Gé:

Dank je wel Arie. Hier, insgelijkens.

Arie:

Dan zetten we mijn hoofd van het
voorjaar wel in de tuin, tegen de vogels,
als we gezaaid hebben.

Sneeuwruimen met de Gebroeders Temmes
Gé:

We mogen onze stoep wel eens
schoonmaken Arie.
Hier, moet je kijken: bij nummer twaalf
ligt er geen vlok sneeuw meer voor de
deur!

Arie:

Laten we geen overhaaste dingen doen
Gé! Weet je nog vorig jaar? Waren wij
de eersten die begonnen met sneeuw te
ruimen, begon het achter onze ruggen al
te dooien toen wij nog aan het scheppen
waren! En een uur later hadden de
mensen die te lui waren geweest om hun
stoep schoon te scheppen, net zulke
schone stoepen als wij!

Gé:

De radio zegt dat de temperatuur nog
verder omlaag daalt, dus misschien dat
we beter nu de stoep kunnen
schoonscheppen.

Arie:

Moet jij er nog uit dan?

Gé:

Ikke niet. We hebben alles in huis, voor
het weekeinde.

Arie:

Nou dan!

Gé:

Ik bedoel voordat hij van hiernaast gaat
staan te scheppen. Dat hij het dan
allemaal bij ons er bovenop gooit.

Arie:

Daarom mogen we blij zijn dat we nog
niet geschept hebben. Anders had hij het
op ons schone straatje gegooid.

Gé:

Weet je nog vorig jaar Arie? Dat hij toen
zijn schoenen op onze schone stoep stond
af te stampen?
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Arie:

We moeten zoveel boodschappen van
tevoren in huis halen dat we er helemaal
niet meer uit hoeven zolang er sneeuw
ligt, Gé! Maar wat we nooit meer moeten
doen is onze stoep schoonscheppen.

Gé:

En als je d'r dan over uitglijdt?

Arie:

Dat zeg ik nou net: wij glijden d'r niet
over uit, want wij blijven binnen.

Gé:

Maar andere mensen toch wel?

Arie:

Kan jou dat wat schelen voor iemand uit
deze hele straat?

Gé:

Ikke niet.

Arie:

En dan gaan ze maar even voor nummer
16 de stoep af en bij twintig weer erop.

Gé:

Het lijkt me achteraf ook beter voor de
inbrekers, Arie.
Vooral als we 's nachts een gladde stoep
voor onze deur hebben, tegen de
inbrekers.

Arie:

Daarom, rustig laten liggen. Laten we
voor het raam gaan zitten, kijken of er
nog meer sneeuw gaat vallen.

Kerstmis bij de Gebroeders Temmes
Arie:

En die koning heette Herodotus.

Gé:

Die alle kleine kinderen opat.
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Arie:

Behalve Jezus, omdat die in dat mandje
dreef.

Gé:

Oja, nou weet ik het weer. Met die
vallende ster.

Arie:

En toen dat mandje met Jezus naar de
Open Zee dreef toen spreet de zee in
tweeën, dat Jezus niet zou verdrinen en
natworden.

Gé:

Maar hij had dus niets te eten.

Arie:

Hij at Herten en Runderen. En dat sliep
allemaal bij elkaar, met de lammen en de
leeuwen. Dat vonden ze een eer, om door
Jezus te worden opgegeten.

Gé:

Rauw?

Arie:

Nee, eerst roosterde hij ze op een
brandend braambos.

Gé:

En als hij dan dorst had?

Arie:

Dan sloeg Jezus met zijn staf op een berg
en dan kwam daar bier uit.

Gé:

Het is goed om in deze donkere dagen
weer eens bij die dingen stil te staan.

Arie:

Precies. Daarvoor hebben ze Kerstmis
ook voor ingevoerd. En met één kinnebak
van een dooie ezel ranselde hij alle
woekeraars van de trappen van de tempel.
En toen trok hij zo, kostte Jezus geen
enkele moeite, twee pilaren naar elkaar
toe, dat de tempel instortte.

Gé:

Jezus was eigenlijk de eerste met lang
haar Arie.
Alleen dat van dat onbevlekte heb ik
nooit begrepen.
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Arie:

Dat doen ze nou toch ook met kinderen
krijgen?
Dat zijn allemaal vrouwen waar geen man
meer aan te pas komt. Dat gaat met
injecties.

Gé:

Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon.
Alleen plestik kerstbomen. Zit de
kruimeldief nooit meer verstopt met
naalden tenminste. Nou: zullen we de
kerstbel ophangen?

Arie:

Dat is goed. Hij begint lelijk te
verkleuren, onze kerstbel.
Weet je nog dat hij helemaal rood was?
En je zou hem lijmen Gé, waar hij
opengescheurd was.

Gé:

Hij is zo flets geworden van het
buitenhangen, ieder jaar.
Dat moeten we niet meer doen Arie, onze
kerstbel aan de buitendeur hangen. Dat
kost ons onze bel.

Arie:

Laten we hem dan aan de binnenkant van
de buitendeur hangen.

Gé:

Ja - dan ziet niemand hem toch?

Arie:

Krijgen we dan soms gasten met de kerst?

Gé:

Nee, maar wij. Of we moeten met de
kamerdeur open gaan zitten, dat we onze
kerstbel aan de binnenkant van de
buitendeur kunnen zien hangen. Dat vreet
warmte.

Arie:

Daar heb jíj weer gelijk in.

Gé:

Laten we hem voor deze kerstmis dan
maar aan de lamp hangen.
Hé Arie, vertel nog eens wat uit de bijbel?
Dat kan jij zo gezellig.

Arie:

Goed. Ken je dat verhaal van Jop die
lazerus op de Kerstvaalt zat?

Oud en Nieuw met de Gebroeders Temmes
Arie:

Ik wou er wel voor twaalven zien in te
liggen, Gé. Dan hoeven we ook niet terug
te blikken.
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Gé:

Maar wel de wekker om kwart voor
twaalf zetten, toch?

Arie:

Waarom?

Gé:

Om mekaar Gelukkig Nieuwjaar te
wensen natuurlijk.

Arie:

Dat kan toch ook morgen?

Gé:

Ja, hè, hè. 't Mag officieel tot de zesde.
Ik vind nieuwjaar wensen moet je heet
van de naald doen.

Arie:

Nee, ik kan 't voor m'n hart niet meer
hebben, twaalf uur.

Gé:

O, dan ga ik er ook in, in de pietenbak.

Arie:

Nee, dat kan niet. D'r moet er één
opblijven.

Gé:

Waarom?

Arie:

Nou, dat ze zien dat er iemand thuis is.
Anders gooien ze vuurwerk door de
brievenbus.

Gé:

Dus dan zit ik in mijn eentje
Oudejaarsavond te vieren.
Kan ik om twaalf uur naar de wc om de
spiegel Gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Arie:

Nou, dan wens ik je nou vast Gelukkig
Nieuwjaar.

Gé:

En het duurt nog drie uur.

Arie:

Nou, zalig uiteinde dan.

Gé:

Dan eet ik wel alletwee de oliebollen op,
hoor.

Arie:

Nee, ik neem er een mee naar bed.

Gé:

O, mooi is dat. Lig ik morgenavond nog
op jouw kruimels.

Arie:

Welnee! 't Is morgen toch 1 januari? Dan
nemen we toch altijd schone lakens!

Sociotip
U heeft helemaal geen zin in die meneer of die mevrouw, maar ze blijven maar
aandringen. Weet u wat ze zullen doen? Ze zullen binnenkort eens bellen.
Als u nu even uw telefoonnummer geeft?
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Dat doet u dan als volgt: u geeft uw complete abonneenummer op, maar u wijzigt
één cijfertje. Heeft u bijvoorbeeld 010-246735, dan zegt u: 010-245735, heb ik. Komt
u hen later nog eens tegen en zeggen ze dat ze nog gebeld hebben maar iemand anders
aan de lijn kregen, dan zegt u: wat heeft u dan gedraaid?
010-245735, zeggen ze.
Aha! roept u. Dan heeft u mijn nummer destijds verkeerd genoteerd. Het is namelijk
niet 010-245735, maar nul tien twee DRIE vijf zeven drie vijf! Dat scheelt maar één
cijfertje. Geen wonder dat u iemand anders aan de lijn kreeg!
De vervelende horzel noteert uw nummer nogmaals (010-235735!) en in de veilige
wetenschap dat ze u nu helemáál nooit meer te pakken zullen krijgen, biedt u hem
of haar iets te drinken aan.
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Vastendagboek
Eerste afbouwdag
Het idee was van Fieke. Zij had een artikel gelezen over vasten en wilde dat meteen
met mij doen. Lief! We moeten opnieuw leren luisteren naar onze eigen lichamen
en zoeken naar ons natuurlijk ritme. Wat is ze mooi als ze ergens enthousiast over
is. Gisteravond hebben we afscheid genomen van de winter met een heerlijke
zuurkoolschotel (gebakken spekjes, rookworst). Fieke vertelde schitterende verhalen
uit haar katholieke jeugd. Ze aten thuis nooit vlees op vrijdag en één maaltijd per
vrijdag tijdens de Grote Vasten. Zat toch wel wat moois in. Veel spiritueler dan
mensen nu vaak leven. Deze eerste dag viel erg mee, want we mochten gewoon eten,
maar van alles de helft. 's Avonds mèt Fieke heerlijk geknuffeld, maar werden afgeleid
door het rommelen van mijn maag. Dat begint nu al!

Tweede afbouwdag
Beginnen met een glas bitterzout valt niet mee, maar dat is voor het laxeren. Het
reinigingsproces, noemt Fieke dat. 's Middags veel te gulzig aangevallen op dat ene
schaaltje rauwkost. Goed dat ik op aanraden van Fieke een paar dagen vrij heb
genomen, want ik merk dat ik aan niets anders kan denken dan aan ons eetschema.
Wat smaken 's avonds die twee eetlepels gaar graan overheerlijk. Ik moet nu meer
ontspannen van Fieke.
Vasten is jezelf eens lekker ouderwets durven verwennen, zegt ze.

Derde afbouwdag
Alleen theeën, bouillons, sappen en mineraalwaters gedronken. Bracht dank zij het
bitterzout veel tijd op het toilet door.
's Avonds buikpijn en rillerig. Dat hoort zo, zegt Fieke. Het gif van vele jaren komt
eruit. Fieke praat erg veel. Ook als ik op de wc zit gaat ze maar door, op een stoel in
de gang. Ik vroeg haar op een gegeven moment weg te gaan.
Was wel cru, maar ze vond het niet erg.

Eerste vastendag
Nu mogen we niets meer, alleen zes koppen kruidenthee en zes glazen mineraalwater.
Hoofdpijn en een vieze smaak in mijn mond. De hele dag op de bank gelegen. Als
Fieke binnenkomt schrik ik telkens, want ik vind haar vreemd. Of ben ik vreemd?
Zij is zo overenergiek en opgewekt. De slaapkamer ligt bezaaid met vellen papier,
ze is aan het tekenen geslagen. Grote bloemen in felle viltstiftkleuren, die pijn aan
mijn ogen doen.
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Ook heeft ze dertig eieren beschilderd, alvast voor de volgende Pasen. Af en toe
val ik in slaap en dan droom ik dat ik tussen drommen mensen sta en dat de Paus
langskomt en warme krentenbollen uitdeelt. En Fieke en ik zijn hartstikke tegen de
Paus! 's Avonds in bed wil Fieke gezellig tegen me aanliggen, maar ik verbeeld me
dat ze anders ruikt. Ik moet af en toe aan het open raam diep ademhalen. Fieke denkt,
dat ik dan de kosmos op me wil laten inwerken. Ze gaat er een gedicht over schrijven.

Tweede vastendag
Tegen de ochtend hoor ik wolven huilen om het huis. Om zeven uur gaat Fieke een
wandeling maken, ze wil de eerste tekenen van de lente gaan zoeken. Ik doorzoek
het hele huis, van zolder tot kelder, naar iets eetbaars. Niets te vinden. Fieke heeft
alles verstopt. Waar zijn de reserveblikken voor de onverwachte eters? Die heeft ze
natuurlijk in de tuin begraven! Met de schop maak ik diepe kuilen. Als Fieke
terugkomt met een grote bos narcissen - wat een ordinaire rotbloemen zijn dat toch
- denkt ze dat ik een vijvertje aan het graven ben. Ze valt me om de hals. Eindelijk
werk ik ook 's in de tuin. Maar ik stoot haar van me af, ik zag in een flits twee
Draculatanden in haar lachende mond.
's Middags wil ze dat ik help met het verschuiven van alle meubels. Het kan
namelijk allemaal veel gezelliger. Ik ben te duizelig.
's Avonds sluit ik me op in de badkamer en eet een halve tube tandpasta. Krijg ik
daar die buikkrampen van? Ik hoor snerpende fluittonen in mijn hoofd. Of is het
Fieke die, ergens in huis, op haar oude, teruggevonden blokfluit speelt? Ik laat het
bad vollopen. Met mijn hoofd onder water is het gepiep en geknerp iets minder. De
neiging om niet meer boven te komen wordt steeds sterker. Alle weerstand opgeven
en je vol laten lopen met water.
Heerlijk vol.

Eerste opbouwdag
Godzijdank mogen we weer wat eten: één boekweitkoek. Fieke schuift hem onder
de badkamerdeur door, want ik doe nog niet open. Ik blijf de hele dag in bad. 's
Middags (of is het nacht?) hoort Fieke eindelijk mijn geschreeuw en krijg ik nog een
koek.

Tweede opbouwdag
Na een urenlange tocht door een ijzig poollandschap op een slee met maar één hond
ervoor, klopt Fieke op de badkamerdeur en zegt dat het ontbijt klaar staat. Ik eet een
kommetje yoghurt en een sneetje knäckebrot. Ik krijg spontaan een gierende huilbui.
Ik kan het gelukkig weer verdragen dat Fieke door mijn haar strijkt. Ze heeft niets
gemerkt. Ze denkt dat ik vierentwintig uur in de badkamer heb gemediteerd.
's Avonds eet ik een snee volkorenbrood. Ik ben moe, heel erg moe. Ik zal morgen
de zaak bellen en nog een paar snipperdagen opnemen. Fieke heeft blikken muurverf
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gekocht, ze gaat vannacht de muren van de huiskamer lichtgroen verven. Ze zegt dat
niet alleen de lente is begonnen, maar ook ons nieuwe leven.
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Hoe hard het gaat en hoe groot ze worden
‘Mag ik even je pen schat? Pappa moet even een telefoonnummer opschrijven.
Namelijk het nummer van een meneer.’
‘Asjeblieft pap.’
‘Dank je wel meid. Ziezo. Fijn zo. Mooie pen is dit hè? Ben je er blij mee?’
‘Die is niet van mij hoor.’
‘Oh nee? Heb je die niet van pappa en mamma gekregen?’
‘Die heb ik geruild, met Karin.’
‘Met Karin.’
‘En Suze heeft zolang mijn pen.’
‘Suze? Die ken ik niet, geloof ik. Maar Karin wel. Zozo. Dus Karin zit ook alweer
in de zesde.’
‘De zevende hoor pap. Het heet nu de zevende.’
‘De zevende?’
‘Volgend jaar ga ik naar de achtste. Wat dus vroeger de zesde heette.’
‘Ja natuurlijk, de zesde.’
‘De zevende.’
‘De zevende, dat zeg ik. Heb je misschien ook even een papiertje voor me zolang?
Dan kan pappa even dat nummer opschrijven. Nee, ben je mal, niet uit je schrift
scheuren!’
‘Geeft niet. Dit is toch m'n klatschrift.’
‘Fijne nieuwe tas is dat hè?’
‘Die tas had ik vorig jaar ook al hoor.’
‘Jaja. En dat UB 40, daar op de klep, is dat jullie groepsnummer of zo, voor de
Cito-toets?’
‘Nee, dat was vroeger een Popgroep. Mag ik m'n pen terug?’
‘Hè? Oh ja, sorry. Ja dat heeft pappa van de zaak hè; altijd alle pennen bij zich
steken.
Zeg meid, fijn dat het zo goed gaat op school. Nou, en volgend jaar in de zesde
krijg je er lekker Engels bij...zul jij eens zien. Kan pappa Engels praten, met zijn
kleine meid!’
‘In de achtste, bedoel je.’
‘Dat zeg ik ja; volgend jaar in de achtste.’
‘We hebben vorig jaar al Engels gehad hoor pap. We zijn al gekomen tot les
vierentwintig.’
‘Les vierentwintig alweer! Prachtig hoor. Zeg schat, pappa moet nog even de vader
van Marijn bellen over een dingetje, maar ik heb mijn agenda op de zaak laten liggen.
Weet jij toevallig het nummer van Marijn?’
‘Twee vijf vier twee zeven drie.’
‘Twee vier vijf drie zeven twee.’
‘Nee: twee vijf vier twee zeven drie. Heel makkelijk: vijfentwintig tweeënveertig,
drieënzeventig. We zijn al aan de staartdelingen.’
‘Wacht, pappa schrijft het even op. Mag ik nog even je pen?
Dank je wel. Zeg, dan gaat pappa even bellen op zijn kamer.
En als ik jou nou eens heel lief aankijk, zou jij dan in de tussentijd een lekker kopje
koffie voor pappa kunnen zetten?’
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‘Goed pap.’
‘Nou, gaat pappa even bellen. Ziezo. Vijfentwintig, tweeënveertig, drieënzeventig.
Hallo? Hans? Met mij. Alles goed? Fijn zo. Met Marijn ook? Wat worden ze groot
hè, die meiden van ons. Ik zit hier met de mijne aan de keukentafel, want Tine is
even naar haar moeder. Maar over dat addendum dat is dus verder in orde hoor. Ik
gooi het zometeen op de bus, heb je het morgen. Ja, nee, geen punt. O ja Hans, nog
één dingetje: hoe heet die juf ook alweer die ze hebben? Die twee van ons? Een
menéér? Hoe? Juist. Nee, want anders zit vader zometeen wéér met zijn mond vol
tanden. Ja, het gaat hard hè?
Zeg, tot gauw. Dag!’
‘De koffie is klaar hoor pap!’
‘Fijn meid! Dan gaat pappa eerst even deze brief op de bus doen en dan moet je
me straks alles vertellen over je nieuwe klas hoor!’
‘Het is gewoon een hartstikke leuke klas, verder niks bijzønders.’
‘Fijn zo, mooi zo. Nou, dan gaat pappa gauw naar de brievenbus. Mag ik jouw
fiets even lenen?’

CD

- Gekke vent. Met heel zijn geld een groot kind gebleven. Is het gezellig gisteravond,
staat What's New op van Miles Davis, kijk ik waar hij uithangt, staat deze zelfde
vent te snotteren in een hoekje van de kamer. Ik eropaf want zo ben ik nou eenmaal
en van mij kan hij dat hebben.
Wat is er John? vraag ik. Hij van: Let maar niet op mij. Ik zeg Nee ik let gofferjume
wèl op jou John, daar zijn we vrinden voor! Niet dan? Wat is er aan de hand, vraag
ik dus. Hij dikke ogen, schokschouderend, je kent dat wel van John, van die
theebuiltjes krijgt hij dan onder zijn ogen. Nou wat was er nou? hij had bij mijn
schijven staan rommelen - gek idee dat ik die handel vijf jaar terug nog mijn platen
genoemd zou hebben - en daar was het hem opgevallen dat er in sommige plastic
CD-hoesjes condens zat. Nou en? vraag ik. Waarom moet je daar om janken? Dat is
toch logies? Er wordt hier behoorlijk wat afgezopen en gezeken en gezwoten, ja,
logies dat er dan hier en daar een paar dingetjes beslaan. Ja toch? Nee maar ik moest
maar niet op hem letten, hij was een ouwe sentimentele man, die daar nou eenmaal
ontroerd door raakte, door zulke dingen. Ik vraag welke dingen? Zegt John: dat er
zoiets ouderwets als condens zit bij zoiets moderns als een compact disc. Kijk: zo'n
vent is dat. Daarom draagt zijn personeel hem ook op handen.
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De dominante dominee van Doetinchem
- Streng? Ja, dat dachten wij eerst ook: we hebben een strenge dominee maar achteraf
weet ik toch niet of dat het juiste woord is. Ik zal je een voorbeeld geven. Als we
gingen bidden, dan zei'ie altijd van te voren dat hij er op rekende, dat we wel allemaal
onze ogen gesloten hielden. Op zichzelf is dat niet zo gek; naast ‘handen vouwen’
is ‘ogen dicht’ toch essentieel voor een beetje behoorlijk bidden, maar nou komt het.
Waren we aan het bidden, klom onze domineee van de kansel en al biddend bewoog
hij zich door het middenpad en als hij ergens open ogen zag - al stonden ze maar op
een kiertje - dan gaf hij het betreffende gemeentelid met de vlakke hand een draai
om de oren. Knal!
Om maar niet te spreken van niet-gevouwen handen.
Daarvoor droeg hij, in een speciaal zakje van zijn toga, een rietje, waarmee hij
gevoelige tikken kon uitdelen.
Dan het zingen, nog zoiets. Als hij de gemeente een psalm liet zingen, dan gaf'ie
alle verzen op. Een makkelijke dominee laat bijvoorbeeld de verzen twee en vijf
zingen en dat is het dan. Nee, onze dominee liet de verzen allemaal helemaal uit
zingen. Soms alle vijfendertig verzen! Zelf ging'ie dan op de kansel de krant zitten
lezen. Het duurde maanden voor we in de gaten hadden, dat'ie gaatjes in de krant
had geprikt, waardoor'ie de gemeente nauwlettend in de gaten hield. Na het uitspreken
van de zegen, somde hij dan de namen op van niet-zingers, die in de consistorie een
pak slaag met de zweep konden komen halen.
Nee, we waren wat blij toen onze dominante dominee werd overgeplaatst van
Doetinchem naar Deventer. Daar staat hij nog steeds. Ze schijnen in Deventer heel
tevreden met 'm te zijn. Die hadden een paar jaar onder de vadsige voorganger van
Veghel gekerkt, dus die waren maar wat blij dat er eens orde op zaken werd gesteld.

