
Americanypuppy  

Het is een doorsnee woensdagmiddag, half 4. Na weer een dag studeren is het tijd voor wat 

ontspanning met mijn grote vriendin sinds jaar en dag: Oprah Winfrey (ja, ik heb zelfs haar ‘20th 

anniversary’ DVD box!) Ik ben benieuwd; zou Nate ‘jammie jammie’ Berkus er weer zijn? Of 

wordt het weer treuren geblazen bij een familiedrama? Tijdens de intro wordt mij bekend dat het 

geen van deze twee blijkt te zijn. Nee, honden staan op het program voor deze middag. Honden?!   

  

Iedereen weet dat ik een overdreven kattenliefhebster ben en aangezien kattenliefhebbers over 

het algemeen niet van honden houden (ik dus ook niet), ben ik lichtelijk teleurgesteld. Maar ach, 

ik geef Oprah een kans. Als zij honden dusdanig de moeite waard vindt dat ze haar hele show 

daar aan wijdt, dan zal het wel interessant zijn. Gelukkig verschijnt al gauw één van mijn favoriete 

journalisten, Lisa Ling, in beeld. Vanaf dat moment ben ik overtuigd. Ja mensen, als Lisa Ling 

ergens onderzoek naar doet, dan is het meestal niet best gesteld met een situatie. Met (soms) 

gevaar voor eigen leven stelt zij wanzaken over de hele wereld aan de orde. Zo ook vandaag.   

  

In Amerika worden namelijk op talloze plaatsen de rechten van de hond geschonden. Waar wij in 

Nederland ons opwinden over de zogenoemde ‘varkensflats’ (nouja, ‘ons’… de enige die zich 

volgens mij druk maakt is Georgina Verbaan en gelukkig is dit nog steeds de show van Oprah), 

zo blijkt er in Amerika iets te bestaan dat ‘puppymills’ genoemd wordt. Hondenfabrieken dus.*   

  

De keiharde waarheid achter dit ‘fenomeen’ wordt in beeld gebracht door de verborgen 

cameraacties van Lisa Ling. Het zijn boerderijen waar honderden vrouwtjeshonden gevangen 

worden gehouden in veel te kleine kooitjes om keer op keer puppy’s te baren. De kleine puppy’s 

worden vervolgens verkocht, terwijl mamahond voor de zoveelste keer zwanger gemaakt wordt. 

Totdat ze letterlijk doodop is en afgemaakt wordt omdat ze niets meer waard is. In beeld wordt 

een teefje gebracht dat al zeven jaar vastzit op een puppymill. Dit betekent, aangezien honden 

twee keer per jaar zo’n negen á tien puppy’s kunnen krijgen, dat dit vrouwtje al 140 kinders 

gebaard heeft…   

  

De schokkende beelden van smerige omstandigheden, zieke honden die niet behandeld worden 

en de misselijkmakende manier waarop de eigenaren van deze puppymills met de dieren omgaan, 

doen mij beseffen dat ik helemaal niet zo’n grote hekel heb aan honden als ik dacht. Want zeg 

nou eens eerlijk, dit is toch fucking niet normaal?!! (alá Terror Jaap).   

  

Nu ben ik heus wel wat gewend. Naast Oprah kijk ik namelijk dagelijks naar Animal Planet en 

dan met name naar de opsporingsprogramma’s van organisaties die strijden voor de rechten van 

het dier. Het is werkelijk prachtig om te zien wat voor goed werk al die mensen doen van onder 

andere de ASPCA (alleen die naam al: the American Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals, fantastisch toch?!)   

  

Maar tegelijkertijd worden ook bij deze programma’s de gruwelijke omstandigheden in beeld 

gebracht waarin sommige dieren moeten verkeren. Voor deze ‘animal cruelty’ bestaat een boete 

van $1000,- of een jaar gevangenisstraf. Heerlijk dat Amerikaanse rechtssysteem! Als daar in 

Nederland voor gestreden zou moeten worden, mag Georgina van mij part wel haar zegje doen.   