De kranige kruidenier van Crooswijk
- Het leek soms op helderziendheid of zoiets. Als er straten verder iets was gebeurd,
dan kwam heel toevallig net onze kruidenier er langs. Onmiddellijk nam'ie dan de
leiding, regelde het verkeer, paste mond op mondbeademing toe, belde de ambulance,
voerde arrestanten af, hielp met blussen, veegde de glasscherven van de straat, of
klom bij sleutelverlies over balkons en dakgoten.
En die hulpverlening beperkte zich niet tot Crooswijk hoor, ben je gek, mensen
uit heel Rotterdam wisten zijn kruidenierswinkel te vinden. Zat er in IJsselmonde
een kat hoog in de boom, die er niet uit wilde? Onze kruidenier was er als de kippen
bij en nog voor de brandweer een ladder had kunnen uitschuiven had hij poes al
beneden. Een meisje dat in Blijdorp was gebeten door een aap, een oma die op de
Euromast niet meer naar beneden durfde, een aanvaring in de haven tussen twee
Spidoboten, de kranige kruidenier krabde de krullen van de trap. Wij hadden er wel
last van, want als de kruidenier uitrukte, hing hij een bordje op de winkeldeur Even
Afwezig en daar stond je dan met je boodschappenlijstje.
De vaste klanten uit de buurt gingen van lieverlee hun boodschappen elders doen.
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Het was meer een dekmantel, dat winkeltje. Iedereen noemde hem de kranige
kruidenier en wilde hij die naam blijven voeren, dan moest'ie dat winkeltje wel
aanhouden. Op zijn auto stond: SOS-Dienst De Kranige Kruidenier.
Dagelijks zag je dat oranje wagentje met gillende sirenes door de stad scheuren.
Het is slecht met hem afgelopen; hij begon een verhouding met een vrouw die hij
uit een brandend huis had gered en hij is toen vermoord door de jaloerse echtgenoot.
Dat was de koppige kapper van Kralingen, maar dat is een ander verhaal.

De lachende lasser van Loosdrecht
- Wat was het een feest om de lasser van Loosdrecht aan het werk te zien.
Wat een plezier had die man in het lassen. Zijn werkplaatsje was te klein voor die
bulderende lach. Het was jammer, dat we zo weinig voor hem te lassen hadden. Je
was gewoon blij als het tuinhekje kapot ging. Onmiddellijk brachten wij dat dan naar
de lasser, wiens gezicht al opklaarde als wij in zijn kantoortje, opzij van de werkplaats
verschenen. Hij zat daar dan in een boek te lezen - de Camera Obscura van
Hildebrand, of de Sprookjes van Godfried Bomans - wachtend op lasklanten.
God, wat lachte die man aanstekelijk. Een gezellige, klaterende lach, je ging vanzelf
mee. Heel vaak bleven we er dan bij, als'ie ons hekje lachend ging lassen. Hij gaf
ons dan zo'n lasbril en samen zaten we te schuddebuiken. Het knappe was, dat hij
bij al dat lachen toch puntgaaf laswerk afleverde. Geen kloddertje ernaast.
Toen we naar Lunteren verhuisden, reden we met ons laswerk toch helemaal naar
Loosdrecht. Als we een paar maal per jaar die lach maar konden horen. Niet dat er
in Lunteren geen goede lassers te vinden waren, o nee, prima vaklui waren daar
voorhanden, maar er viel niets te lachen, hè. Eerder sjacherijnig waren ze, de lassers
van Lunteren.
Eerlijk gezegd forceerden we wel eens een lasreparatie. Dan rukten en bogen we
net zo lang aan een stallantaarn tot'ie afbrak. Of we reden ‘per ongeluk’ met de auto
tegen de garagehekken. Zodat we meteen Loosdrecht konden bellen voor een afspraak.
Door de telefoon werkte de lach van de lachende lasser van Loosdrecht net zo
aanstekelijk als in het echt.
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[Maten en Gewichten]
Maten
1 meter: flinke stap
1 kilometer: kleine file
10 kilometer: normale file
1 pier: 200 meter
36-40: broekemaat van lange dikke heer
XXXL: overhemdmaat van lange dikke heer
XL: 50
SS: kaboutertruitje
8 mm. film (op spoel): 10 centimeter
8 mm. film (over vloer): 120 meter
1 kokkerd: fikse neuslengte
2 erwten: kleine borsten
2 meloenen: grote borsten
1 plasboog: 120o
1 kanjer: grote fout
1 joekel: flinke jaap
1 lel: ten hoogste ⅓ oor
1 knot: half boordje
1 klosje: tweehonderd knopen
1 pakje: 25 sigaretten
1 doos: 10 sigaren
1 kistje: 25 sigaren
1 zakje: 25 sticks
1 krat: zeven katers
1 blikje: twee sardientjes
1 stukje: tien boterhammen
1 emmer: twee journaals
1 blik: twee oorvijgen of zestig agenten
1 pak: 1 broek en 1 jasje
1 kist: 160 passagiers of 1 dode
1 pan: middelgrote bende

Wie de liefde bedrijft met heren,
die zit fout nog steeds.
Maar wie de liefde bedrijft met de Here,
die krijgt nooit geen aids!
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De Positivoos

Gewichten
1 ons: op in 1 dag
1 pond: op in 3 dagen
1 kilo: eraf in twee weken
1 handje: 10 dropjes of voor ƒ 10,- kleingeld
1 greintje: geen verstand
1 lading: honderd verwijten
1 wagon: zeshonderd voetbalsupporters
1 ton: ouderwetse hoofdprijs
50 kilo: middelgrote vangst (heroïne), minieme vangst (haring).
1 liter: twee donors
1 eetlepel: een beetje
1 paplepel: een klein beetje
1 theelepel: een heel klein beetje
1 theelepel cocaïne: een heleboel
1 snufje: 1 theelepel
1 kan: acht kopjes
1 kopje: vier slokken
1 slok: halve mond vol
1 portie: twee stokjes (saté)
1 portie: drie weken ellende
1 portie: 1 maaltijd voor Fikkie
1 portie extra: 3 stokjes saté
1 weekendtas: 1 weekend
1 koffer: 1 week
4 koffers: 1 wagentje
1 kwak: 320 gram zuurkool
1 scheut: 56 ml. cognac
1 klodder: 1 kleine tube verf
1 fluim: halve zakdoek
1 tiet: ƒ 10.000,1 smak: ƒ 5.000,1 klap: alles

Jongens opgepast
Steeds vaker zat zij openlijk
aan jouw vriend zijn haar;
zij haalde er haar hand doorheen
en zei: wat zit het raar!
Wat ben je leuk, bedoelde zij;
en dan vooral je hoofd.
En jij niet in de gaten
wat daar werd klaargestoofd.
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Tot, op een avond, zij en hij
voor sluitingstijd vertrokken.
Dat was in eenentachtig, mei.
Toen zijn ze ook gaan hokken.
Gelukkig zit er wel een
happy end aan jouw verhaal,
want jij hebt al je haren nog
en hij is vrijwel kaal.
k.
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De nieuwe bescheuragenda-titulatuur
Commissaris van Groot Bedrijf: Zeer Rijke Heer
Directeur Wasserette-keten: Schoongestrenge Heer
Voetbaltrainer Eredivisieclub: Veelgeplaagd Heer
Hoofd Disc-Jockey: Dolgedraaide Mijnheer
Televisie-omroepster: Aanzienlijke dame
Directeur Basisschool: Voorhoofdelijk Heer
Directeur Vuilverbranding: Zeergeurend Heer
Directeur Stadsreiniging A'dam: Beste Jaap
Jaap van Meekren: Geachte Jaap
Jaap Metz: Jaap!
Tambour-maître Majorettencorps: Rijkbenige Heer
Pianolerares (meer dan 50 leerlingen): Welgetoetste Mevrouw
Professor Arnold Heertje: Heertje!
Drugsdealer: Hi!
Directeur Optiebeurs: Hoogstijdele Heer
Bordeelhouder (meer dan vijftig gastvrouwen): Weledelpooierende Heer
Directeur Reclamebureau: Fraaibesnord Heer
Ober: Kelner!
Kelner: Ober!
Aartsbisschop/Bisschop: Pauspluimende Seigneur
Gemijterde Abt: Sinterklaas
Sinterklaas: Beste Tante Cobie
Arts: Dokter!
Alle Adel: Hoogedelintelende Mijnheer, Mevrouw
Broekenkoning: Zijne Koninklijke Hoogheid
Kermis-exploitant (meer dan vijftig tenten): Hoogedelachtbane Heer
Directeur/Directrice Abattoir: Edelslachtbare Heer, Dame
Minister van Land- en Tuinbouw: Weledelpeergeleerde Heer
Veilingmeester: Meerwaarde Heer
Directeur Legbatterij (meer dan 50.000 kippen): Eerwaarde Broeder

De Lach
Twee jonge meisjes op de dijk,
fietsend door de regen.
Hun bolle schooltas achterop.
Ik veeg mijn zijruit schoon en kijk.
Zij hebben zo'n wind tegen
dat het kleinste meisje,
een jaar of acht,
van haar fiets moet.
En zij lacht.
Niet naar haar vriendin
of naar deze meneer,
maar meer om zichzelf
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en haar spel met dit weer.

K.

[Telefoonalfabetten]
Bescheuragenda telefoonalfabet zakelijk
A = Ahold
B = Bijenkorf
C = C&A
D = Duyvis
E = Echfalon
F = Fokker
G = Gero
H = Heineken
I = Ikea
J = Janssen
K = Kwantum
L = Leerdam
M = Makro
N = Nieuwkoop
O = Organon
P = Pander
Q = Quotum
R = Randstad
S = Slavenburg
T = Tilanus
U = Ubica
V = Vastgoed
W = Westland-Utrecht
X = Xenos
Y = Yab Yum
Z = Zilmeta

Bescheuragenda telefoonalfabet sportief
A = Anquetil
B = Bobet
C = Cruyff
D = Donner
E = Euwe
F = Fignon
G = Grobbelaar
H = Herrera
I = Indoor
J = Jogging
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K = Knetemann
L = Ling
M = McEnroe
N = Nijboer
O = Okker
P = Platini
Q = Querulant
R = Rummenige
S = Slijkhuis
T = Tahamata
U = Uurrecord
V = Vanenburg
W = Winnen
X = X-benen
Y = Yard
Z = Zoetemelk
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Bescheuragenda telefoonalfabet humoristies
A = Apegapen
B = Bescheurkalender
C = Carmiggelt
D = Dickens
E = Eckmar (F.R.)
F = Freek
G = Groucho
H = Hardy
I = lonesco
J = Jarry
K = Kan
L = Laurel
M = Monty
N = Navrant
O = O'Mill
P = Python
Q = Queneau
R = Remco
S = Sellers
T = Toon
U = Ubu
V = Valentin
W = Woodhouse
X = X-benen
Y = Youp
Z = Zazie

Bescheuragenda telefoonalfabet cultureel
A = Achterberg
B = Böll
C = Canetti
D = Dickens
E = Eckhardt
F = Fassbinder
G = Giotto
H = Hals
I = Israëls
J = Jongkind
K = Kafka
L = Liszt
M = Mozart
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N = Nederland C
O = Orff
P = Pinter
Q = Queneau
R = Ravel
S = Stopera
T = Tintoretto
U = Utrillo
V = Vermeer
W = Warhol
X = Xenakis
Y = Yourcenar
Z = Zadkine

Hoe spreekt hij dan?

‘Mijn naam is Harry van der Knoop en ik ben Bejaardencoördinator van deze
gemeente. Sinds kort organiseren wij de Minitriatlon voor Bejaarden, waarvoor grote
belangstelling bestaat. Dat houdt in, dat wij de 65-plussers 25 km laten hardlopen,
vervolgens krijgen wij 5 km zwemmen en eindigen met 30 km fietsen.
Voordat het startschot valt, hebben de oudjes allen een verklaring getekend, dat
zij deze prestatie geheel uit eigen vrije wil denken te volbrengen. Dan krijgen wij
namelijk geen gedonder. Er zijn er bij die deze gelegenheid aangrijpen als zijnde een
vorm van zeer aktieve euthanasie. Nou, dat moeten hun dan weten, daar zit ik niet
mee. 't Is hun leven niet? Toch?

Wanhopig ouderschap
Hij herinnert zich nog pijnlijk helder hoe hij zijn eigen vader verafschuwde en
vervloekte toen die in de vijftiger jaren het heupwiegen van Elvis Presley nadeed,
tussen de schuifdeuren. Nooit, nooit zou hij die zelfde fouten maken wanneer hij
later zelf eens vader zou worden: lachen om de modegrillen van zijn kinderen! Hij

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

zei er dus niets van, toen zijn zoon vanmiddag thuiskwam met een gaatje in zijn
oorlel. Vroeg wel of het goed ontsmet was, maar verder niks.
Maar nu vanavond, in bed, kan hij niet in slaap komen.
Hij werpt zich van de ene zij op de andere terwijl hij zich wanhopig afvraagt in
welk oor die jongens nou ook alweer een ringetje droegen als ze homoseksueel waren.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

387

Werkgroep
- Om wat voor mensen gaat het nu precies, mevrouw Fijnvandraad?
‘Ik ben blij dat u de vraag op deze wijze stelt, meneer Hakkert, want u gebruikt
dan zelf het woord mensen en ook wij hechten eraan ze zo te blijven zien. Het gaat
inderdaad om mensen en ik geloof dat wij dat nooit uit het oog mogen verliezen.’
- Toch zet u vraagtekens bij de menswaardigheid van hun bestaan.
‘Nou, het zijn vaak de mensen in de nabije omgeving van de mensen die wij
bedoelen, die de eerste signalen van twijfel geven. Twijfel aan de bestaanbaarheid
van mensen, waar zij - en dat mogen wij niet vergeten - met hele nauwe en langdurige
banden mee verbonden zijn. En dan toch komt op een gegeven moment die vraag
naar voren van ja, wat heeft dit leven nu eigenlijk voor nut, wat voor zin heeft een
leven dat zo begrensd is, zo vernauwd en verengd dat we zeggen van: is dit leven
nog wel leven te noemen en zijn deze mensen nog wel te toetsen aan maatstaven die
wij met z'n allen, binnen onze mensengemeenschap, hebben ontwikkeld omtrent
menswaardigheid en bestaansrecht. Met die twee polen heeft onze besluitvorming
natuurlijk altijd te maken en daarom is men deze groep mensen maar liever uit de
weg gegaan. Dat was te moeilijk. Daar bemoeiden we ons maar niet mee. Met als
resultaat dat die mensen, om het maar eens in ronde taal te zeggen, in hun eigen sop
gaar kookten.’
- Voor de goede orde, het gaat toch niet om mensen die in coma zijn geraakt en daar
niet meer uit ontwaken?
‘U bedoelt de, wat wij noemen, passief-comateuzen, daar wordt gelukkig veel
voor gedaan.
Nee, onze werkgroep wil nu juist die grote groep van actieve comapatiënten
belichten. Of patiënten, dat woord gebruiken wij liever helemaal niet, het vereenzelvigt
deze mensen met een ziektebeeld dat door de maatschappij nog nauwelijks als zodanig
wordt onderkend. Het gaat dus om mensen die ogenschijnlijk een actieve rol in onze
maatschappij vervullen. Veelal bewegen ze zich binnen een familieverband, er zijn
er bij die zelfs een werkkring hebben, in niets onderscheiden zij zich van u en mij.
Met dit verschil dat er bijzonder weinig uitkomt. Ik bedoel daarmee, dat als u een
gesprek met zo iemand begint, de range aan onderwerpen buitengewoon beperkt is.
Het gaat over het weer, de ditjes en datjes van de dag, men heeft 's iets opgevangen
van een ander en dat wordt klakkeloos naverteld en daar houdt het dan zo'n beetje
mee op. Kranten worden niet of nauwelijks gelezen, de tv wordt uitsluitend als
amusementsmedium gebruikt, cultuur is een gesloten boek voor hen, kortom, het
leven is een soort vegeteren geworden. Men leeft van de ene dag in de andere, maar
zonder enige vorm van reflectie. Men heeft wat vage herinneringen aan vroeger en
naar een persoonlijk toekomstbeeld hoef je natuurlijk helemáál niet te vragen.’
- En die mensen zijn zich volstrekt niet bewust van de armzaligheid van hun eigen
bestaan?
‘Nee, dat is het nu juist, wij geloven dat je bij deze mensen überhaupt niet kunt
spreken van bewustzijn. Het is juist de afwezigheid van bewustzijn die ze zo
beklagenswaardig maakt. Misschien hebben ze het ooit wel eens gehad, misschien
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zijn ze zich ooit wel eens ergens van bewust geweest, maar dat typisch menselijk
vermogen, dat wat mensen nu juist tot mensen maakt, dat is verloren geraakt,
afgestompt.’
- Als ik het goed begrijp zijn het dus hele duffe mensen.
‘Dat is een uitstekend woord, dat wij met onze werkgroep ook vaak als criterium
hanteren, duf. Ongelofelijk duf. Daarom zijn deze mensen ook zo onbenaderbaar.
Na vijf minuten praten voel je al een stekende hoofdpijn opzetten. 't Is alsof ze iets
overdragen van hun dufheid, je wordt geremd in je eigen denken, als geestelijk
verlamd hoor je hun gebabbel aan en je hebt de grootste moeite je aan hun
domperwerking te onttrekken. Daarom hebben wij zo'n groot respect voor de mensen
die er toch in slagen een soort van bestaan in hun nabijheid op te bouwen. Ja, we
kennen zelfs huwelijken, waarvan een der partners ongeneeslijk duf is, die verrassend
lang in stand blijven.’
- Ter leniging van de nood onder hen die in de omgeving van zo'n duf mens verkeren,
stelt uw werkgroep een paar vergaande maatregelen voor.
‘Ja, het zijn juist de mensen er omheen die in de problemen komen. De duffe
mensen zelf zijn zich van niets bewust. Wij vinden dan ook dat het in dit geval die
anderen zijn, die mogen beslissen of er een einde moet worden gemaakt aan dat
bewustzijnsloze niet-leven. De dufheid dat is onze ervaring, wordt er nooit minder
op, ze verergert alleen maar. En dan komt dat punt dat we zeggen van, dit leven is
zo duf geworden, wat heeft het nog voor zin dat we het nog langer rekken. Wat heeft
het voor zin dat deze duffe mens anderen in zijn dufheid meetrekt. En als die anderen
- de familieleden, de vrienden - inzien dat er met de duffe zelf toch niet over te praten
valt, dat er niets door die dufheid heendringt, dan is het vaak een grote opluchting
als de beslissing genomen is. Wij pleiten voor een menswaardig einde, dat kan op
een actieve wijze nu de middelen daartoe voor een ieder bereikbaar zijn geworden,
maar het kan ook op een passieve manier.’
Bedoelt u iets in de sfeer van het staken van de behandeling?
‘Inderdaad ja. Het is namelijk bewezen dat een duffe, die geen voedsel krijgt
aangereikt, er ook niet naar zal vragen. De meest zachte en humane methode is dus
tijdens gezamenlijke maaltijden de duffe simpelweg geen bord met eten meer voor
de neus te zetten. Het is een langzame weg, maar zo krijgen de familieleden of
huisgenoten ook de tijd om afscheid te nemen van een duf mens, waar ze, gek genoeg,
en tegen beter weten in, toch vaak nog veel van houden.’
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Bescheurcultuuragenda
In het Haags Gemeentemuseum is tot 15 september werk te zien van de Italiaanse
industrieel ontwerper Sacco Vaccapensieri.

Stoomstrijkijzer, 1981

‘Lichtspelsels’ noemt Hans Vis zijn lampontwerpen. Ze zijn deze maand nog te
ondergaan in de Lakenhal van Leusden.

Staande lamp, 1986

Het Museum of Modern Art van Rolde heeft deze zomer iets bijzonders onder
haar dak: gebruiksontwerpen van de Nederlandse industrieel vormgever Hannes
Renkema.
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Telefoontoestel, 1985

Het Van Abbe Museum te Eindhoven stelt tot en met 15 april 1987 ontwerpen ten
toon van de Finse ontwerper Haku Kekkonen.

Plantengieter, 1984
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Over ons
- Mooi boek?
- Hè?
- Goed boek, waar je in aan 't lezen bent, al uren?
- Ja, gaat wel. Hoezo?
- Nou, als 't je al te veel pakt zou ik je niet vragen 't even weg te leggen.
- Nee hoor, geeft niks, ik wil 't best even wegleggen. Waarom, wat is er?
- Nou niks, maar ik dacht, misschien kunnen we even praten.
- Waarover praten?
- Over ons bijvoorbeeld.
- Over ons. Wat wou je over ons bepraten?
- Nou zomaar. Ik dacht, een beetje praten, over ons.
- Wil je dan iets bepaalds zeggen over ons?
- Nee, dat niet. Maar we hebben het de laatste tijd zo weinig over ons. We hebben
het over ditjes en datjes, over de TV, over andere mensen veel, maar nooit 's over
ons.
- Ik zou zo direct niets over ons kunnen zeggen.
- Ja, dat is het. Jij hebt geloof ik helemaal geen zin om over ons te praten.
- Nee hoor, dat is 't niet, maar als jij zo ineens het startsein geeft: nu moeten we
praten over ons, ja dan weet ik even niets.
- Zie je, jij ziet 't als een moeten, als een plicht, praten over ons.
- Nee, nee, dat is 't niet, maar ik zou willen dat zoiets vanzelf gaat. Jij zegt 's wat
over mij, ik zeg 's wat over jou en zonder dat we het zelf in de gaten hebben, zijn we
aan het praten over ons.
- Maar dat is het nou juist. Jij zegt bijna nooit meer wat over mij. Ik zeg regelmatig
iets over jou, maar jij niet over mij. En daarom vraag ik je een beetje dringend, een
beetje recht op de man af: laten we 's over ons praten.
- Een beetje dringend.
- Ja, ik heb er gewoon ontzettende behoefte aan het 's over ons te hebben, in plaats
van over al die gewone dingen.
- Nou, doe dat dan.
- Wat bedoel je?
- Praat dan over ons. Wat wou je zeggen over ons? Je bent nu al een hele tijd bezig
met praten over het praten over ons. Laten we daarmee ophouden en het rechtstreeks
over ons hebben.
- Ja, nou speel je de bal terug. Dat kan ik natuurlijk niet in m'n eentje. Ik heb geen
zin hier een monoloog af te steken over hoe het volgens mij met ons zit. Praten over
ons betekent natuurlijk ook mét ons. Met ons tweeën. De een zegt wat, de ander vult
aan en zo komen we er samen achter hoe 't zo'n beetje zit met ons.
- Ja sorry hoor, maar je doet 't nog steeds. Nog steeds ben je aan het praten over
het praten. Begin dan 's een keer. Zeg jij nou 's iets over ons.
- Dat doe jij vaker hè, mij de kastanjes uit het vuur laten halen. Ik moet weer
beginnen. Terwijl ik nou zo graag van jou zou horen hoe jij over ons denkt. Daar
heb ik zo langzamerhand geen idee van, hoe jij tegen ons aankijkt.
- Wat is dat nou voor gezeur. Door te praten over andere dingen dan over onszelf,
hebben we het indirect toch óók over ons? Jij laat zien hoe je tegen de dingen aankijkt,
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ik laat dat zien en zo komen we tot een soort gemeenschappelijk standpunt en dat is
nou wat ons tot ons maakt. Dat is de essentie van ons ons.
- Hoor je nou zelf wat je zegt? Als het maar niet over ons gaat. Wel over nieuwtje
zus en roddeltje zo, maar nooit over ons. Zodra 't maar even over ons gaat, vind je
dat meteen gezeur.
- Nou gezeur, ik zie niet veel in navelgestaar nee, die tijd hebben we nou toch wel
gehad dacht ik, dus waarom zouden we nu ineens op elkáárs navel gaan staren. Sorry
hoor, maar dat zie ik niet zo zitten.
- Aha, daar komt aapje uit mouwtje. Jij ziet het niet zo zitten om samen op elkaars
navel te staren, zoals jij dat noemt, kortom het 's een keertje over ons te hebben. Dat
is nou precies wat ik beweer. Jij hebt er helemaal geen trek in om over ons te praten.
Kan jou wat schelen hoe het met ons gaat. Val me niet lastig, laat mij maar lekker
een boek lezen, maar kom me niet aan met praten over ons.
- Neehee! Ik wil alleen maar zeggen dat praten over ons zoiets therapeuterigs is.
Gaat u zitten. Uw tijd gaat nu in. Praat u maar over u samen. Dat leidt tot niets, dat
weten we nou toch zo langzamerhand? Dat overbewuste gewroet, dat geanalyseer
van onze reacties op elkaar...daar zijn al zoveel relaties op stuk gegaan.
- Hè, hè. Met een hele grote omweg ben je er dan eindelijk. Als ik dus vraag, zullen
we 's praten over ons, dan is jouw antwoord gewoon: nee, liever niet.
- Als je 't zo stelt, nee, liever niet praten over ons. Maar begrijp me goed, dat zeg
ik voor ons eigen bestwil.
- Dus je houdt niet meer van me.
- Maar schat, hoe kom je daar nou bij. Wat is dat nou voor een rare conclusie. Ik
probeer je al de hele tijd uit te leggen, dat volgens mij houden van en praten over
ons niets met elkaar te maken hebben.
- Toch hebben we 't gedaan. We hebben even over ons gepraat.
- Houden van kan je ook als je 'n boek leest. Ik ga weer even verder met m'n boek.
Goed?

Micro Kerstverhaal
Toch lief van de kinderen om aan hem te denken.
Minstens tien maal had hij deze porno-videocassette nu al gezien. Maar hoe hij
ook rukte en trok - het gelukte de oude man maar niet zijn hoogtepunt te bereiken.
Zo werd hij door de bezorger van de leesportefeuille aangetroffen, maandagmorgen
na Kerstmis; voor het nog knetterende televisietoestel op de vloer liggend en vrijwel
volkomen verstijfd.
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Scheurend door België
- De kinderen vallen om van de honger Henk! Laten we nou in hemelsnaam even
stoppen!
- Daar pap, dáár! Daar staat Frites!
- Nee dat is hele vieze friet jongens, aan zo'n caravan. Pappa weet een endje
verderop hele lekkere friet.

- Daar staat Friture pap! Mogen we hier nou een zakje friet? Je had het bij de franse
grens al beloofd!
- Nee dit is niks. Wat zei ik nou net? Daar word je ziek van, van friet aan een
caravan. Kijk maar - die meneer heeft het er zelf opgeschilderd, Friture. Zie je wel?
Dat kan nooit wat zijn. Over een kwartiertje zijn we bij de lekkerste friet van heel
België.

- Ze moeten echt wat eten Henk, nu. Straks kotsen ze de achterbank weer onder.
- Luister nou: voorbij Waver weet ik een fantastiese frietkraam, geloof me nou.
Even flink zijn nog, jullie.
- Daar pap! Friet! Stop staat er!
- Kijk nou eens hoe dat eruit ziet jongens! Dat is toch niet fris? Hoe die meneer
zelf die letters heeft geschilderd - dat kan toch niks wezen? Nee, dat lijkt pappa geen
frisse meneer hoor. We rijden nog een klein stukje door.

- En die daar dan pap? Dat zijn mooie letters!
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- Jongens, vertrouw nou op pappa. Als pappa zegt dat hij straks weet waar ze de
beste friet van België hebben, dan moet je dat, dan is dat zo. Zo zit dat. Nog vijf
minuutjes.
- Waar zijn we hier in hemelsnaam Henk?
- Overijsche. Wat ik bedoel is even na Audergem.

- Kijk eens rechts Pap! Dat is een mooie!
- Bijna jongens, bijna! Dit lijkt heel wat maar dat is niks hoor, deze friet. Echte
Burgerlijke frietjes, zijn dit.
- Hahahaha.
- Hè ja: ga jij mij een beetje af zitten vallen.
- Ik geef je nog vijf minuten Henk en dan ga ik gillen.
- Pappa weet bij Nossegem een zaak met echt Koninklijke Frietjes. Kijk, daar staat
het, Nossegem; die kant op.
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- Et voilà! Wat zei pappa? De Koning van de Friet.
- Dat lijkt mij dicht, Henk.
- Onzin, er staat Ouvert. Blijven jullie rustig zitten, pappa gaat wel even kijken.
- En?
- Dicht. Onbegrijpelijk. Maar geen punt, ik weet nog een hele lekkere in Vilvoorde.
- Hoever is dat pap, Vilvoorde?
- Nog maar 78 kiometer. Dus gaan jullie nou nog even leuk gekke gezichten trekken
tegen de auto's achter ons.

Mijn vakantiedowntrip
(Door Koos Koets)
- Ik heb in de recente tijd weer eens mogen waarnemen hoe opgefokt de
doorsnee-europejer zich langzamerhand begint te bieheven. Mozes Kriebel, hee! Dat
is echt niet normaal meer hoor. Dat krijgt hele rare vormen als dat zo doorgaat.
Nee, er is nou niet bepaald veel van onze idealen die wij toch hadden van een
rielekster Europa terecht gekomen, sinds 1968. Ik zal een stuk of tweetal voorbeelden
geven, maar eigenlijk meer als warning van waar je niet moet wezen, omdat je dan
wel in een behoorlijk heavy sfeer terecht komt, namelijk...
Op een gegeven moment stond ik vlak voor de grens van Luzemburg met Frankrijk,
waar hij die maakt, maar dan aan de andere kant, omdat ik een lift had gehad tot aan
de grens en ik had nog net genoeg weed voor één fatsoenlijke joint, want met de
volgende wagen wou ik in één ruk door naar Duitsland, omdat daar net over de grens
met Luzemburg, in het plaatsje Borg, een hele rijke oude tante van mij scheen te
wonen, ene Frau Kuts, ik kan het ook niet helpen, maar dat spreekt de moffrikaan
nou eenmaal uit als Koets.
Maar ik ben wel goed maar niet gek dus ik denk ik ga van mijn lang zal ze leven
niet met een joint de duitse grens over, dus ik dacht dat is wel te gek om tussen twee
buitenlandse landen in even wat op een laag pitje te trippen, even in Niemansland
uit de bol, maar ik zit er liever bij met een kop koffie of zo, fris is ook goed, dus ik
kijk rond naar een kafeetje en toen zie ik dat bord staan en ik, nou ja, ik dacht dat ik
achterlijk werd...
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Dus Koos als een speer naar binnen want ik dacht, dat zou jij ook gedacht hebben,
dat zijn natuurlijk een paar te gekke vogels die hier die zaak hebben opgezet, gasten
die precies van de rand van de hoed weten, weet je wel.
Die zijn niet voor niks een tent op de grens begonnen. Dat is natuurlijk een code,
dacht ik. Dat is hier een te maffe ontmoetingsplaats voor dealers en wereldburgers.

Dus ik besluit dat hele spel mee te spelen, ik ga netjes aan een tafeltje zitten, steek
die stick in de fik en ik bestel koffie. Maar die joint komt nogal aan, want je moet
rekenen ik had net vanaf Maastricht een lift van ruim tweehonderd kilometer gehad
dus ik was behoorlijk moe en ik kijk rond en denk nog: te gek hoe die
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gasten hier zogenaamd een keurig, volkomen skwer restaurant hebben nagebouwd.
Waar intussen kilo's worden omgezet, dat voelde je aan alles. Dus de ober komt mijn
koffie brengen en ik dacht nog Mozes Kriebel wat speelt die gast dat goed met dat
kale uitgestreken hoofd en ik neem een haal en die blaas ik met een knipoog in zijn
gezicht als Herr Ober ineens pats die joint uit mijn hand slaat en begint te dansen en
te schreeuwen van Eraus, eraus!
Ik zeg krijg nou gauw wat met je eraus! En wat staat er dan hier draussen, vor der
Tuur?
Maar totaal geen gevoel voor humor die vogel dus ik kon twee dingen doen. Ik
kon het zwart voor mijn ogen laten worden of ik kon de eer aan mijzelf houden.
Enfijn, Koos koos voor het laatste, dus ik zeg nog heel beheerst Peace Herr Ober en
ik raap rustig mijn rokertje op en ik loop recht als een praatpaal die zaak uit. Ik denk
jongens de beres met je hele Luzemburg, ik ga langs de weg naar Duitsland staan,
ik steek mijn duim omhoog en de rest van mijn joint aan en nog geen twee tellen
later stopt er een Taunus.
Een Taunus dus. Nou ben ik niet zo gek op Forten, dus ik maak geen haast en ik
rook eerst rustig mijn laatste jointje op, anders krijg je dáár weer gezeur over, maar
die man zag er betrouwbaar uit en ik kon geen Luzemburg meer zien dus ik zeg
Karren maar mein Herr, bitte, want het was dus een duitser, maar voor mij is iedereen
in de eerste plaats mens.
Onderweg door Luzemburg naar de grens bij Remich heb ik voor tien mark nog
zijn horoscoop getrokken maar die wou hij achteraf niet betalen, zat hij zo'n beetje
stom te lachen toen ik uitstapte. Goddank geen stront aan de duitse grens, want ik
was bij mekaar behoorlijk opgefokt omdat ik aan die man weer eens zag hoe
ontzettend vernauwd die zakenhoofden zijn, dat het geeneens meer tot ze doordringt
wat er nou eigenlijk echt wat waard is, behalve marken. Dat ik dus jaren en nog eens
jaren in de astronomie heb geïnvesteerd en dat zo'n aso kapi je ook nog gek aankijkt
als je daar een bepaalde vergoeding voor vraagt, voor die studie. Waar trouwens
frappante voorbeelden van zijn.
Dus dat was kortsluiting nummero 2!
En toen werd het me even teveel allemaal. Ik denk Koos, laat jij maar eens een
lekkere snaps in je inwendige mens binnen. Dus ik stiefel het eerste de beste kafee
in of wat daar dus of hoe dat er dan uit zag als, tenminste.

foto: D.A. Koolman

In Lohr was dat, tien kilometer van Borg, waar ik dus een onderzoek moest doen
naar Frau Kuts.
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Maar die snaps die valt verkeerd en de volgende snaps valt weer verkeerd en de derde
snaps valt nog verkeerder en dat heb ik dan wel eens: dan komt alles er in één keer
uit. Dan begin ik, volledig together, alles van zo'n dag hardop van mij af te roepen,
het is eigenlijk meer rap-kankeren wat ik dan doe.
Maar echt kwaad weet je wel. Woest. De pest in. En terecht natuurlijk. Maar voor
wie een paar oren op mijn golflengte aan zijn hoofd heeft zeg ik dan vaak ontzettend
goeie en heldere dingen, als ze tenminste kunnen luisteren. Maar dat konden ze daar
dus niet. Dat werd niet gewaardeerd door de bauer denk ik dat het waren. Terwijl ik
daar dus op de nààm daarvoor naar binnen was gegaan!
Daar zijn trouwens bandjes van die mijn vriend, die helaas verhinderd was op deze
trip, van mij heeft opgenomen, wat je dan hoort, als mijn mind het op zijn heupen
krijgt. Dat talent dat heb ik nou eenmaal, ik ben een performer en dat is iets chemies
maar dat ga ik hier nou allemaal niet uitleggen maar die reactie die is waarschijnlijk
begonnen te werken door die snaps. Maar goed: wéér roepen van eraus eraus en toen
kon Koos voor de tweede keer die dag de horecapleiterik maken!
Ik nog wel roepen dat ik das recht hatte um hier ein bisjen zu mopperen maar daar
hebben ze dus nog minder gevoel voor humor dan in Luzemburg dus ik denk wat
sta ik hier nog paarlen voor hun dovemansbloemkooloren te gooien en ik neem de
eerstebeste lift naar Borg, waar dan meine tante Kuts moest wonen.
Ik truck een beetje door dat stadje, best geinig stadje trouwens, ik spreek hier en
daar een boebe of een medel aan en alles greep weer in elkaar, Mozes Kriebel zo
gaat het nou de hele dag met mij, dat alles op elkaar rijmt en dat dezelfde dingen ook
vaak nóg een keer gebeuren, omdat ik in feite de hele dag mijn twee gewone ogen
èn mijn derde oog de kost loop te geven, zodat ik nou eenmaal twee keer zoveel
meemaak dan de doorsnee dumbo waardoor ik overal het grote verband in zie en
allerhande lijnen en hoe ze lopen.
Maar nou geef ik je te raden. Die tante, die van de kant van mijn vader moest
komen, omdat die Koets heet, Frau Kuts dus (ik vind het echt lullig dat ik steeds
Kuts moet schrijven maar zo spreken ze het uit, de duitsers denken dat de u een oe
is) die was dus dood. Maar ze had daar wel gewoond dus. Ach ja, der Frau Kuts!
Maar die was in 1971 de pijp uitgegaan.
Toen heb ik nog een middag zitten te straattekenen op de markt van Borg, een
abnormaal gave Zodiac Ring was ik net mee bezig, maar die mocht ik niet afmaken
want daar had je dan weer een of andere ausweis voor nodig dus ik denk jullie
bekijken het maar hier en Koos lift in één ruk terug naar huis. OMDAT IK DUS
EERDER TERUG BEN, HEB IK NOG WAT TIJD EXTRA OM VOOR MENSEN
DIE VERSTANDIG ZIJN HUN HOROSCOOP TE TREKKEN! VIJFENTWINTIG
GULDEN PER STERREBEELD. NEE, DERTIG. DERTIG WAS HET. DAT KOMT
IK BEN ER EEN TIJDJE UITGEWEEST. OF HAD IK DAT AL VERTELD? ALS
JE IEMAND ANDERS AAN DE LIJN KRIJGT GEWOON BLIJVEN VRAGEN
NAAR KOOS.
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Hoe spreekt hij dan?

- Men doet maar. Men wenst het niet meer te weten. Zo vraagt men mij wel eens:
Wat gebruikt u in uw koffie c.q. thee? En als ik dan zeg NIETS, bestaat men het mij
dit kopje koffie c.q. thee aan te bieden ZONDER LEPELTJE! Terwijl een der
grondregels der etiquette luidt, dat een kopje koffie c.q. thee ALTIJD MET
LEPELTJE moet worden aangeboden. Of er nu suiker c.q. melk inzit, of niets.
Goethe heeft eens gezegd: Was ihr der Geist der Zeiten heisst, Das ist im Grund
der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.

[Kasteel Old Leuwenborg]
Aan de huurders van Het Kasteel
Regels voor de Leeuw
1. De Leeuw dient voorzichtig en met mate gebruikt te worden; hij is geen
kermisattractie maar een zeshonderd jaar oud cultuurgoed en familiebez.
2. Het is ten strengste verboden om op De Leeuw te zitten, te staan of (dit komt
voor!) te dansen.
3. Stop geen voorwerpen of iets dergelijks in de bek van de Leeuw, daar de Leeuw
dan zal verstoppen.
4. Als de Leeuw toch mocht verstoppen, wordt de schade verhaald op de huurders
van het Kasteel, daar dan de gehele leeuw gedemonteerd dient te worden, waar
vier volwassen mannen aan te pas moeten komen, alleen al voor het optillen
van de Leeuw.
5. De Leeuw mag maximaal vijftien minuten per dag ‘lopen’ en daarna dient de
Leeuw weer stevig te worden afgesloten.
6. De Leeuw mag beslist niet te hard lopen, dus ab-so-luut niet ‘spuiten’! De kraan
dient zo ver te worden opengedraaid dat De Leeuw een kalme, evenwichtige
straal geeft.
7. Wij wensen u veel genoegen met De Leeuw en een plezierige vakantie!