  

Anyway, gelukkig is er een stichting die dagelijks deze puppymills langsgaat om afgedankte 

honden over te nemen. Om ze vervolgens te verzorgen totdat ze geadopteerd kunnen worden 

door mensen die geen hart van steen hebben. De beste man achter deze job heeft op deze manier 

al honderden teefjes gered van de onnodige dood. Ook deze prachtige werkzaamheden worden 

nauwkeurig door Lisa in beeld gebracht. We love you Oprah!   

 

En dan is het plotseling raak. In beeld verschijnt een mooie, witte hond die net gered is door de 

stichting. Het dier wordt vanuit de auto overgebracht naar de opvang, maar wat blijkt: het arme 

beest kan niet lopen. En niet omdat ze mank is of verzwakt, nee… ze kan niet lopen omdat ze 

simpelweg niet weet hoe dat moet! Het dier heeft haar hele leven, vanaf de geboorte, opgesloten 



gezeten in een veel te kleine kooi van kippengaas, waardoor ze nooit enige lichaamsbeweging 

heeft gehad en dus nooit heeft leren lopen! Ik voel warm, zoutig oogvocht over mijn wangen 

naar beneden glijden. En ik zie dat Oprah daar met mij meeleeft: sterk spul hè, dat Fisherman’s 

Friend?!   

  

Toch blijkt het Amerikaanse rechtssysteem niet zo fantastisch te zijn als het lijkt. Ondanks dat 

deze gruwelheden bij vele overheden bekend is, wordt er niets aan gedaan omdat het niet 

strafbaar is. De mensen achter deze puppymills blijken Amish te zijn en het geloof van deze 

mensen gaat er vanuit dat de mens machtiger is dan het dier. Zij mogen dus op deze manier 

omgaan met dieren omdat hun geloof dat toestaat. Vrijheid van godsdienst of zoiets…   

  

Ik zie hier een Gouden Kans voor Bridget Maasland: aangezien dat wanstaltige programma van 

haar (de Gouden Kooi) is afgelopen, lijkt het mij verstandig dat zij haar strijd tegen puppyleed 

verder gaat uitbreiden naar Amerika. Naast ‘Dutchypuppy’ krijgen we dan ook ‘Americanypuppy’ 

En laten we dan hopen dat ze Georgina Verbaan meeneemt (en haar daar achterlaat).   

  

Thank you Oprah!   

  

  
  

* http://stoppuppymills.org/inside_a_puppy_mill.htm  

                                                                                                                            

  

http://stoppuppymills.org/inside_a_puppy_mill.html
http://stoppuppymills.org/inside_a_puppy_mill.html


Andrea  
  

Maak kennis met Andrea. Andrea is het type meisje dat lekker haar gang gaat en waar alle jongens 

voor vallen. Zij is dan ook niet vies van een beschuitje eten met verschillende heren. Of van eten 

buiten de deur. Of van twee walletjes eten.  

  

Maar wat de meeste jongens niet weten, is dat Andrea al verkering heeft. Ze denken ieder dat ze 

de enige zijn voor haar. Andrea vertelt dit voor het gemak niet aan al deze jongens. Want zo kan 

ze met iedere jongens haar haar gang gaan, als niemand het van elkaar weet.   

  

Zo dacht Coby dat hij Andrea voor zich gewonnen had, omdat ze 's avonds bij hem in bed was 

gekropen. Maar wat Coby niet wist, was dat Rudy 's nachts belde waar Andrea bleef. Hij zat 

namelijk op haar te wachten. Dus Andrea ging er vandoor, zonder goede reden.   

  

En dan is er natuurlijk ook nog Angelo, de jongen waar alle meiden voor vallen. Angelo is al 34 

jaar, maar hij valt op jonge meiden. Zoals Andrea. En Andrea valt ook voor hem. Maar natuurlijk 

weet ook Angelo niet van het bestaan van Coby en Rudy af. Ze hebben een uit-aan-uit-aanrelatie. 

Tenminste, dat denkt hij.   