De Eigenaars van Old Leuwenborgh
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Aan de eigenaars van Old Leuwenborgh
Mijne Heren,
Toen wij, in Maart van dit jaar, met een drietal gezinnen (om precies te zijn met vier
gezinnen) besloten tot het voor veertien dagen huren van uw Kasteel, speelde de
aanwezigheid van uw ‘Waterende Leeuw’ zeker een beslissende rol in onze
besluitvorming.
Het eerste waar de kinderen onmiddellijk na aankomst dan ook naar vroegen was
naar ‘De Leeuw’ en nadat wij uw ‘Regels voor de Leeuw’ hadden gelezen, besloten
wij het dier even te laten ‘lopen’. Groot was onze teleurstelling en nog groter die
van de kinderen, toen wij na lang zoeken de kraan in de rug van de leeuw ontdekten,
deze open draaiden en...uw Leeuw geen druppel water bleek te geven!
Maandenlang hadden zij er op school over opgeschept, u kent dat wel, van ‘wij
gaan naar een kasteel met een Leeuw die water spuit’ en dan kom je daar en dan
dit.
Vooral de tweeling was niet tot bedaren te brengen en ook oma had heel veel
moeite met het verwerken van haar teleurstelling en zij heeft die eerste nacht dan
ook nauwelijks geslapen, als wij er geen flesje wijn in hadden gegoten.
De volgende morgen (wat vanmorgen was), leidde onze eerste gang vanzelfsprekend
naar De Leeuw, maar ook nu weigerde het dier, ondanks herhaaldelijk open en dicht
draaien van de kraan in zijn rug, ook maar één gulpje water te geven en zijn wij
eerlijk gezegd bang met de huur van uw Kasteel, althans waar het dit beloofde
onderdeel betreft, een Leeuw in de Zak te hebben gekocht, tenzij u ons per omgaandste
kunt laten weten hoe de vork in de Leeuw zit.
In afwachting,
Fam. Visser
Fam. Koster
Fam. Sterk
Fam. Barends
Oma van Tol

Aan de families Visser, Koster, Sterk, Barends en mevrouw van Tol
Geachte huurders,
Allereerst bieden wij u onze excuses aan voor het niet functioneren van de Leeuw.
Wij begrijpen uw teleurstelling, maar er is geen reden tot paniek. Het water van
de Leeuw wordt namelijk opgepompt uit het dal ten zuidoosten van het Kasteel en
door de langdurige droogteperiode is het Leeuwbevoorradingsbassin waarschijnlijk
leeg komen te staan. Het leidingwater in het kasteel zelf komt rechtstreeks van de
waterleiding Twello, dus aan normaal wasen drinkwater zult u geen gebrek hebben.
Daarom raden wij u aan om enige emmers van dit water naar het dal te dragen, ze
in het Leeuwbassin te storten, snel terug naar het Kasteel te keren en de Leeuw te
proberen. Als u voldoende emmers in het reservoir heeft gestort en dit water niet al
te snel is verdampt of weggezakt, zal De Leeuw, na opendraaien van de hoofdkraan
B
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in zijn nek, zonder twijfel een straal water uit zijn bek te zien geven!
Denkt u er wel aan om u voor de wandeling naar het bassin te schoeien met laarzen
of stevige, hoge en dichte schoenen, daar deze route leidt door het broedgebied van
de adders die in deze dagen uit het oogpunt van hun eieren tamelijk agressief zijn,
wat u als natuurliefhebbers zult kunnen billijken.
Wij achten het zeker onverstandig wanneer u ‘Oma van Tol’ laat assisteren bij
het naar het dalbassin dragen van het ‘Leeuwenwater’, maar met vier families en
de zes op de inventarislijst vermelde emmers moet het mogelijk zijn om althans de
gehele tweede week van uw verblijf op Old Leuwenborgh maximaal vijftien minuten
per dag te genieten van het indrukwekkende schouwspel dat onze Waterspuwende
Leeuw u te bieden heeft.
Mocht u geen laarzen bij u hebben, dan raden wij u aan de volle emmers via ‘de
Korst’ naar het droge bassin te dragen; deze tocht is weliswaar een drietal kilometers
langer, maar geeft minder risico van ‘ongelukjes’.
Wilt u overigens wel zo sportief zijn om er bij uw vertrek voor zorg te dragen dat
het Leeuwenwaterreservoir vol is, zodat ook de u opvolgende huurders zich aan het
wonder van de ‘Spugende Leeuw’ kunnen vergapen?
Met vriendelijke vakantiegroet,
De Eigenaars van Old Leuwenborgh

Aan de eigenaars van Old Leuwenborgh
Mijne Heren,
U heeft makkelijk praten! Dus het komt erop neer dat wij eerst een levensgevaarlijke
wandeling moeten maken, emmers water torsend, en daarna snel de kilometers lange
route terug moeten afleggen om uw Leeuw (en laten we eerlijk zijn - de hele
advertentie voor uw Kasteel als vakantieadres was gebaseerd op het fenomeen van
de waterspuwende Leeuw) een paar seconden te zien rochelen!
Wij hebben de sterkste jongeman uit onze gelederen die opdracht gegeven en hij
heeft de weg naar het Dal ook afgelegd, maar daar aangekomen bleek het bassin
van het Leeuwewater gelegen op het terrein van een Boer die er allemaal niets mee
te maken wilde hebben, zodat ons familielid in kwestie (Hans Sterk, nota bene een
kickbokser maar hij heeft zich ingehouden) via De Korst is teruggeklauterd en de
kinderen stonden natuurlijk al klaar van Gaat de Leeuw nu eindelijk Spuiten maar
wie er spoot - geen Leeuw! Dus dan krijg je dat ze uit pure verveling een beetje met
een Droge Leeuw gaan spelen, waarvan wij hier een foto bijsluiten, dat u begrijpt
hoe groot de teleurstelling was.
De teleurgestelde families
Visser, Koster, Sterk, Barends
en een ontroostbare Oma van Tol.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Aan de huurders van Old Leuwenborgh
Geachte families,
Het spijt ons werkelijk bijzonder dat de boer op wiens terrein het
Leeuwewaterreservoir staat en die u, als huurders van Old Leuwenborgh, het recht
van overpad had moeten verlenen, weer eens ‘moeilijk’ deed. Het is op zich geen
kwade vent, maar hij heeft van die onvoorspelbare perioden waarin hem, uit een
communisties nest stammend, alles wat Des Kasteels is in het verkeerde keelgat
schiet...
Kostelijk vonden wij echter de wijze waarop uw kinderen van de nood (het niet
wateren van De Leeuw) een deugd maakten (De Leeuw heeft ‘vakantie’) door hem
een zonnebril voor te houden en wij weten het goed gemaakt: u moogt, hoewel dit
normaliter ten strengste is verboden (huurders mogen zich niet binnen een straal
van anderhalve meter van de ons voorgeslacht verbeeldende schilderijen bevinden)
de gedupeerde kinderen op een vergelijkbare wijze met deze meesterwerken laten
‘dollen’.
Dus geen snorren of brillen erop tékenen, maar wel een zonnebril vóórhouden!
Wij wensen u, ondanks de niet waterende
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Leeuw, nog veel plezier met deze tussenoplossing en een plezierige voortzetting van
uw weliswaar droge, maar toch enigermate in het water gevallen vakantie op Old
Leuwenborgh!
De Eigenaars

Adventure
‘Het is begonnen met m'n eerste motor. Een heel eenvoudig 125 cc-viertaktje was
dat, een Honda XL-letje, maar toen ik daar een dagje alleen mee was geweest, was
ik voorgoed verkocht. Wat dat is? Ja, je ruikt ineens het avontuur hè. 't Is de vrijheid,
je breekt uit de regelmaat. Je voelt je weer een individu in die overgeorganiseerde
maatschappij van de jaren tachtig. Gadver, wat klinkt dat reclaine-achtig. Nee, 't is
die kriebel in je buik. Ik heb ook itchy-feet, zoals de Amerikanen zeggen, jeukende
voeten. Dat getintel begint al in januari, bij het maken van de plannen.
Ik was een van de eerste off-roadrijders in Nederland. Gewoon de weg af, de
bossen in en scheuren geblazen. Die kick van de eerste keer vergeet ik nooit meer.
Ineens laat je alle regeltjes en verordeningetjes waarmee je bent volgestampt achter
je. Je breekt er doorheen. De kracht die je dan voelt stromen...We maakten het toen
wel heel bont. Dat we toch met een paar vriendjes, op doodstille zondagochtenden,
door de Kroondomeinen achter Baarn knetterden! Kom daar nog 's om. Ook het
off-roadgebeuren is in dit landje al lang uit de klauw gelopen. Natuurlijk kwamen
er weer klachten van zogenaamde rustzoekers. Gek dat het de stiltefreaks zijn die
het hardst schreeuwen. Er is nu één gemeente, Nistelrode, waar ze 75 borden hebben
geplaatst met het opschrift ‘Verboden voor offthe roadmotoren’. Je reinste
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discriminatie. Off-roadrijden ben ik toen gaan doen op Corsica. Een paradijs: steile
klimmen, moeilijke colletjes, waar je je machine nog over een paar boomstammetjes
of door een riviertje kon sleuren. De laatste keer dat ik er reed, stonden er keurige
pijltjes op de Col de Pelza. Een route, uitgezet door Drum-shag!
Roken is gevaarlijk, dus hebben de sigarettenfabrikanten zich aangesloten bij de
adventuretrend. Met Camel door de jungle van Borneo. Met Peter Stuyvesant op een
rubbervlot de Coloradorivier af. Ze maken veel kapot. En al die reisbureautjes, die
zich op de individuele droomparadijzen storten. Je kan geen bergwand beklimmen,
of je breekt je nek over het afval. Zelfs Tibet is Tibet niet meer. Over de hele wereld
kom je groepjes toeristen tegen, die denken met iets gevaarlijks bezig te zijn.
‘Na de motor ben ik gaan parasailen. Waar moet je dat doen in Nederland? Je kan
moeilijk van de Domtoren springen. Het eldorado vond ik Ager, een ongerept dorpje
ten zuiden van Andorra met de beste thermiekbellen van heel Europa. Sinds die plek
is uitgelekt in Adventure Magazine, staan hele horden amateurs zich te verdringen
op de Montsech om zich in de diepte te storten.
Voor wildwatervaren kon je tot voor kort nog ten westen van Ierland terecht, maar
het grootste gevaar dat je daar nu loopt is niet dat je lek slaat tegen de rotsen, maar
dat je botst tegen de dure aluminium kajak van de een of andere klunzige patjakker.
Waar vind je nog een wildernis zonder gemarkeerde routes? Op een trekking in het
grensgebied tussen Rusland en China kom je misschien nog 's niemand tegen, een
enkele trail in Bhuta kan er mee door.
En met de survivalrage groeide het reddingswezen. Neem het woestijnrijden.
Voordat je in Amenas een Saharapiste oprijdt,
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ben je verplicht je radio aan de politie te laten zien! De groenteboer van de hoek
koopt een uitrustinkje, zet één stap in de jungle, zendt bleek om de neus een
noodsignaaltje uit en laat zich door een reddingshelikopter terug naar zijn hotel
vervoeren. Ik wil helemaal niet gered worden! De thrill van het gevaar, daar gaat het
nu juist om. Vandaar dat ik zo blij was toen ik las dat bepaalde woeste gebieden in
de wereld officieel tot no rescuezones zullen worden verklaard. Waar helpen zelfs
bij de wet verboden is. Zulke beschermde gebieden zullen ‘het laatste fort van de
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid in een bureaucratische wereld’ zijn.
Van de zomer wilde ik het 's in zo'n gebied proberen. Ik werk als magazijnbediende
in een machinefabriek en ik heb m'n baas al ingelicht dat ik wel 's niet terug zou
kunnen komen. Ik heb 'm zelfs een verklaring voorgelegd, dat ze ook geen pogingen
moeten ondernemen mijn lijk te bergen. Hij tekende gelukkig meteen. Dat is een
lekker gevoel, als je weet dat je door het thuisfront zo wordt gesteund.

Hoe spreekt hij dan?

- Waar het in de moderne Advocatuur om gaat is dat je, wil je überhaupt uit je
overhead-kosten komen, dat je dan in the picture moet zien te blijven, publiciteit,
dat het publiek denkt: hee, die Mr. Jan-Bart Klaver is een prima pleitertje.
Dan moet je dus, daar valt niet aan te ontkomen, met je hoofd op de tulluffisie. Is
deze weledelzeergeleerde heer niks te beroerd voor, maar hij aarzelt nog. De causa
an sich is pico, prikkelend, goed voor een juridies precedentje van jewelste - ik zet
mij namelijk in voor slachtoffers van 1 april-grappen, waar vaak containers tragiek
achter schuilen; ik heb een schadeclaim-zaak van een Hee-meneer-je-wiel-draait-geval
onder handen waar we zes nullen uit moeten kunnen slepen - maar ik worstel nog
met de vraag of ik er mee bij Sonja moet of bij Karel.

Naaktvloeken
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- Wij zijn twee van de eerste naturisten zo'n beetje, mijn vrouw en ik. Al in het begin
van de jaren vijftig recreëerden wij naakt. Wij woonden toen in Harderwijk en daar
hadden ze nog nooit van gehoord, van naakt. Dus wij moesten het voornamelijk
binnen doen, het naaktrecreëren. Vanaf 1968 zo ongeveer, gingen wij ons open en
bloot op ons balkon begeven. De deining die dat gaf...Daar kwam in de zeventiger
jaren het naaktvloeken bij. Niets heerlijkers dan naaktvloeken. 't Is zo'n oerervaring
om in het centrum van Harderwijk te gaan staan naaktvloeken. Maar ja, de mensen,
hè...Ze denken dat het tegen hen gericht is, terwijl je dat naaktvloeken in de eerste
plaats voor jezelf doet. Je vloekt je in je blootje leeg, als het ware. Toen zijn we naar
Putten verhuisd en daar hebben we een paar jaar heerlijk kunnen naaktvloeken, tot
het ons ook weer onmogelijk werd gemaakt.
We wonen nu op het eiland Tiengemeten, een naaktvloekersparadijs. We denken
er over hier een vakantiekolonie voor naaktvloekers te beginnen.
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Bescheurcultuuragenda

Gezicht op Biddinghuizen, inkt op papier, 140 × 60 mm. Datering: tussen 1634 en
1651.
Deze tekening uit de National Gallery of Victoria te Melbourne werd tot voor kort
toegeschreven aan Rembrandt. Na het vergelijkend wolkenonderzoek van F.H. den
Dulk uit 1983, wordt het Gezicht op Biddinghuizen nu gerekend tot het werk van
Ferdinand Bol.

Gezicht op Biddinghuizen, krijt 142 × 64 mm. Datering: 1648.
Deze tekening uit het Nationale Museum te Stockholm, werd tot voor kort
toegeschreven aan Ferdinand Bol. J.G. Mastenbroek wees in zijn studie Boomduiding
in de 17e eeuw (1985) Nicolaas Maes als maker aan. Volgens A.H. de Man zijn de
arceringen in het landschap van Rembrandt, de leermeester van Nicolaas Maes.
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Nog altijd vormt Biddinghuizen een inspiratiebron voor beeldende kunstenaars.
Deze hele maand is de grote overzichtstentoonstelling Biddinghuizen toen en nu,
nog te zien in de Nederlandse Hervormde Kerk van Biddinghuizen.
Joep Daalder, Gezicht op Biddinghuizen, viltstift, 145 × 64 mm, 1986.

Bert Hogendoorn, Biddinghuizen in de smog, ongewassen pentekening, 140 × 60
mm, 1983, n.t.k.

Annetje Tasselaar, Winter in Biddinghuizen, droge naaldets, 141 × 60 mm, 1986,
verzameling H. Franssen.
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John Stapel, Nadering van Biddinghuizen met defecte stuurinrichting, gouache, 140
× 60 mm, 1986, museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam.

Georg Baselitz, Biddinghäuser im Frühling, olieverf op linnen, 5 × 8 m, 1986,
Hessisches Staatsmuseum.

Hoe spreekt zij dan?
‘Ik heb zeven kleinkinderen en vroeger, als die jarig waren, dan maakte ik zelf iets
voor ze. Een harlekijn of een puzzel of een étui. Of ik breide sokken voor ze, of een
trui.
Maar toen werden ze groter en dat vonden ze niks meer, die cadeautjes, omdat er
geen merken op stonden.
Toen begon ik cadeautjes te kópen voor hun verjaardag, maar dat waren altijd de
verkeerde. Als er sterren op stonden dan moesten het strepen zijn en wanneer ik een
brandweerauto gaf dan had het een maanlander moeten wezen.
Toen zeiden mijn kleinkinderen weet je wat je doet, oma?
Geef maar liever geld, dan kopen wij het zelf wel, ons cadeautje. Nou, dat doe ik
nu dus.
Maar vroeger, als ik zelf een cadeautje verzonnen had, dan was ik zelf ook een
beetje zenuwachtig voor hun verjaardagen, maar nu vind ik er dus niks meer aan.’
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Witte wanen
Tot voor een jaar geleden dacht ik echt dat ik er vrij van was. De discussies over
discriminatie-in-de-Nederlandse-samenleving namen in aantal en gewicht toe en ik
dacht toen nog serieus dat ik niets met het probleem te maken had. Sterker nog, ik
wist zeker dat ik geen enkel vooroordeel koesterde en als je me toen had gezegd dat
ik in wezen een pure, witte racist was, nou dan zou ook die geweldloosheid van mij
maar een dun schilletje zijn gebleken.
Dat denken van ‘dat raakt mij niet’ was op zichzelf natuurlijk een gaaf staaltje
witte hoogmoed. Wit superioriteitsdenken van de bovenste plank, dat werd gevoed
door de omstandigheid dat je in zo'n stadje als waarin ik woon nooit...
Ja, zie je, daar heb je 't al! Een tijdje terug zou ik nog gewoon hebben gezegd dat
ik nooit ‘gekleurde mensen’ tegenkwam, maar ik heb toch iets tegen dat woord
gekleurd gekregen. Het feit dat je al een verschil tussen mensen aanduidt deugt niet,
maar je moét wel, wil je het probleem bespreekbaar maken. Als je goed nadenkt,
weet je dat het begrip ‘gekleurde mensen’ uit de witte koker komt. Denk maar aan
de uitdrukking hij of zij staat er gekleurd op...Dat heeft een duidelijk negatieve
betekenis. Zie je hoe gauw je op een impliciet witte manier aan het inferioriseren
slaat?
Ik heb een tijdje ‘mensen van kleur’ gebruikt, tot ik dat als te neutraal, te kleurloos
bijna en daarmee ook als een beetje negatief ging aanvoelen. De laatste tijd heb ik
het altijd over ‘kleurige mensen’.
Dat komt vaak raar over maar wordt toch wel begrepen. Kleurig, het heeft iets
vrolijks, iets waarderends, 't is onverdacht ook, want wie heeft er nou iets tegen
kleurige mensen? Waar was ik gebleven? O ja. Ik kwam nooit kleurige mensen tegen.
En dat versterkt alleen maar je witte superioriteitswaan. Maar als je dán 's even afdaalt
in de krochten van de geest, dan kom je toch dingen tegen...oei! Dan weet je ook al
gauw dat alle witte mensen latent racisme bij zich dragen. Kijk alleen maar naar je
opvoeding. Ik heb een plankje ouwe jeugdboeken staan. Weet je wat ik daar tussen
vond? Tien kleine kindertjes. En nou heb ik dus het derde woord vervangen door
kindertjes, want wat daar oorspronkelijk stond, kan ik dus niet eens meer uit m'n bek
krijgen. Erg hè?
Ik heb al die woorden meteen met plakkertjes afgedekt en er kindertjes van
gemaakt.
Vijf kleine kindertjes
die plaagden mens en dier
Eén werd er in een hok gestopt
toen waren er nog maar vier.

‘En dat eeuwenoude, witte denken zit ons in het bloed hoor, misschien dat we het
door er hard aan te werken een beetje onder controle kunnen krijgen, echt kwijt raak
je het niet. Maar dan ga je verder. Ik vond tussen m'n platen nog allemaal oude
soulmuziek, Otis Redding, Aretha Franklin, was ik in de jaren zestig dol op.
Zwarte muziek, durfde je dat toen nog godbetert te noemen. Je bedreef natuurlijk
je reinste wit cultureel racisme. Het was hún muziek waar jij zogenaamd op stond
te swingen tot het zweet van je vette, witte kop droop. Alsof er ooit iets van hun
swing, hun soul, in jouw witte, logge lijf kon worden opgewekt. Pure diefstal, cultureel
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imperialisme, dat was het. Hoewel ik moet zeggen dat ik toen al niet hield van rock
“n” roll gespeeld door witten. Ik voelde dus al aan dat het helemaal niet kón. Eigenlijk
is het maar goed ook dat ik niet met kleurige mensen omga. Voor henzelf in de eerste
plaats, want ik ben als de dood dat mijn passieve racisme, buiten mezelf om, ooit 's
doorslaat in actief racisme, maar je kan jezelf zo beter onderzoeken op het )atent
impliciete racisme van alledag. Een voorbeeld. Ik had mezelf altijd wijs gemaakt dat
ik van melkchocolade hield en niet van puur. Hoe kom ik aan zo'n raar vooroordeel?
Melkchocolade smaakte lekker en puur was vies. Wat dacht je? Ja, dat vind je
misschien vergezocht, maar ons witte racisme bewandelt rare wegen. Als je dan 's
een paar pure repen achter elkaar naar binnen propt en dat nog lekker vindt ook, dan
ben je dat ook weer kwijt. Als ik nu nog wel 's chocolade eet, dan is het natuurlijk
alleen witte.
Achter dat soort dingen ben ik gekomen toen ik die cursus Wit Racisme ging
volgen, die het FAMOB hier hield in het oude gebouw van de Muziekschool. Na
een paar uurtjes co-counselen ben je voorgoed genezen van veel witte wanen. Dan
weet je ook, dat het allemaal nog veel erger is dan je zelf denkt.
Vorige week kreeg een van de deelnemers de opdracht z'n gezicht zwart te
schminken met zwartepietenverf. We gingen in een kring om hem heen zitten en
toen mochten we al ons impliciet racisme 's expliciet eruit kwakken.
Mijn hemel! Ik wist niet dat we zoveel smerigs in ons hadden. Ik was na afloop
gewoon schor van het schelden. Gelukkig vertrouwen we elkaar binnen de groep
volkomen. Stel je voor dat zoiets naar buiten uitlekt. Daar zouden die botte, witte
boerenkaaskoppen in zo'n stadje als van ons totaal niets van begrijpen.’

Kerstgebed voor de eenzame zaterdagavond
Ik vraag geen benen
om mij heen waarvan de voeten
elkander op mijn rug ontmoeten;
ik vraag geen blote armen
om mijn schouders,
geen neus in mijn oor,
geen tong langs mijn tanden
en zelfs geen vastgepakte handen
bij het geven van een vuurtje.
Ik vraag alleen, als dat zou mogen,
de hechting van twee vreemde ogen
en dit hooguit voor een uurtje.

k.
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Seize, Rue Saint-Denis
Van alle prul, spul- en bulletjes waar ik bij het afgraven van mijn vorige werkkamer
op stuitte, gaf een tekening die ik op zestienjarige leeftijd in en van Parijs maakte,
mij de warmste schok van herkenning. In het paleisje van mijn geheugen was zij
onder het stof geraakt, maar nu zag ik mij weer voor me en hoe ik in de grote
schoolvakantie van 1957 twee weken lang de Rue Saint-Denis op en neer slenterde;
gewapend met een schetsblok en een doos van zestien kleurpotloden, Caran d'Ache,
aquarel. Ik logeerde bij een oom die iets laags was aan de Nederlandse Ambassade.
Heb ik dit al eens verteld? Elke morgen reed ik in zijn auto mee naar de Rue de
Grenelle, waar hij aan het werk ging en ik, met vlinders in mijn maag, mijn hart in
mijn keel en ogen op steeltjes, mijn acht uur durende wandeling startte die des
namiddags om vijf uur eindigde waar zij was begonnen, waarna ik met mijn kort
daarvoor gescheiden en nu alleen wonende oom terugreed naar een treurig huisje
van vuilgeel beton, dat niet helemaal horizontaal aan een hellend straatje met nog
zeven zelfde huisjes stond. Mairie d'lssy, heette dat voorstadje.
Na een eenvoudige avondmaaltijd die mijn oom, zeemansliederen zingend,
klaarstoomde, ging ik snel naar mijn logeerkamer om tot diep in de nacht te kunnen
masturberen, wat ik net een beetje onder de knie begon te krijgen. Al doende haalde
ik mij, een voor een, de hoertjes voor de geest die ik overdag beloerd had. Hoe zij
zij aan zij, blote schouder aan boothals, petticoat aan strakzijden rokje en laars aan
netkous in de rosepaars verlichte hotelgangetjes stonden; voor het uitkiezen, over
een paar jaar, als ik zelf verdiende.
- Als je toevallig in de hoerenbuurt verdwaalt en ze vallen je lastig, dan moet je
zeggen ‘Viens de faire’, had mijn oom mij op het hart gebonden.
- Viens de faire? echode ik zenuwachtig.
- Ja. Je moet zeggen: je viens de faire. Dat betekent ik heb het net gedaan.
- Ik heb het net gedaan.
- Dus dat je niet meer hoeft, omdat je al geweest bent. Dan laten ze je wel met
rust.
- Waar zijn die hoeren dan? rilde ik; dan zorg ik dat ik daar een beetje uit de buurt
blijf.
- In de Rue Saint-Denis, zei mijn oom plechtig; bij de Hallen. Dus daar haastte ik
mij elke morgen vanaf de ambassade heen, in looppas.
God wat waren ze mooi! Sommige meisjes droegen een vrolijk gekleurd
parapluutje, ook als het niet regende. Zo organiseert de AVRO momenteel
ledenwerfdagen in de provincie, waarbij het op de gratis koffie en cake afgekomen
publiek in een zaaltje onder AVRO-parasols zit.
Om op hen niet de indruk van een mogelijke klant te maken, ging ik elke dag op
een ander, strategies uitgekookt punt staan, waarvandaan ik de meisjes vanachter
mijn schetsbloc in de gaten kon houden.
- Waarschijnlijk een student van de Academie voor Beeldende Kunsten, zullen ze
gedacht hebben. Ik heb in die twee weken tenminste niet eenmaal ‘viens de faire’
hoeven zeggen, wat ik wel jammer vond. Daarom zei ik het 's avonds maar, een keer
of tien, in mijn eentje in bed, al rukkend.
Een jaar geleden stond ik er weer, met een grijze pruik op, oorbellen in, een
parelketting om en een witte skibroek aan. Wij filmden het Parijse verblijf van Carla

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

van Putten, een oudere dame die een vijfentwintig jaar tevoren afgesproken maar
mislukkend rendez-vous zal hebben met ene Henri Hoogemuts, een vriend uit haar
Leidse Studententijd.
Ik had de teruggevonden tekening bij me - een zenuwachtige, later ingekleurde
schets van een onvoldragen Arc - de Port Saint-Denis op de hoek van de Boulevard
Bonne Nouvelle. Om het verhaaltje kloppend te maken, had ik hem gesigneerd met
Henri Hoogemuts, '60.
We hadden veel bekijks. Fransen zijn gek op filmen.
De Rue Saint-Denis was sterk verloederd; de peep-shows waar je door een in de
gevel uitgespaard, manshoog sleutelgat naar binnen moet stappen, waren er in 1957
nog niet, evenmin als de videotheken. Het aantal kledingzaken leek wel verdubbeld.
Des Tricots nog altijd, maar merendeels goedkope prêt-à-porter in junglemotieven.
Tussen de winkels holden voortdurend mannen met stangen vol jurken heen en weer,
die in hun haast niet door mijn vermomming heenkeken. Vrijwel geen enkele
voorbijganger had in de gaten dat hier een verklede man stond. Alleen de hoertjes.
Die doorzagen mij ogenblikkelijk. Ze zaten met hun leren billen op door de zon
verwarmde motorkappen van dubbel geparkeerde auto's en ze lachten en ze riepen
naar me.
- Oh comme il est mignon! riepen ze. II, geen elle. En ze waren vrolijk en gezond,
niks geen heroïne-hoertjes stonden ertussen. Ik speelde met de tekening in mijn
zwartgehandschoende hand en een tas van mijn schoonmoeder aan het hengsel over
mijn andere arm het geplande scènetje en intussen speelde ik met de gedachte nog
een dagje aan mijn verblijf vast te plakken en morgen zonder camera terug te keren
naar de meisjes, in mijn gewone kleren en met mijn eigen hoofd, om ze te vragen of
ze mij herkenden: die oudere dame die hier gisteren had gefilmd, dat was ik, zagen
ze wel? En nog excuses voor de overlast. Oh nee, daar wilden ze niets van weten;
ze hadden het juist leuk gevonden. Ik zou er drie, vier misschien wel, in mijn auto
meenemen naar La Coupole en hen daar op oesters tracteren en champagne. Ik zou
hun verhalen aanhoren, ongelooflijk sympathiek en begrijpend. Zo'n man hadden ze
nog nooit meegemaakt en hij wilde ook verder helemaal niets van ze; ze moesten
echt aandringen. En elke keer riep ik viens de faire, viens de faire, maar daar wilden
zij niet van horen. En hoewel ze van geen betaling wilden weten, stond ik erop en
de volgende dag zou ik, weer op weg naar Les Pays-Bas, nog eenmaal door hun
straatje rijden en ze stonden op hun vaste plaatsje maar ze waren lang niet zo
uitgelaten en onbekommerd als gisteren; met grote, weemoedige ogen speurden ze
naar hun droomklant.
- Comme il a des jolies jambes!, riep er eentje en ze haalde er een heel gangetje
collegaatjes bij, en elkander knijpend en proestend verdrongen zij zich in de
deuropening van hun hotelletje. Ik knipoogde mij een ongeluk. Wij, de hoertjes en
ik, waren in dit gekkenhuis de enige mensen die de ijdelheid van het jachtige
grotestadsgebeuren doorzagen. Het was een op lachen gebaseerd, eroties contact van
jewelste en toen we wegreden, naar de volgende locatie, in mijn auto, ik als oudere
dame achter het stuur, zwaaiden zij ons schaterend na. Ik voelde mij God in Frankrijk.
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In Hilversum, op de montagetafel, valt het scènetje ontzettend tegen. We besluiten
het te schrappen. Het is niet goed: ik sta te schmieren. En mijn stem klopt ook niet;
veel te hoog. Ik zie pijnlijk helder hoe dat komt. Op andere Parijse plaatsen loop ik,
als vijfenvijftigjarige vrouw, heel ontspannen rond, maar hier, in de Rue Saint-Denis,
zal ik altijd zestien blijven.
Kees van Kooten.

Hoe spreekt hij dan?

‘Toen ik nog op de fiets dienst deed en dan zag ik jongens voetballen waar dit gevaar
voor de ruiten der bewoners opleverde maar dan hoefde je maar af te stappen, ik had
natuurlijk ook een hond bij me en te zeggen hier die bal jongens en dan kwamen ze
hem huilend brengen, geen probleem. Er was nog respect voor de agent en dat je
Ballenjuut genoemd werd ach dat nam je op de koop toe want je was zelf ook jong
geweest al had ik dan nooit gevoetbald.
Maar moet je nu eens proberen een bal af te pakken. Geen schijn van kans. Je kan
een steen naar je hoofd krijgen. En in het gunstigste geval laten ze je proberen hem
af te pakken en dan spelen ze de agent drie vier keer door zijn benen en maken hem
belachelijk met schijnbewegingen. Eigenlijk zou ik tien, vijftien gepensioneerde
eredivisievoetballers willen hebben rondfietsen, maar ik zit al met een enorm
mensentekort en Den Haag ziet mij aankomen. Dus is mijn voorstel: Ballenjacht
vanuit de wagen en vergunning om de bal bij tweede waarschuwing lek te schieten.’

Het managementdenken
‘'t Is een kwestie van reshuffling, we eten er geen hap minder om, maar de efficiency
is er een knap stuk op vooruit gegaan. Raar is dat, als je er ineens doorheen kijkt, als
je ziet van: jeedik, we zitten hier te werken met hele ouwe zestigerjaren overblijfselen
met gogologische naweeën van de jaren zeventig. Dan is er durf voor nodig om dat
denken op z'n kop te zetten. Maar je ziet overal om je heen de nononsense tijdgeest
oprukken en dan weet je: ja, waarom bij ons niet? En je moet wel, want het hele
budget komt onder schot te liggen, de sierkrulletjes zijn er al afgevijld, dus je moet
de zaak goed in de peiling houden wil je niet op een gegeven dag tot de conclusie
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komen van: dat glaasje wijn 's avonds aan tafel, dat kan Bruin niet meer trekken. Dat
moment zou ik graag nog wel even willen uitstellen, want toevallig ben ik wel erg
gehecht aan dat glaasje wijn.
De bal is aan het rollen gegaan toen mijn accountant me tussen neus en lippen belde
met de vraag wat er nou precies intern bij me omging. Belastingtechnisch had ik dat
bedrag nooit op hoeven hoesten, want de aftrekbaarheid ligt tot in de milliprocentjes
vast en mijn accountant weet van wanten. Maar dan is het goeie van hem, dat ie door
de cijfers heen als het ware ruikt van hier is iets loos. Hij moest ook vreselijk lachen
toen ik zei dat ik geen idee had en dat Anita dat allemaal regelde. “Zo, regelt zij dat.
Nou, dan zal 't wel in orde zijn,” zei hij, maar ik had dat ironische toontje al helemaal
niet meer nodig, want ik wist 't net zo goed als hij.
De aap kwam uit de mouw, toen ik Anita 's avonds vroeg of ik “voor de belastingen”
even in haar administratie mocht kijken. Nou, niets was er, nog niet eens een
ouderwetse prikker met bonnen, of een huishoudboekje, of een zootje oude
boodschappenlijstjes, niets, niets, niets. Dan zit je wel even met je ogen te knipperen,
als je tot de conclusie komt, dat je geen idee hebt van wat er nota bene aan primaire
levensbehoeften in je eigen huis doorheen gejaagd wordt.
Eigenlijk hadden we samen nog niet eens wat je een overlegstructuur zou kunnen
noemen. Ze dééd gewoon maar, ik kan me niet herinneren dat ze ooit aan me gevraagd
heeft van zullen we zus of zo. Ze nam met d'r eigen pasje gewoon een pak flappen
van de bank, liet de heren winkeliers de kartonnen dozen met boodschappen in haar
autootje sjouwen en dat was 't dan. Ja, stom van mijn kant net zo goed, maar dat zeg
ik, 't is net of ons vandaag de dag ineens de schellen van de ogen vallen.
Nou om een lange ruzie kort te maken, ik heb Anita stap voor stap een begin van
cijfermatig denken bijgebracht, dat je nu gerust managementdenken kan noemen.
Wat Anita tot dan toe met haar natte vinger deed, was eigenlijk een soort
tekortfinanciering, die ik heb omgebogen naar pure budgettering. Nou is het natuurlijk
niet zo, dat ik haar een lump sum toeschuif en zeg van zie maar meid, dat je het er
mee doet. Die tijden zijn natuurlijk voorbij, daarvoor hebben de vrouwen terecht op
hun strepen gestaan, nee, ik heb haar ervan overtuigd dat een goeie budgettering ook
zoiets als kwaliteitsbeoordeling,
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prijsvergelijking, marketing, kortom management met zich meebrengt. Het huishouden
als takje van industrie dus eigenlijk. En dan kom je leuke dingen tegen. Wist Anita
bijvoorbeeld hoe lang wij in ons gezin met een pot jam doen? Of met een fles
afwasmiddel? Welnee. Dus na twee maanden had ze van mij wel een eenvoudig
computertje in een hoekje van het aanrecht staan, met een puntgaaf
voorraadbeheerprogramma erop.
Gekoppeld aan de kalendermaand, kan ze nu met één druk op de knop zien: hee,
de pindakaas raakt op, of: vandaag voor de zekerheid maar een nieuw pak koffiefilters
kopen.
Het heeft lang geduurd, maar ik krijg wel de indruk dat Anita het nu zelfs leuk
gaat vinden. Gisteren kwam ze me opgewonden vertellen dat ze waarschijnlijk voor
het eerst onder haar weekbudget zou blijven. Had ze helemaal zelf op haar
calculatortje uitgerekend. Dat stimuleert, want ze weet drommels goed, dat ze alles
wat ze overhoudt niet hoeft terug te hevelen naar Algemene Middelen, maar dat ze
zo'n overschotje bij haar kledingbudget mag optellen. Als het maar niet ten koste
van de kwaliteit gaat natuurlijk, maar die bewaak ik nog altijd zelf. Als ze me nooit
's een schnitzel zou voorzetten, maar elke dag een blinde vink, heb ik dat heus wel
in de gaten.
Nou lijkt dat allemaal wel heel modern, huishoudbudgettering, maar dat is het in
wezen niet. Vorige zondag zaten Anita en ik aan de huiskamertafel, met de computer
tussen ons in, een voorlopige raamschatting voor het eerste halfjaar van '86 uit te
draaien en toen zei ze dat haar dit aan haar ouders deed denken. Die zaten ook bijna
elke avond aan tafel, onder de lamp, met een huishoudboekje en een paar oude
sigarendoosjes te plussen en te minnen.
Ja verdomd, ik geloof dat Anita en ik iets van die ouderwetse gezelligheid hebben
teruggekregen.’

De Bescheurfotogalerie presenteert: Zadels in de regen

‘Zolang ik fotografeer, ben ik gefascineerd geweest door zadels,’ zegt de 34-jarige
fotograaf Bob Vast, wiens werk deze Bescheuragenda siert.
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‘Ik hou ontzettend veel van mensen, toch zul je op mijn foto's weinig mensen
tegenkomen. Fotograferen is volgens mij weglaten. Juist door de mensen weg te
laten, worden mijn foto's een stuk menselijker.’

‘De dramatische werking in mijn foto's komt vaak tot stand door een samenvoeging
van meervoudige betekenissen.’ Fotograaf Bob Vast aan het woord.
‘Aan het begrip Trein kleeft voor mij zo'n drama. Mensen zijn met de trein
vertrokken. Waarheen? Zullen ze ooit nog terugkomen? Ze rekenen er wel op - dat
is de hoop die de mensen altijd blijft bezielen - want ze hebben hun zadels beschermd
tegen eventuele regenval. Uit die elementen Treinen, Regen, Zadels bouw ik die foto
dan op en ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook een brok van in de keel krijg, als
ik zo'n foto nu weer onder ogen krijg.’
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‘Het absurditeitsgehalte van de werkelijkheid is in de fotografie zoveel groter dan
in n'importe welke kunstvorm dan ook,’ zegt fotograaf Bob Vast, een nieuw rolletje
in een van zijn twaalf toestellen draaiend.
‘Dit zadel kwam ik tegen op één van mijn fotografische zwerftochten door
Duitsland. Dit verzin je toch niet? Iemand wipt even aan en legt zijn hoedje ter
bescherming tegen de naderende regenbui op het zadel van zijn fiets!
Ik geef toe, dit is een geluksfoto; zelden heb ik het existentiële, het samengaan
tussen hoofd en kont, tussen het geestelijke en het animale, zo in één foto kunnen
vangen.’