  

Eigenlijk is Andrea gewoon een slet. Tenminste, volgens haar vriendinnen. Ze liegt alles bij elkaar 

en verdraait constant de waarheid. En ze lokt het gewoon uit, dat iedereen haar wil. Ze is een 

'makkelijk' meisje.  

  

Andrea komt zichzelf wel een keer tegen, want als je zolang vreemdgaat, dan komt dat vast wel 

een keer uit. En dan heeft ze niemand meer, behalve haar vriendinnen. Maar haar vriendinnen 

vinden haar raar en Andrea hoeft echt niet te denken dat ze zomaar bij hun kan aankloppen als 

de jongens haar niet meer moeten.   

  

Ik ken Andrea niet persoonlijk. Gelukkig niet, ik zou niet weten wat ik tegen haar zou moeten 

zeggen. Ik heb haar leren kennen tijdens een ritje van 40 minuten op het traject 

HoornAmsterdam Centraal. Ik kreeg zomaar, gratis en voor niets, een zeer gedetailleerde 

beschrijving van het liefdesleven van Andrea. En ik had er niet eens om gevraagd.  

  

  
  



 De meeste dromen zijn bedrog  

Heb je weleens een droom waarvan je zou willen dat die nooit geëindigd was? Vast wel. Sommige 
dromen zijn zó levensecht, dat je zou wensen dat het daadwerkelijk waar was wat er ’s nachts in je 
hoofd afspeelde. Een gevoel van geluk en euforie dat altijd teleurstellend afgelopen is wanneer de 
wekker gaat. Vervelende dromen bestaan ook. Dromen waarin je juist wenst dat je zo snel mogelijk 
wakker wordt. En als je dan eenmaal wakker bent, je enorm opgelucht bent dat hetgeen wat zich 
zojuist heeft afgespeeld niet waar blijkt te zijn. In dat laatste geval zou je Marco Borsato met alle 
liefde gelijk geven: dat de meeste dromen bedrog zijn.  
  

Naast fijne en minder fijne dromen bestaan er ook nachtmerries. Nachtmerries zijn geen 
vrouwelijke paarden die jou ’s nachts een bezoekje komen brengen, maar ‘extreem angstige dromen 
met erg negatieve emoties waaruit de dromer meestal wakker schrikt’. Een klein 
literatuuronderzoekje leert mij dat er twee soorten nachtmerries zijn: nachtmerries als het gevolg 
van een traumatische ervaring (zoals het meemaken van een brand of het overlijden van een 
dierbare) en nachtmerries zonder specifieke achtergrond maar met vaak dezelfde thema’s (zoals 
verdrinking, achtervolging en vallen).   
  

Waarom dit theoretische opstel over zoiets naars? Omdat ik vannacht zelf de hoofdrolspeelster was 
van mijn eigen nachtmerrie. Eén keer eerder heb ik last gehad van een nachtmerrie. Tenminste, 
eentje die ik mij kon herinneren toen ik wakker werd. Nouja, wakker werd… ik werd wakker 
gemaakt door manlief omdat ik zodanig in paniek was, dat ik hevig om mij heen aan slaan was en 
zó overstuur was dat ik hem wakker gilde. Wat bleek het geval? Ik werd in een winkelcentrum 
aangevallen door een grote groep jongens die mij vastpakten en wilden vermoorden. How creapy is 
that?! Gelukkig werd ik op tijd uit mijn lijden verlost, ik moet er niet aandenken dat ik mijn eigen 
dood zou moeten meemaken…   
  

Vannacht had ik last van een inbreker in ons huis. Onderweg naar de masterbedroom zag ik vanaf de 
trap een man de hal inlopen. Hij had het overduidelijk op mij voorzien, hij kwam de trap opstormen 
om mij te grazen te nemen. Voordat hij mij te pakken kreeg, werd ik wakker gemaakt door mijn 
wederhelft die nogal geschrokken was van mijn spastische en hysterische gedrag. Ik werd huilend 
wakker, al was ik mijzelf daar niet eens van bewust.   
  