‘Verdomd jammer dat jullie niet in kleur drukken, constateert Bob Vast spijtig, van
dit zadel heb ik namelijk een diaatje...mmwhh! Het zwart van die fietsen en dan
ineens pats! die groengeblokte theedoek.
Dit wordt trouwens wel de cover van mijn nieuwe boek met meer dan zeshonderd
zadels in de regen. Als ik zo'n foto zie, dan denk ik toch even: we mogen er graag
op kankeren, maar wat leven we toch in een heerlijk landje.’
‘Mijn voorkeur gaat uit naar vrouwenzadels,’ zegt Bob Vast, onderwijl een zoomlens
bewasemend. ‘Ze zijn vaak kleiner, maar er gaat een zoveel krachtiger suggestie van
uit. Een erotische werking ook, moet ik toegeven.
Deze vrouw heeft haar zadel beschermd met een badmuts.
Geniaal! In dit geval heb ik de neiging moeten onderdrukken me niet verdekt op
te stellen en te blijven wachten op de vrouw die dat bedacht. Maar nee, in mijn optiek
mag dat dan niet. Mijn foto's moeten de fantasie, de verbeelding en de creativiteit
van de kijker aan het werk zetten.’
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‘De meest dramatische uit de hele serie,’ besluit fotograaf Bob Vast zijn toelichting.
‘Een foto van de twijfel. Kijk goed, iemand is van huis gegaan met een plastic zak
ter bescherming tegen eventuele regenval onder het zadel gepropt. Hij heeft bij het
stallen van de fiets de overweging gemaakt: zal ik de zak over het zadel doen, ja of
nee. Het zal zo'n vaart niet lopen, dacht de fietser en hij liet zijn voertuig achter
zonder zadelcover. En het ging toch regenen! Zo staan we in het leven ook elk moment
voor een keuze. Die twijfel, dat balanceren tussen goed en kwaad, daar gaan mijn
foto's dus over.’

Zadels in de regen, fotoboek door Bob Vast, uitgeverij Poenboek BV. Bij intekening 98 gulden, na
verschijnen 100 gulden.
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Onderduiken
In Rotterdam waren ze begonnen en binnenkort zou Den Haag aan de beurt zijn.
Mijn vader besloot niet onder te duiken maar thuis te blijven. Hij had zijn
persoonsbewijs vervalst, door een 5 met chloor uit te wissen en er een 3 voor in de
plaats te tekenen. Daarmee werd hij eenenveertig jaar en was hij te oud om bij de
aanstaande razzia voor de arbeidsinzet opgepakt te kunnen worden. Maar de vervalsing
was nogal amateuristisch uitgevoerd en mijn vader en moeder begrepen dat er meer
nodig was. Zij kozen voor een poging tot intimidatie, een staaltje Duitse bluf. De
huiskamertafel werd schuin in een hoek gezet en met boeken en paperassen erop
leek het een bureau, waarachter mijn vader gewichtig ging zitten schrijven.
Het was zover, ze belden aan. Mijn moeder liet de twee Duitse soldaten binnen.
Toen deed ze iets wat nog nooit was gebeurd: ze klopte op de huiskamerdeur. Mijn
vader riep ‘Herein'!’ en hij keek verstoord uit zijn werk op toen de twee soldaten
voor zijn bureau stonden. Mijn moeder was bang dat het bonken van haar hart te
horen was. Het werkte. De twee klapten in de houding en vroegen beleefd naar mijn
vaders persoonsbewijs. Ze wierpen er een achteloze blik op, wensten mijn vader
geluk, verontschuldigden zich voor de storing en verlieten het huis. (Een zenuwachtige
buurman met dezelfde vervalsing werd onmiddellijk afgevoerd.)
Ik was vijf jaar en ik zat voor de kachel. Ik wist natuurijk niets van het door mijn
ouders opgezette toneelstukje, maar de spanning in de kamer moet zo groot geweest
zijn, dat het beeld van de twee gehelmde soldaten met het geweer aan de schouder,
die voor mijn vader stonden, onuitwisbaar in mijn geheugen werd gebeiteld.
Haarscherp zag ik zelfs ook het plaatje van de strip voor me, dat ik op dat moment
in de krant zat te bekijken. Op dat plaatje stond de held van het verhaal, de hond
Tekko Taks, op de rand van een gevulde badkuip, om een op zijn zolder gevonden
oude duikershelm te gaan uitproberen.

Met graagte heb ik de afgelopen dertig jaar deze herinnering - gelardeerd met nog
veel meer spanning verhogende details - mogen ophalen. Ik oogstte er altijd succes
mee. Bewondering viel mijn ouders ten deel, voor het lef waarmee zij hun spel hadden
gespeeld, maar ook ik pikte een graantje mee. Met mijn fabelachtige geheugen tekende
ik het stripplaatje, tot in elk lijntje nauwkeurig, voor de ogen van mijn verbaasde
toehoorders. Jarenlang heb ik naar de strip Tekko Taks gezocht. Onlangs kreeg ik
een herdruk in handen (uitg. De Lijn). Met trillende handen zocht ik mijn plaatje op.
Bladzijde vijftien, daar was 't. En ja, daar stond Tekko op de rand van het bad, precies
zoals ik hem eenenveertig jaar in mijn geheugen had bewaard.
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De ontgoocheling kwam even later, bij het doorbladeren van het boekje. Voorin las
ik namelijk deze zin: Tekko Taks werd vanaf 1946 gepubliceerd in het dagblad Trouw
en in diverse dagbladen in binnen- en buitenland.
Mijn geheugen had al die tijd gelogen. Ik heb nooit een strip zitten bekijken tijdens
de razzia van 22 november 1944. We hadden toen zelfs helemaal geen krant in huis.
Waarom heeft mijn geheugen die spannende gebeurtenis twee jaar later gekoppeld
aan dat ene stripplaatje? Het enige dat ik kan bedenken is het woord onderduiken.
Veel mannen bij ons in de straat doken vlak voor de razzia onder. Mijn vader niet.
Tekko Taks wel. Die dook onder in zijn badkuip.
De B.

Hoe spreekt hij dan?

- Nou ik heet Ton Sneep en ik lees graag damesbladen. Niet voor de mode of voor
de recepten maar gewoon om te weten hoe vrouwen denken, dus.
Dat vrouwen bij voorbeeld helemaal niet het eerste kijken of je brede schouders
hebt, maar veel meer naar je billen, dat die niet te groot zijn en dat het niet geeft of
je lange of korte handen hebt, als ze maar gevóelig zijn.
Ik doe ook alle vragenlijsten en enquêtes, met zoveel punten als je romanties bent
aangelegd of dat van zes tot negen keer Ja betekent dat je hoger dan gemiddeld eroties
bent ingesteld. Ik vind het heerlijk om mij te verplaatsen in de gevoelswereld van
vrouwen en daarom koop ik dus altijd alle damesbladen. Nou en Leo, wat momenteel
dus mijn vriend is, die wil geen damesbladen over de vloer en daar hebben wij steeds
vaker ruzie over. Nou en dat vind ik gewoon stom en dat wou ik eens voorleggen
aan de Viva.
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Alarm
Toen ik de auto naar de garage bracht om er de derde radio in te laten zetten, liet ik
het me aanpraten. Het kostte maar 125 gulden en het zat er in een kwartiertje in. Bij
de demonstratie wist ik dat ik de lul was; ik deed mee met de gekte.
Voor het instappen gaf het alarm mij tien seconden. Als ik in die tijd het contact
niet had aangezet, ging, ergens onder de motorkap, een hoorn loeien, die een aan de
deur morrelende inbreker een acute hartverlamming zou bezorgen. Ik kon de
superclaxon tot zwijgen brengen door het contact dus aan te draaien, of een deur
open en dicht te doen, kortom, een of ander stroomcircuit te onderbreken. Zoiets.
Over het uitstappen mocht ik van het alarm langer doen. Binnen één minuut moest
ik bagage uitgeladen en portieren afgesloten hebben en dan stond de hoorn weer op
scherp. ‘'t Went gauw, hoor’, zei de garagehouder, ‘na een tijdje vergeet je dat je er
een hebt en bovendien: het gaat eigenlijk om de stickers.’ Op de portierramen zaten
kleine, blijkbaar afschrikwekkende gevarendriehoekjes geplakt, waarop stond
AUTOMATIC AUTO ALARM.
Het linkerstickertje hielp me de volgende vroege morgen herinneren aan mijn tien
seconden instaptijd. Haastig maakte ik contact: de bom onder mijn motorkap ging
niet af. Na vijf minuten rijden zakten de zenuwen en begon Hilversum 3 me als
muziek in de oren te klinken.
En toen ging het loeien. Zomaar. Keihard en niet te stoppen, of ik nou een portier
opende en sloot, het contact aan- of uitdraaide, of tegen het dashboard schopte.
Radeloos reed ik door de stad. Fietsers wankelden naar het trottoir, voetgangers
wezen naar hun voorhoofd, of maakten fuck-offgebaren. Auto's gaven voorrang en
maakten kruispunten vrij. Razend trapte ik op het gaspedaal, in de bochten klonk het
loeien tweestemmig met het bandengegier. Godverdomme, dit moest mij overkomen.
Ik, linksige schaamte-automobilist (‘Ik heb ‘m nodig voor m'n werk!’), ik viel meer
op dan een ambulance en een brandweerauto bij elkaar.
Weer terug in mijn straat, had de woede me zo'n kracht gegeven, dat ik de voordeur
bijna uit z'n hengsels tilde. Rommelend in de gangkast hoorde ik in de verte het alarm
tegen de huizen weergalmen. Waar waren de hamer, de bijl en de zaag?
De B.

Hij dertig jaar ouder dan zij
- Mag ik hem dan hebben? Dan hoef ik niks meer voor mijn verjaardag.
- Je kréég toch al niks meer voor je verjaardag?
- Nee, dat was voor mijn verjaardag van vorig jaar; dáár kreeg ik niks meer voor.
Daar heb ik vorige maand die ring voor gekregen van je, weet je nog wel?
- Welke ring?
- Dat ringetje met die saffier.
- Die was toch voor Kerstmis?
- Je wordt nu toch echt een beetje oud en vergeetachtig, geloof ik hoor lieverd.
Voor Kerstmis heb ik nog helemaal niks van je gekregen! En ik wil niet zeuren, maar
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eigenlijk krijg ik nog wat voor Kerstmis èn voor Sinterklaas èn voor mijn volgende
verjaardag dus. Maar het hoeft natuurlijk niet hoor, als het moeilijk is...
- Moeilijk? Godnee, dat is het punt niet, maar meer hoe zal ik het zeggen? Jij denkt
bij voorbeeld nooit eens aan mijn verjaardag! Ik begrijp dat wel, je hebt andere dingen
aan je hoofd, je bent tenslotte een jonge vrouw, maar laten we eerlijk zijn - ik heb
nog altijd niks van jou gekregen voor mijn verjaardag! En die is nu toch alweer drie
maanden geleden...
- Kijk, dat bedoel ik nou! Je vergéét zo snel, tegenwoordig.
Wat heb ik nou gedaan, vannacht, bij je?
- Was dat dan voor mijn verjaardag?
- Ja natuurlijk, waarvoor anders? Dat doe ik toch niet zomaar?

Hoe spreken ze dan?

Hans:

Ik ben Hans.

Frans:

Ik ben Frans.

Hans:

En wij gebruiken Schoonheidsmiddelen
voor Mannen

Frans:

Nachtcrèmes, daglotions, parfums,
eyeliner, de hele rattaplan.

Hans:

Dat mag niet van onze vrouwen, die zijn
er nog niet aan gewend, aan mannen met
geurtjes.

Frans:

Daarom doen we het stiekem, als onze
vrouwen naar hun werk zijn.

Hans:

Gaan we naar de slaapkamer van Frans...

Frans:

...of naar die van Hans...

Hans:

...en dan tutten wij ons lekker op.

Frans:

En als onze vrouwen zeggen: wat ruiken
jullie zwaar, dan zeggen wij: o, dat is een
nieuwe deodorant, schatje.

Hans:

Deodorant mag namelijk wel van ze.

Frans:

Nee, dat móet zelfs van ze.

Hans:

Ha, ha, ha, dag.
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Frans:

Ha, ha, ha, doei.
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Popmuzikant
‘Hoewel ik grote bezwaren blijf houden tegen elke vorm van categorisering, ga ik
er mee akkoord dat je het hardcore noemt. In die zin, dat we eerder aansluiten bij de
Newyorkse hardcore, dan bij de tweede generatie Brit-punk. Dat is ook het hele
vicieuze van de situatie, waar we ons het laatste half jaar van bewust zijn geworden:
terwijl hardcore zich juist afzet tegen de mediale neiging tot categorisering en
domesticatie, raak je - door het hardcore te noemen - toch gevangen in een soort
categorisering van de marge. En dat is een groot gevaar, want dat is zoiets als het
bouwen van een muur rond elke beweging in de marginaliteit. Terwijl het er juist
om gaat die muren af te breken en in verzet te komen tegen conformerende tendensen.
Buiten de marge, wel te verstaan. Je bevestigt dus eigenlijk je eigen marginaliteit en
dat is de valkuil waarin elke politieke strategie dreigt te lopen: marginalisering. 't Is
de liberaliteit van de middenklassemaatschappij, die de marge toestaat waarin jij je
“mag” bewegen, zolang je maar binnen je marge blijft. Dat is nou precies wat de
independent muziekscene is overkomen: ze is veilig opgeborgen in de marge van
het establishment en daarmee volstrekt ongevaarlijk geworden. Maar goed, ik wil
me niet onttrekken aan de theoretisering van ons werk - een reflectie die zo dringend
nodig is - en dan ga ik akkoord met het begrip hardcore, in die zin, dat we als
gemeenschappelijke noemer de lichamelijkheid hanteren. Een onherkenbare
vertekening van de werkelijkheid, door middel van pure lichamelijkheid. En die
vertekening, dat coûte que coûte niet willen deelnemen aan de realiteit, heeft ook bij
ons geleid tot het afschrikwekkende, de gruwelijke fantasie, waardoor de gevestigde
cultuur van binnenuit kan worden opgeblazen. Dat we daarbij regelrecht aansloten
op het Theater van de Wreedheid van Antonin Artaud, spreekt voor zich.
Onze concerten waren extreme uitbarstingen van lichamelijke energie. We
produceerden muziek uit afval en metaal, we werkten met hamers, zagen en bijlen,
we genereerden elektrische vuurballen die we de zaal inschoten, waardoor het publiek
vaak een goed heenkomen moest zoeken. Wat ons weer aan het denken zette. Waren
we niet al te afschrikwekkend bezig? Wat is de zin van een ontmaskering waar de
mensen voor vluchten?’
‘De ontmaskering van de realiteit laat zien, dat die realiteit een door mensen
gecreëerde idee is. Onze muziek is geen middel tot verlossing, maar de verlossing
zelf. Dat is op zich niet nieuw, het is 't voortzetten van de lijn Kant-Schopenhauer,
maar dan gebruik makend van alle modernistische stromingen van de laatste honderd
jaar. Zo lijken mijn teksten op ontwerpen van Le Corbusier. Zijn neo-constructivisme
betekent de vernietiging van elitaire kunst, waardoor het zoeken begint naar eigen
signalen en referentiepunten. Mijn muzikale thema's zijn brokstukken, waarmee door
de luisteraar geschoven kan worden, de verbanden moet hij zelf leggen. Ik
musicaliseer mijn teksten en architectureer het totale concept van de groep. Dat we
na drie independent 12-inch platen nu met onze nieuwe elpee Dancing on the Rim
of the Crater, die bij een grote maatschappij is uitgekomen, onze uitgangspunten
verloochenen, zoals wel wordt beweerd, beschouw ik als een aperte misvatting.
Makkelijk in het gehoor liggend, zeggen ze, een dansbaar geluid. Tegen dat dansbare
heb ik geen bezwaar, dans en muziek zijn nauw met elkaar verbonden en dansen
activeert het denken, maar dat we inhoudelijk 180 graden zouden zijn gedraaid, noem
ik een leugen.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

Kijk, als je openlijke aanvallen onderneeemt, als je probeert structuren omver te
werpen, dan gaat het erom de vraag naar het waarom te stellen. Waarom worden
mensen onderdrukt? Wat is de essentie van de macht? Het is zo makkelijk te blijven
roepen: het zijn de media die het doen. Nee, zeggen wij nu, ga er dan in, infiltreer,
ontmasker de publiciteitsmachine van de heersende ideologie door haar te verslaan
met haar eigen middelen. Er zijn mensen die het een schande vinden dat de songs
van Dancing on the Rim of the Crater op Hilversum 3 gedraaid worden. Dan zeg ik
dat ze niet begrijpen waar we mee bezig zijn. Dat het juist goed is, dat wij een veel
groter publiek confronteren met de mediale symbolen waarin het gevangen zit. Omdat
wij deze zogenaamd makkelijke muziek spelen, wij, met ons gewelddadig en
afschrikwekkend imago, dat moet het publiek tot nadenken stemmen. Okay, we
draaien dus nu mee in het commerciële circuit van de popgroepen, maar de beheersing
van die mechanismen geeft ons juist nieuwe aanvalskansen.
De kans om als popster je boodschap te verkondigen bijvoorbeeld. Want binnen
de popsong kan je geen echt substantiële dingen overbrengen, je moet de song in een
context plaatsen. Daarom is een interview als dit veel belangrijker dan de concrete
output van onze muziek.’

Een betrouwbare ondern.
Wij waren door mijn enveloppen heen en die haal ik altijd in het Warenhuis, omdat
ze daar de juiste maat hebben voor mijn ooit op de groei gekochte, onuitputtelijke
voorraad briefpapier. Koop ik mijn enveloppen ergens anders, dan zijn zij te breed,
waardoor mijn in drieën opgevouwen schrijven heen en weer blijft schuiven; of te
smal, wat, na veel en voorzichtig gewurm om de enveloppe niet uit te scheuren, een
bolle, opgeblazen brief oplevert. Een vorm van luchtpost.
Ik was vergeten dat het zaterdagochtend was en snelwandelend door de autovrije
bedrijvigheid van de winkelpromenade passeerde ik achtereenvolgens een draaiorgeltje
dat Tulpen Uit Amsterdam verwaaide, een uitheemse muzikant met zijn haar in een
staartje die Blowin' In The Wind zong en iets wat daar bij in de buurt kwam op zijn
gitaar tokkelde, een oud meisje dat een leger ondraaglijke oorbellen had uitgestald
op een sprei en twee betrouwbaar en bewogen ogende heren met collectebussen die
zij zo druk op en neer rammelden dat ik in de gauwigheid niet kon lezen welk Goede
Doel ik steunde, met mijn inworp.
Ook het orgel en de gitarist bedacht ik met wat kleingeld, maar aan de gehurkte
edelsmidse ging ik, geïnteresseerd een andere kant opkijkend, zonder gift voorbij ik schat het aantal oorbellen van mijn vrouw en dochter op boven de honderd. Maal
twee. In dit terloopse geldgeven heb ik een handige techniek ontwikkeld, die mij zo
min mogelijk oponthoud kost. Op ruime afstand van de attractie grabbel ik in het
donker van mijn broekzak de passende munten bij elkaar en dan is het zaak om, in
het zelfde tempo en met een welwillende glimlach doormarcherend, je geld in het
voorgehouden bakje te deponeren.
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Bij het orgel lukte mij dit in een vloeiende, genereuze beweging, maar de
jarenzestigmuzikant had zijn gitaarkoffer opengeklapt voor zich op straat gevleid en
toen ik, iets door mijn kieën zakkend, al lopend mijn zilveren applausje in zijn
roodfluwelen bak vol munten wilde mikken, stuiterde mijn gulden via de kofferrand
weer de straat op, dus dat werd nog een heel gezoek tussen al die winkelende benen.
De gitarist speelde rustig door, maar hield mij scherp in de gaten en zette, toen ik
mijn teruggevonden muntstuk opnieuw en nu wat zorgvuldiger in zijn koffer mikte,
als dank voor mijn rondkruipen een nieuw nummer in waar ik heel even, beleefd en
als enige, naar bleef staan luisteren. Nog wat achterom grijnzend en nadrukkelijk
mijn hoofd schuddend om zoveel virtuositeit, vervolgde ik mijn weg om, voor de
ingang van het Warenhuis, te worden staande gehouden door een bezeten zwetende
jongen die een heel hoofd boven mij uitstak en geen tegenspraak duldde toen hij
vroeg:
‘Bent u voor de Zeehondjes, meneer?’
‘Ja’, antwoordde ik naar waarheid.
Met zijn linkerhand hield hij een morsig identificatiebewijs voor mijn ogen, net
lang genoeg om te kunnen vaststellen dat er op het aangehechte fotootje een
meisjeshoofd prijkte, terwijl hij met zijn rechterhand geroutineerd een pakje
prentbriefkaarten tevoorschijn toverde, uit een aan zijn schouder schommelende
sportpungel.
‘Dat is dan viervijfennegentig’, zei de langharige natuurbeschermer, intussen
geconcentreerd om zich heen spiedend naar mogelijke zeehondenvrienden die hem
in de drukte zouden kunnen ontsnappen.
‘Ik heb niet kleiner dan tien gulden’, waarschuwde ik, met zijn pakje kaarten al
in mijn hand.
‘En ik ben helaas door mijn wisselgeld heen’, rondde de jongen onze transactie
af.
‘Nou ja, het is voor een Goed Doel’ woof ik royaal en ik slipte het Warenhuis
binnen.
‘Hee, te gek!’ riep de jongen mij nog na en ik voelde weer eens goed dat er, vooral
op zaterdag, niets heerlijkers bestaat dan zoveel geld op zak te hebben dat je het links
en rechts kunt laten rollen.
Ik kocht vijfhonderd enveloppen en verliet het gebouw via de achteruitgang, om
niet dezelfde wegen van barmhartigheid terug naar huis te hoeven lopen, maar deze
route leidde langs twee draaiorgels, drie gitaristen, een blinde violist en een oude
gravin met een aapje, zodat ik nog net een rijksdaalder overhield voor een kopje
koffie.
Op een kruk aan de bar van de uitgelaten met cannabisbladmotieven beschilderde
coffeeshop bekeek ik mijn pakje kaarten Voor De Zeehondjes en gaf ik mij er
rekenschap van dat ik er twee voor mijn tientje had kunnen vragen, maar alla - door
mijn vrijgevigheid heb ik langzamerhand zo'n enorme schoenendoos vol schone
ansichtkaarten gekweekt dat ik ze in geen tien jaar krijg verzonden, zoveel jarigen
ken ik niet uit mijn hoofd en driekwart van mijn verzameling is zo lelijk dat je er je
ergste vijand nog niet iets mee zou willen toewensen.
Maar weggooien zou natuurlijk een schande zijn en een belediging voor het Goede
Doel, ook al zijn de meeste, hopelijk, inmiddels achterhaald.
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ZEEHONDEN-WALVISSENLEED, ‘LAAT ZE LEVEN’, stond er in zwierige,
marineblauwe letters op mijn mapje gedrukt en verder las ik: 12 GEGLANSDE
VIERKLEURENFOTO'S, VASTGESTELDE PRIJS ƒ. 3,75.
Ik pelde de prentbriefkaarten eruit en kwam maar tot tien. De bovenste drie,
verschoten kleurenfoto's van respectievelijk een Zeehond, twee stoeiende Tijgertjes
en een oude Walrus, droegen op de prentzijde nog de vermelding PROTEST-CARD
‘LAAT ZE LEVEN’ maar die aansporing stond er vanaf de vierde kaart - een kiekje
van een Herdershond die, ten gevolge van een misdruk, kon bogen op drie staarten
en zes ogen - al niet meer op.
Plaatje vijf toonde een groepje in de dierentuin bij elkaar kleumende zebra's, kaart
zes liet een paard met een al veel te groot veulen zien en na de zevende Protestcard
(een in theemuts gedwongen angorapoesje) hielden de Natuurbeschermers het
bedreigde dierenrijk voor gezien en had men zijn toevlucht genomen tot drie, qua
tekenstijl ergens tussen Holly Hobbie en het larmoyante Parijse Straatschoffie in
bungelende kinderfiguurtjes die onderscheidenlijk een appel aten, op een veel te
grote klarinet bliezen en water uit een met bloemen versierde pomp dronken. Ik
draaide het mapje om en las, onder het genot van mijn kopje koffie, op de rugzijde:
Allereerst danken wij u voor de aankoop van dit artikel. U bent hierdoor in bezit
gekomen van enkele unieke protestkaarten die nergens elders te koop zijn.
Deze protestkaarten zijn speciaal ontworpen voor de promotie aktie van de m.d.
Neptune Cards ondern. en protectie vind plaats door de geldende copyright.
Aangezien the m.d. Neptune Cards ondern. commercieel is, denkt en handelt zijn
meer dan 3 protestkaarten helaas niet mogelijk.
Dit word echter ruimschoots gecompenseerd door 9 prachtige geselecteerde
vierkleuren reprodukties!
De Protest promotie aktie van deze onderneming is gericht tegen het afslachten van
Zeehonden en Walvissen in het bijzonder en becritiseerd verder iedere vorm van
uitroeïng van alle diersoorten waar ook ter wereld maar.
Op deze wijze maakt de Neptune ondern. haar ongenoegen kenbaar, en verwacht
dat de gedachten en gevoelen die door deze protestkaarten worden geopenbaard,
resulteren in een grotere bereidheid tot protest, en een hogere mate van
bewustwording, wat betreft dit wrede, en volstrekt zinloos gebeuren!
The m.d.
Neptune ondern.
Postbus 3986
Amsterdam
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Vooral dat afgekorte Ondern. ontroerde mij en toen ik, met betraande ogen, mijn
mapje liet zakken, zag ik dat de jongen die het mij verkocht had naast mijn kruk aan
de bar was verschenen.
Hij zag mij niet en vroeg aan het meisje van het koffie-apparaat: ‘Heb je voor een
tientje Afganistan voor me?’
Zij, net zo vrolijk als de zaterdag zelf, gaf het hem onmiddellijk; keurig in een
plastic zakje.
Daarna wendde hij zich tot een verdwaalde mevrouw die al een paar maal hardop
had gesnoven of zij hier ergens brand rook en vroeg haar: ‘Bent u voor de Zeehondjes
mevrouw?’
‘Ja natuurlijk ben ik dat!’ antwoordde zij, in aanzet beledigd, maar die blik al snel
ombuigend naar stralend, om de aandacht. ‘Een ogenblikje’, hield mijn stoonde
collectant haar aan de lijn. En zich nog even terugdraaiend naar het koffiemeisje, zei
hij: ‘Doe er ook nog maar voor een tientje Congo bij’.

‘LAAT ZE LEVEN!’

Kees van Kooten

Hoe spreekt hij dan?

- Mijn naam is H. Hogemuts en ik zou nu schathemelhoogrijk zijn geweest, als ik
vorige maand dat stuk moerasland had verkocht aan een clubje onnozele beleggers,
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dat er met open ogen instonk. Moerasland in Brazilië, waarop ik het Disneyland van
het jaar 3000 zou hebben gebouwd.
Op het moment dat alles rond was, dacht ik: Hogemuts niet doen, kan je niet
maken. Over. Uit.
Een week later krijg ik tien valse Picasso's aangeboden en op de dag dat ze bij mij
de deur uit zouden gaan à 1,5 miljoen - vier naar het Guggenheim en zes naar Beeren
van het Stedelijk - dacht ik: Hogemuts, niet doen, kan je niet maken. Over en uit.
Hedenmorgen kan ik de kralenkettingen van m'n vrouw, na een babbel mijnerzijds
van nog geen uur, doorverkopen aan een juwelier uit New York, als zijnde de
kroonjuwelen van Tsaar Nicolaas de Eerste. Op het moment suprême denk ik Ho
Hogemuts, niet doen. Over, uit en af.
Hedenmiddag biedt een arme sloeber 50 gulden voor mijn oude fiets, die ik voor
75 gulden in een advertentie had geplaatst. En ik denk: Hogemuts, doen! Want weet
u wat het is met deze heer Hogemuts? Hij heeft een gigantisch meesterbrein, maar
zó'n klein hartje!

Gaat goed
- Allemaal al gehad, dat is het.
- En de Volkswagen Tango?
- Lijkt teveel op Samba.
- De Tanga dan?
- Tuba! De nieuwe Volkswagen Tuba!
- Te log, geen pit genoeg.
- Wat dachten jullie van de Tantra?
- De Toko?
- De nieuwe Volkswagen Togus!
- De Toupet misschien?
- Nee mensen, de T levert niks meer op.
- Laten we nog eens teruggaan naar de S.
- De Spido?
- De nieuwe Saté!
- Misschien de Volkswagen Stopera?
- En we moeten er vanmiddag uitkomen, want er staan er honderdduizend klaar.
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De Lijdensweg
‘De lijn van mijn vader naar god heb ik zelf nooit getrokken. Toen ik een jongetje
van vier was, liep die lijn voor mij rechtstreeks naar mijn moeder. Ik heb god altijd
als een vrouwelijke god gezien. Toen al. Dat verklaart het conflictueuze in de relatie
met mijn vader. Mijn vader verminkte elke keer weer het godsbeeld van mijn moeder,
míjn godsbeeld. Aan de ene kant was er dus de totale onderwerping aan de god die
mijn moeder was, maar aan de andere kant ook weer die waanzinnige haat, omdat
mijn moeder verraad pleegde als zij zich met mijn vader bemoeide. En dat deed ze
veel, want het was een ontzaglijk goed huwelijk. Je zou kunnen zeggen dat ik een
gelukkige jeugd heb gehad. Alles lijkt er op.
Ik heb er later mijn eigen marteling in gelegd en daarna onderdrukt. Het heeft daar
al die tijd liggen smeulen en het barst er nu uit. Dat is bevrijdend, maar maakt ook
veel schuldgevoelens los. En schuldig voel ik me toch al, omdat ik het godsbeeld
van mijn moeder heb laten instorten, waarmee ook mijn vader onder het puin
verdween.
Ik zat nog midden in dat rouwproces, toen er een oom en tante opdoken, die me
ook weer geestelijk claimden. Die brachten weer neven en nichten mee, ik had te
maken met een opa en oma, kortom, ik moest of het gevecht aangaan, of kiezen voor
de definitieve vernedering. Ik koos voor de strijd, voor de verandering dus eigenlijk,
en hoewel ik er ongeneeslijke littekens aan heb overgehouden, ben ik vreselijk
dankbaar dat ik tegen mezelf heb gezegd: het is je gelukt, je bent niet uit je familie
gestapt, maar jouw hele familie draag je in een zak op je rug mee en toch ga je niet
gebukt onder die last. Er zou natuurlijk een moment kunnen komen dat je die zak
gewoon langs de kant van de weg flikkert en alleen verder gaat. Dat je kiest voor de
wurgende eenzaamheid.
Dat zou ook bevrijdend kunnen werken, maar ik realiseer me maar al te goed dat
de druk van die zak juist de ene pool is, die de basisspanning geeft waaruit ik werk.
De tweede pool is mijn boosheid over dat wat ik als denkend en voelend mens
ervaar in de wereld om me heen.
Een boosheid die zich aan de ene kant richt op het grenzenloos burgerlijke
truttendom waardoor je je omringd voelt en ingesloten, aan de andere kant richt de
boosheid zich tegen jezelf, omdat je verdomd goed beseft dat je een deel bent van
datzelfde truttendom.’
‘Je zou je het liefst met een groot kapmes een weg willen banen door die jungle,
maar dat doe je ook weer niet. Je stuurt die boosheid, je geeft het vorm. Als ik mezelf
niet steeds confronteer met mijn eigen boosheid, dan zou ik misschien wel tot het
plegen van een moord in staat zijn. Of tot het plaatsen van bommen. Verdomd als
het niet waar is.
Daarom kan ik me ook zo goed verplaatsen in zo'n jonge kamikaze-chauffeur in
Libanon. Met die ene klap in het smoel van de burgerlijkheid ook jezelf vernietigen.
Voor zo'n daad deins ik nog terug, het ingebakken fatsoen weerhoudt me. Ik ben
daarin nog veel te schijterig. Waarom zeg ik bijvoorbeeld niet hardop dat ik pedofiele
relaties onderhoud?
Dat zou het burgerdom pas flink doen schrikken, als ik zei dat ik een radicale pedo
was. Ik heb het verdomd moeilijk met pedofilie. Waarom? Omdat ik geen pedofiel
ben? Omdat kinderen bij mij geen seksuele gevoelens losmaken? Met zo'n antwoord
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neem ik dan gewoon geen genoegen en dat maakt me dus nog kwader. Een boosheid
die zich dan ook kan vertalen in razernij als je weer 's in de hondepoep trapt, of als
je fiets weer 's gestolen is, al die dingen die van Amsterdam zo'n godvergeten vunzige
klerebende maken. En dat alles, die zak met familie, die gruwelijke boosheid, die
neem je elke avond mee op het toneel. Als er op een avond maar één moment is
waarop je voelt: nu gebeurt het, nu is de spanning waaronder ik sta in evenwicht met
de spanning vanuit het publiek, dan voel je een volmaakt geluk door je heen stromen.
Dan weet je waarom je die hele lijdensweg hebt afgezeuld.
Ik speel nu een lakei in lwanov van Tsjechov. Een kleine rol, ik heb geeneens
tekst, maar ik ben er tevreden mee, want af en toe lukt het me. En of ik nou achteraan
sta in een tableau met twaalf andere acteurs, dat maakt niet uit. Ik voel dat mijn
woede tot achterin de zaal reikt. En ik krijg dan een erectie, waarvan ik soms bang
ben dat'ie uit mijn lakeienbroek scheurt.
Ze zeggen wel eens dat toneel neuken zonder klaarkomen is, maar ik denk daar anders
over. Toneel is masturberen. En ik kom wel degelijk klaar. Ik ejaculeer namens alle
mensen in de zaal. Maar ik laat mijn zaad niet de vrije loop, ik spuit er niet maar zo'n
beetje op los, nee, ik hou het binnen. Ik knijp af. Ik laat me niet leegmaken. Ik moet
namelijk voldoende overhouden om de volgende avond weer dat toneel op te kunnen
gaan.’

Hoe spreekt hij dan?

- H.J. van der Stelt is de naam. Reeds als kind wilde ik dolgraag een muziekinstrument
bespelen. Dat mocht wel van mijn ouders, als het maar niet te hard klonk. Het moest
een zacht instrument zijn. Wat is het zachtste instrument?
Viool vonden ze nog te hard. Ik had zelf het liefst trompet willen spelen. Maar dat
was een te hard instrument, trompet.
Wel kan ik heel aardig een trompet nadoen. Een enkele keer doe ik dat voor
vrienden of kennissen. Wilt u het horen? Het klinkt heel hard, hoor.
Kent u Hello Dolly? Goed, daar gaan we. One, two, three, four...
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Filmweek
‘Ik had natuurlijk wel een video staan, want af en toe kwam er wel 's wat op Duitsland
dat het bewaren waard was. In Original Fassung natuurlijk, want nasynchronisatie
komt er bij mij niet in. Zo had ik Citizen Kane, The lady from Shanghai en The Third
Man van Orson Welles als eerste tapes op de plank staan. Toen ik daar een bescheiden
W.C. Fields-collectie naast kon zetten - My Little Chickadee, The Bank Dick en
Never Give a Sucker an Even Break - ging het interessant worden. Ik schuimde al
wel alle videotheken af, maar ving toen nog meestal bot. Tussen de porno en de
moord en doodslag vond ik zelden iets dat ik met goed fatsoen in mijn huiskamer
kon vertonen. Tot ik er op een keer Interiors van Woody Allen tussen vond.
Uitgerekend Interiors, de meest Ingmar Bergmanachtige Allen!
Sindsdien is de opmars van de Betere Video niet meer te stuiten. Toch niet te
geloven dat elke buurtvideotheek nu een paar Fassbinders heeft staan? Of Alexander
Nevsky van Sergei Eisenstein? Of Les Jeux Interdits van René Clement? Op de
bioscoop was ik al lang geleden afgeknapt, maar met de Betere Video kom ik nu
prima uit de voeten. Ik moet zelfs bekennen dat ik de buis nu verre prefereer boven
de bioscoop. Dat had je 's vijf jaar geleden tegen deze ouwe cinéfiel moeten zeggen,
ik zou de vloer met je hebben aangeveegd. De voordelen zijn evident: het kleine
beeldscherm geeft een gestoken scherpte, de kleur die je zelf kan bijstellen, het
geluidsniveau dat je zelf kunt regelen. God, ik heb wat afgevloekt in die rottige,
kleine zaaltjes, waar het beeld soms voor een kwart was afgesneden, waar vijf minuten
voor het einde de deuren werden opengeknald, waar...maar laat ik ophouden, dat is
nu verleden tijd.
Ik kijk nu elke avond naar een tape van eigen keuze en ik heb er al hele leuke
dingen tussen gehad, al zeg ik 't zelf. Je moet er wel wat voor doen, hoor, maar als
ik de tip krijg dat een videotheek in Leeuwarden Baby Rjazansky van Olga
Preobrazjenskaja heeft, een van de mooiste klassiekers uit de Russische zwijgende
filmperiode, dan ben ik bereid zaterdagmorgen vroeg in de wagen te stappen, zodat
ik 'm 's avonds in mijn huiskamer kan brengen. En zondag rij ik 'm nog terug ook.
Heeft me dan vijf gulden gekost en een paar litertjes benzine. Wist je dat ik Werner
Herzogs Where The Green Ants Dream verleden week al heb gedraaid? Komt in het
voorjaar pas in de bioscoop! Kaos van de gebroeders Taviani. Draaide ik jongstleden
dinsdag voor een volle bak. Weliswaar met Engelse ondertitels, maar dat geeft niks.’
‘Ik heb 't bij mij thuis wel een beetje verbouwd om het helemaal naar m'n zin te
maken. Zo heb ik de schoorsteenmantel uitgebroken, er een nisje ingemetseld en
mijn TV-toestel staat nu hoog, in het midden van de kamer. Het geluid heb ik
geperfectioneerd met twee extra boxen in de overstaande hoeken en door het verlengen
van een kabeltje en het boren van een gaatje bedien ik de videorecorder nu vanuit
de keuken, bij wijze van cabine. Als 's avonds om acht uur de voorstelling begint,
zit ik in de keuken, dan druk ik op een knopje, waardoor er in de huiskamer een
lampje gaat branden en dat is voor mijn vrouw het teken om de lichten in de huiskamer
uit te draaien, waarna ik de video start. Ik heb gemerkt dat de mensen dat heel leuk
vinden. Ik begin altijd met een van de TV getapete oude Tom en Jerry en een
STER-blok en dan is het pauze, waarin we een kopje koffie serveren. Vragen we een
kostendekkend kwartje voor. Mijn vrouw heeft ook de smaak te pakken, want het is
haar idee om op uitverkochte avonden Marsen en Nutsen te verkopen achter een
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tafeltje in de vestibule. In het begin hing ik een briefje in de gang met mijn
videoweekprogramma, maar nu ik een vast publiekje van kennissen en buren heb
gekweekt, laat ik het op de zaak stencillen en stuur dat rond. In de volgende
zomervakantie wil ik het helemaal in orde maken. Dan ga ik een week dicht en timmer
ik drie niveaus in de huiskamer, zodat ik echt een oplopend zaaltje krijg. Als ik dan
ook nog een paar stoeltjes op de kop kan tikken uit de buurtbioscoop hier vlakbij,
die op sterven na dood is, zit ik helemaal gebakken.
Met zo'n Rotterdams Filmfestival heb ik 't waanzinnig druk, want in die week
moet ik natuurlijk bewijzen dat de Betere Video niet onderdoet voor het
bioscoopgebeuren. Het is me dit jaar aardig gelukt, moet ik zeggen. Die Braziliaanse
films van Carlos Reichenbach had ik een dag eerder dan Rotterdam en Der Ruf der
Sybille van Clemens Klopfenstein zelfs twee dagen eerder.
Vidas Secas van Nelson Pereira dos Santos was geen kunst, die werd gelijk met
Rotterdam op de VPRO vertoond, maar hoe het mij gelukt is om te openen met die
prachtige film Voro Nova van Mildred van Leeuwarden en Dick Rijneke, op video,
dat zouden ze in Rotterdam wel 's willen weten.
M'n huiskamer heeft de hele week bomvol gezeten en als dat zo doorgaat, wil ik
volgend jaar zeker uitbreiden met een tweede videozaaltje. Als wij naar de zolder
verhuizen, dan is onze slaapkamer geknipt om er bijvoorbeeld de Betere Video's uit
de Derde Wereld te gaan draaien.’

Gaat Goed
- Doe jij nog wat aan je verjaardag, dit jaar?
- Ikke niet, ik kijk wel uit.
- En aan Kerstmis?
- Dat slaan wij over.
- Oud en Nieuw?
- Dan zijn we er niet.
- En de Paasdagen?
- Geen van tweeën.
- Nog wat aan Sinterklaas?
- Al negen jaar niet meer.
- En vandaag?
- Ik ben er niet. Denk eraan: je hebt me nu wel gesproken, maar ik ben er dus niet.
- Waar ben je dan?
- Op een geheim adres.
- Kan ik je daar bellen?
- Nee, alleen schrijven.
- Waarnaartoe?
- Naar een geheim postbusnummer.
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Ster
- De grootste sterren hebben vaak de minste kapsones. Neem Cesare Pervertini. Die
bracht ik al naar Nederland toen 'ie de kleine zaaltjes nog niet volkreeg.
Is uitgegroeid tot de top van de wereldbill. Staan ze in New York vijf uur voor in
de rij. Als die een platenstudio binnenwandelt, is de plaat die hij nog niet heeft
gemaakt al meervoudig platina. Als je die naam noemt in damesgezelschap stijgt de
temperatuur meteen zo'n graadje of tien. Nou, als die hele grote meneer Pervertini
een gaatje kan vinden - zo eens in de vier, vijf jaar - komt 'ie dolgraag naar Nederland.
Moeilijk? Welnee. 't Zijn de kleinere goden die zich als etters gedragen. Die een
zilverkleurige Bentley op Schiphol willen hebben staan.
Cesare? Een tandem! Een rode tandem, dat is alles. Vindt 'ie enig. Hij achterop
en de Miss Holland van dat jaar voorop, heel eenvoudig.
Eten, nog zo'n punt waar je het grootste gedonder mee kan krijgen. Cesare laat
alles, elke boterham, tot z'n gekookte eitje toe, uit Parijs overvliegen. Alleen om jou
een hoop werk te besparen. Zo'n man is dat.
Weet je wat 'ie in Nederland na een optreden het leukst vindt om te doen?
Sjoelbakken! Dat gaat hele nachten door. Moet je wel zorgen voor een marmeren
sjoelbak met ivoren schijven, maar als die eenmaal in zijn hotelsuite staat, heb je
geen kind meer aan 'm. Zo verdomd eenvoudig gebleven, Cesare.
De laatste keer dat 'ie hier was, belde die me midden in de nacht vanuit z'n hotel.
Zat 'ie op het toilet en was het papier op! Had je 'm moeten horen toen ik een
kwartier later een nieuwe rol om de deur stak. Dankbaar, jongen, dankbaar...Als een
kleine jongen!

[Hoe spreken zij dan?]
Hoe spreekt hij dan?

- Altijd als de telefoon gaat schrik ik mij de kolere. Geen kwaad geweten of zo, maar
doet gewoon pijn aan mijn oren. Ook als ik hem op zoemer zet. Op een of andere
manier ben ik daar te fijngevoelig voor, jemig wat een grote woorden, nou ja, het
snijdt mij door mijn ziel dan of ik kan er niet tegen. En ik heb elk kwartaal een nieuw
geheim nummer maar het is of ze het ruiken en binnen een maand heeft mijn nieuwe
nummer zich alweer rondgebabbeld en daar hebbie ze weer! Rrrrrring, rrrrring! En
dan ga ik door het lint. Daarom krijgen wij nu met de paar jongens die dat
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aangezwengeld hebben omdat ze d'r even hard als ik mee zitten van de PTT die
nieuwe toestellen waarmee je alleen maar naar buiten kunt bellen.
Je kunt er niet op gebeld worden, op die toestellen. Alleen maar zelf bellen. Dat
gaat dus nog een stap verder dan een geheim nummer: je hebt wel telefoon, maar je
hebt helemáál geen nummer meer.
Maar mondje dicht hè?

Hoe spreekt hij dan?

- Kijk, Nederland is een prachtig land, gaat niks vanaf, maar die partijen moeten weg
en die kamers moeten weg, want dat wordt nooit meer wat. Waarom worden mensen
lid van een Politieke Partij? Uiteindelijk om in de Kamer te komen; vertel mij wat!
Macht!
Ik ben helemaal niet voor de anarchie, maar als we de ministeries gewoon houden,
die ambtenaren doen prachtig werk, en dat zeg ik heus niet omdat ik er zelf nou
toevallig ook eentje ben, dan denk ik zo'n beetje in de richting van daarboven een
raad van wijze mannen, tien, zoals vroeger in Griekenland, die onder leiding van
W.L. Brugsma of liever nog Maartje van Weegen elke zondagmiddag openbaar
vergaderen over hete hangijzers, wat dan direct wordt uitgezonden in Het Capitool.
En die mannen worden benoemd voor het leven en dan kunnen de kamers en de
ministeries en de staatssecretarissen verder allemaal oprotten! De oude Willem Drees
zou in die raad moeten, Pierre Janssen, Frits Philips, Anton Dreesmann, Anton Pieck,
Prinses Juliana eh...en G. Kouwenhoven natuurlijk, omdat het uiteindelijk mijn idee
is.
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Hoe spreekt hij dan?

‘Graag uw aandacht voor het volgende.
Ik ben met vrouw en kinderen naar Frankrijk geweest, met de caravan achter de
auto en je komt op die tolwegen met wind tegen nauwelijks boven de tachtig, dus je
ergert je kapot aan alles wat je met honderdveertig, honderdvijftig kilometer voorbij
giert. Ja, zo kan ik het ook, zonder caravan, maar we waren nou eenmaal met de
caravan. Terwijl de officieel toegestane maximumsnelheid op de Péage honderddertig
is.
Dus nou dacht ik als ze op die tolwegkaarten ook de tijd meetikken dat je hem
krijgt en dan bij de volgende Péage de nieuwe tijd klokken, dat ze dan weten hoe
lang je over zoveel kilometer gedaan hebt en de computer in één keer ziet: die heeft
veel te hard gereden dus aan de kant met die wagen en op de bon met zo'n familie!
Dan heb ik verder nog een combinatie van kooktoestel annex reistoilet ontwikkeld
voor in de caravan, maar daar wou ik mee wachten tot de RAI.’

Hoe spreken zij dan?

Mr. Frans van Putten:

In de kwestie Vietnam hebben wij altijd
aan de goede kant gestaan.

Carla van Putten:

Wij weten allebei bij voorbeeld nog
precies wat wij deden op de dag dat
Kennedy vermoord werd.
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Frans:

Momenteel staan wij met hart en ziel
achter de Panpuchiverzetsbeweging, die
er op uit is het moederland te bevrijden
van de Khmers.

Carla:

Dat is de Khnalf. En onze guerrilla heet
Dhan Potnol.

Frans:

Wij hebben namelijk samen een
guerrillero geadopteerd.

Carla:

Een echte Guerrilla-strijder voor de
Vrijheid van zijn land.

Frans:

En voor honderd gulden per kwartaal
verzekeren wij onze guerrillero van
gevechtskleding, ondergoed, sokken,
schoenen, een plunjezak, een plastic
tentzeil en een hangmat.

Carla:

Voor de bevrijding van het
Khmer-moederland van de door Rusland
gesteunde Vietnamese agressor.

Frans:

En het aardige is dat er bij deze adoptie
nadrukkelijk wordt gegarandeerd dat er
van je geld geen munitie of wapens
worden gekocht.

Carla:

En als je guerrillero sneuvelt dan gaat het
geld meteen naar een ander, van wie je
ook weer een foto krijgt, dus dan heb je
weer een nieuwe. Hij staat op de
schoorsteen en Frans en ik hebben het
steeds vaker over hem, hè Frans? Vooral
's avonds laat, in bed.

Hoe spreekt zij dan?
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- Met de kinderen hebben we het gevierd tot hun veertiende, toen wouen ze niet
meer. Mens ik heb wat winterpenen uitgehold en natte kranten met stijfsel gedaan
en ontbijtkoek staan stampen tot zogenaamd dan poep, waar ze hun cadeautjes in
moesten zoeken.
En gedichten hè, meterslange gedichten. Maar die dingen gaan over. Maar ik dacht
hij komt wel weer terug met mijn kleinkinderen, sinterklaas. Maar die willen geen
surprises, want dan koop je toch maar het verkeerde voor ze, of wat ze al hebben,
want ze hebben alles al, dus die zeggen Oma geef maar geld voor sinterklaas. Maar
dat wil ik toch een beetje leuk

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

414
inpakken voor ze dat er nog iets van verrassing aan is, maar ik kom niet uit de
gedichten.
Wat rijmt er nou op geld? Alleen maar bekneld, geveld, geteld, geweld, asbelt,
dodenveld en teleurgesteld.

Hoe spreekt hij dan?

‘Als zelf scheidsrechter zijnde in de vierde klasse, AVB, zaterdagmiddag, heb ik
enig recht van spreken dat ik mij dood erger aan het spelbederf zoals dit wordt
bedreven door de grote internationale jongens met hun mooie Fifabadges, zoals we
nu weer links en rechts zien gebeuren in Europacupverband! Laten we zeggen dat
het twee-twee staat en er nog vijf minuten te spelen zijn dus er veel van afhangt. Ik
denk hier met name ook aan de kijkers thuis die nu eenmaal uit de aard van het beestje
doelpunten willen zien en een winnaar. Dan gaat er een bal over de zijlijn. Opzettelijk
of niet, dat doet er nou niet toe. Maar in plaats van dat de grensrechter hem dan even
stopt die bal, uiteraard nadat het gehele leder de lijn is gepasseerd, maar nee, steken
ze keurig hun vlag omhoog en staan ze die bal na te kijken hoe hij meters verder rolt,
vaak de hele sintelbaan over, wat kostbare seconden scheelt die niet bijgeteld worden!
Alsof die bal zich onderweg nog zou kunnen bedenken en met een achterwaartse
ommezwaai terug in het veld zou kunnen keren!
Dus is mijn advies: als de bal definitief over de lijn is, stòp hem dan even, Heren
HH internationale grensrechters! (Of kunnen ze soms geen balletje stoppen omdat
ze, zoals ik dus wel, zelf nooit behoorlijk gevoetbald hebben?! Wat mij brengt op
het hoofdstuk Vriendjespolitiek in de scheidsrechterij, waarover graag een andere
keer!)’

En dan nog iets...door c. van der laak
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Wij toerden nog de vorige week met de auto door Frankrijk, Cock en ik, aangezien
ik nog een paar kathedralen miste en ik al enige jaren bezig ben met een vergelijkend
onderzoek naar de getallensymboliek achter de maten van de diverse Gothische
Zijbeuken. Cock gaat dan zolang naar de Prisunic. En weer viel mij op, ik kan daar
nu eenmaal niets aan doen, maar de hele dag vallen mij dingen op, hoe armzalig de
fantasie van de gemiddelde Franse Restaurateur is!
Ik bedoel dit niet op het terrein van de Kookkunst, want die schijnt over het
algemeen wel in orde te wezen, ook al heb ik nooit enige aanvechting gevoeld om
dit te verifiëren, daar wij al onze mondvoorraad, inclusief de primus, in de kofferbak
met ons mee van huis nemen; maar meer op het gebied van de Naamgeving...
Zo turfde ik tussen Chartres en Metz liefst zesenveertig Restaurants die ‘Le Cheval
Noir’ heten en vierendertig Eetgelegenheden die men ‘Le Cheval Blanc’ heeft
gedoopt!
Ik noem dit VAN DER LAAK's WET VAN DE BANALISERENDE
EXCLUSIVITEIT.
Door namelijk het voor de hand liggende, als zijnde te weinig ‘exclusief’, voorbij
te lopen, wordt het ‘gewone’ minder en minder toegepast, waardoor het Alledaagse
tenslotte de hoogste staat van ‘apart-zijn’ vertegenwoordigt.
Zo ben ik, op al mijn reizen door La Douce France, nog nooit een Restaurant
tegengekomen dat ‘Le Cheval Brun’ heet!
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Ruwe inhoud
Deze inhoudsopgave pretendeert niet volledig te zijn; u vindt er, behalve de
geselecteerde ‘voorkanten’, slechts de langere reeksen ‘achterkanten’ in vermeld.
Komt u in de loop van een jaar echter teksten en/of illustraties tegen die u bijzonder
aanspreken, dan adviseren wij u het desbetreffende paginanummer zelf aan deze
Inhoud toe te voegen - hier werd ruimte voor gelaten.
1973
De Voorkanten 6
Inspekteur Trapper 7
Het Nederlandse Lied 8-10
Vier Interviews 11
Het Gebruik van Aanhalingstekens 13
Radio 1973 14
......
......
......
......
......
1974
De Voorkanten 18-19
Verborgen Beroepen 20
1975
De Voorkanten 22-25
De Zaak Aurora 25-26
Simplistiese Verhouding 27
Simplistiese Kreativiteit 30
Gastronomies Simplisme 31
Simplistiese Cartoons 33
Simplisties Vakantieverslag 34
Simplistiese Associaties 35
......
......
......
1976
De Voorkanten 38-41
Verbondspost: Het Verbondsterrein 42-44
Uithangbrillen 48-49
Vragen aan Het Simplisties Verbond 51
......
......
......
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1977
De Voorkanten 54-57
Scheren 58
Verbondspost: De Zaak Bontje 59-60
Zoenen 61
Dagboek van een Heerenkapper 62
Cadeautje 63
Mannen 65
Planten 66
Verbondspost: De Zaak Euro-Sky 67-71
Mister Stophoest 72
Te Licht 73
Spaansleuk 74
Mijn Mooiste Foto 75
Ons Plutonium (Prof. Dr.Ir.J.H. het Mannetje) 76
IJsblokjes 77
Copywriter's Kinderbenen 78-79
Merkbekendheid 80
......
......
......
......
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1978
De Voorkanten 83-85
Verbondspost: Simplisme en Katholicisme 85-86
Hoed 86
Bie, boos 87
Hoe Het Hoort 88-89
Verbondspost: De Karnavalsstamper 89-93
Vlekken 93-94
Het Simpla Taallabo 94-95
Verbondspost: Bal Gehakt 96-97
Droomvakantie 98-99
Verbondspost: De Haiku 99-101
In België 101-102
Naar Een Nieuwe Ruimte (Architect Frons de Bie) 103-104
Zwembroek 105-106
Op de Radio 106-107
Fietsende meisjes 107-108
Vallen 108
......
......
......
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Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

......

Kees van Kooten en Wim de Bie, Het groot bescheurboek

417
1979
De Voorkanten 110-112
Even afspreken 113-114
Bie wordt Geïnterviewd 114
Verbondspost: De Kwestie Tweekip 115
Koots Simplistiese Skicursus 116-118
Briefwisseling Koot en Bie: Scoren 118-119
Oorsel 120-121
Zin in een Goeie Film 121-122
De Nieuwe Koude Oorlog 122-123
Dagboek van een Volkomen Oninteressante Schrijver 123-124
Handleiding voor de Valsistiese Intellectueel 126-128
Buitenlandse Voetgangers 129-130
In de Aarde 130-131
Valsismen 131-133
Hoofdstad - een Radiogesprek 134-135
Koot en Cock 135-136
Eindexaminandi Opgelet! 136-137
Verbondspost - Het Nieuwjaarspakket 138-141
The Heart 143
......
......
......
......
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1980
De Voorkanten 145-146
‘Wie ben Ik?’ door Aad de Bie 147-148
Dingetje 148-149
Dagboek van een Neo-Antiquair 149-150
Vreemd 150
De Fortos (Door Anneloes) 151
De Zaak van der Laak - De NS 152-153
Koot Droomt Zich Af - Smaak 153-154
Toespraak van Bie tot het Humanistisch Verbond 155-156
De Bontwinkel 157
Werkdag 158
Onze Lichaamstaal - De Begroeting 159-160
Nee tegen De Fortos (Door Anneloes) 160-161
Over God, Het Leven en De Dood, door F. Jacobse en Tedje van Es 162-163
Onze Lichaamstaal - Het Hofmaken 163-164
Ze Zijn zo Knap tegenwoordig 165
Koot Droomt Zich Af - Het Hoofd 166-167
Verbondspost - De Kam 167-169
Onderweg 169
Koot Droomt Zich Af - Het Originele 170
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Onze Lichaamstaal - In De Vakantie 171-172
Het Boek van de Maand - Huisje, Plankje, Plantje 172-173
......
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1981
De Voorkanten 175-177
Naar een Nieuwe Bescheurman (1), door Jonst 177-178
Stripfiguur, door IEB 179-182
De Kwestie Reus 183-185
De brieven van Isotherme Zygomatique 185-187
Reclameburo Jacted vooral u reclame 187-190
De Zaak van der Laak - de PTT 191-192
De Heterobescheurgroep (1), door Jonst 193
Naar een Nieuwe Bescheurman (2), door Jonst 194
De Zaak van der Laak - De Woordenlijst 195-196
De Heterobescheurgroep (2), door Jonst 199-200
De Waterfiets, door Cock van der Laak 201-202
De Getekenden 204-205
Uitzicht 206-207
Mans Genoeg (Nieuws van de Heterobescheurgroep) 208
Sunwing Reizen, Jacobse en van Es 210-213
......
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1982
De Voorkanten 215-217
De Zaak van der Laak - Cartoons 217-219
Stiekeme Namen, door Cock van der Laak 220-221
Smaad! 221-223
Des Aambeilles 223-228
De Stichting Fiets in Nood 229-230
Ouderwetse Honden 231
Alles zal ik zeggen, Alles! - het dagboek van Aarnout 234-235
De Zaak van der Laak - het Déjà-vu 239-240
Briefwisseling Ziekenfondsverzekering 241-242
De Zaak van der Laak - Sport 243
Borst - mannen spreken over hun borstkas 247-248
Dagboek van een Rij-instrukteur 249
De Zaak van der Laak - Digitaal 250-251
Slip du Toilet 252
De Zaak van der Laak - Bomen 254-255
Jeu des Fromages 256-257
De Zaak van der Laak - Namen 258-259
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1983
De Voorkanten 261-262
Nederland hoe langer hoe hekker (1) 263-264
De Zaak van der Laak - Ramen Lappen 265-266
Englis on Video - Karel van Es 269-271
Modermismen - Broek 271-273
Nederland hoe langer hoe hekker (2) 273-274
Recepten met Henk Molenberg 276
Chinezen 277-279
De Relatiekalender 1983 - Ir.G.Saampjes 282-284
Nederland hoe langer hoe hekker (3) 285-286
On The Road - Walter de Rochebrune en De Vieze Man 287-289
Modermismen - Deux ou Trois? 289-290
De Worstreclame 290-292
Brilt u al? 292-293
Wie het laatst lacht...door Wijnand op het Spek 294-295
Nederland hoe langer hoe hekker (4) 296
Doe meer met luchtig beton 297-298
Peter van Straaten in Het Parool 301
Nederland hoe langer hoe hekker (5) 302
Koppensnellen 303-304
Nederland hoe langer hoe hekker (6) 305-306
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......
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1984
De Voorkanten 308-309
It's a maf,maf,maf,maf Amstermad - Henk Lannée 310-312
Modermisme - Lezen in de Vakantie 312-313
De Zaak van der Laak - Cor van der Laak contra Pelleboer 314-316
Het Moderne Leven der Apen - door Prof. Dr.Ir.J.H. het Mannetje 317-318
Doktor Jacobo en Broeder Vanessa 319-322
Het Vertaallaboratorium 323
Modermisme - Bezuinigen 325
Het Lekkere Gesprek 326
De Groenzittingen 328-329
Foefjes Origami 330
De Groentocht Juinen 332-334
Tuinarchitektenburo Muys en Le Prince 335-336
Bij De Dokter 336-337
Thea Ternauw Pot 338
Zo denkt de Laakoniek over Kerstmis! 339-340
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1985
De Voorkanten 342
De Scheurgang Brutaalkunde 343
De Oude Man en De Plank 344
Credit-cards 347-348
De Scheurgang Brutaalkunde (2) 350-351
Rijschool van der Brul 351-353
De Bodyguard 355-356
Dagboek van een Astronaut 359-360
Hoe eten wij een Doos Bonbons? 361-362
Dagboek van een werkloze Optimist 362-364
De Gouden Schaar 364-365
Het Oergedrenkte Woongebeuren 368-369
De Cursus Middelleeuwen 369-371
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1986
De Voorkanten 373-374
Aantallen van onbegrip 375-376
De Bescheurcultuuragenda (1) 377
Feestdagen met de Gebroeders Temmes 378-380
Vastendagboek 381
Maten en Gewichten 384
Telefoonalfabetten 385-386
De Bescheurcultuuragenda (2) 388
Scheurend door België 390-391
Mijn Vakantiedowntrip - door Koos Koets 391-392
Kasteel Old Leuwenborgh 393-395
De Bescheurcultuuragenda (3) 397-399
Seize Rue Saint-Denis 401-402
Zadels in de regen 403-404
Een betrouwbare Ondern. 407-409
Hoe spreken zij dan? 412-414
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Alstublieft! Gratis Kalenders tot en met het jaar 2000!
Hoe moet u nu verder zonder kalender? Heel eenvoudig: op deze en de volgende
bladzijden vindt u, dank zij de inspanningen van de heer C. van der Laak, alle
kalendaria van 1987 tot en met 2000!
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