Nachtmerries kunnen ervoor zorgen dat mensen niet meer in slaap durven te vallen, zo vertelt mijn 
literatuuronderzoekje mij. Gelukkig had ik daar geen last van, het was 5 uur in de morgen en ik was 
nou eenmaal moe. Maar wat vertelt zo’n nachtmerrie nu eigenlijk? Ik heb geen traumatische 
gebeurtenis achter de rug, dus het lijkt me stug dat dat de oorzaak is. Ook heb ik geen last van 
stress (wat ook vaak als een oorzaak gegeven wordt): ik heb sinds vorige week geen last meer van 
schoolstress en om nou te zeggen dat mijn bijbaantje zo indrukwekkend is… Een nachtmerrie kan 
ook ontstaan doordat de dromer vervelende dingen verwacht. Maar wat kan dat nou zijn? Ik 
verwacht eigenlijk alleen maar leuke dingen tegen te komen in de toekomst: my first job, our first 
house… niks vervelends aan lijkt mij.  
  

Waarschijnlijk (of hopelijk) zijn mijn nachtmerries gewoon toevalstreffers geweest. Laat ik in maar 
hopen dat het niet vaker voor zal komen. Of laat ik in ieder geval hopen dat ik ze niet krijg wanneer 
ik een keer alleen slaap (wie moet mij dan wakker maken?!)   
  

Have a good night…  

  

  
  



Dikke Muis  
  
Dikke muis is niet meer. Neêrlands oudste kat heeft deze week het loodje gelegd. En dat is toch 

wel heel bijzonder. Dikke Muis is namelijk 28 (!) jaar geworden, een zeldzaam iets in kattenland. 

Het schijnt namelijk dat een kat van 20 jaar net zo oud is als een mens van 100 (maar daar is de 

wetenschap nog niet over uit). Het geeft mij in ieder geval de gelegenheid een stukje te schrijven 

over toch wel één van mijn passies: katten.   

  

Zo raakte ik onlangs in een discussie verzeild waarbij ik horen kreeg dat het hebben van een kat 

"echt niet hetzelfde is als het hebben van een kind". Nu moet ik eerlijk bekennen, ik ben letterlijk 

van het ‘huisje-boompje-beestje’ en niet van het ‘huisje-boompje-mensje’, dus misschien ben ik 

wel bevooroordeeld. Maar ik dacht: “hoezo niet?!”   

  

Ga namelijk maar eens na: een kind tot 18 jaar kost (zo is laatst gebleken) ongeveer een ton. Dat 

zijn honderdduizend keiharde euries! Nu hoeft een kat niet perse zoveel te kosten (of je laat hem 

of haar elk weekend in een luxueus kattenhotel overnachten) maar echt gratis is het hebben van 

een kat nou ook niet echt. Alleen al het eten kost een vermogen, aangezien de moderne kat allang 

niet meer genoegen neemt met alleen wat stukjes kip gemengd met een vage gelei. Nee, de 

hedendaagse kat heeft liever fois gras in z’n bakje en laat zich echt niet afschepen met een glaasje 

water (zóó 2006). En natuurlijk geldt ook voor de kat dat ze na het eten een snoepje mag.   

  

Daarnaast heeft ook een kat een plekje om te slapen, speelgoed (houdt ‘m jong en slank) en 

aandacht nodig. Heel veel aandacht. Ze hebben niet voor niets zo’n zachte vacht natuurlijk. Een 

kind zonder bed is ook zielig, een kind zonder speelgoed verveeld zich ook dood en een kind 

geen aandacht geven is natuurlijk helemaal not done.   

  

Bovendien moet je ook bij een kat de boel opruimen als de grote ‘bah’ gedaan is (wel zo fris) en 

als de kat honger heeft begint ‘ie te krijsen. Net als een kind. (al is kattengejank wel héél irritant). 

En zowel voor ouders als voor kattenhouders geldt: geef kind of kat hun zin en ze stoppen met 

zeuren.   

  

Als je een dag of meer weg bent regel je de buurvrouw om je diertje eten te geven. En als de kat 

ziek is, breng je ‘m als baasje zo snel mogelijk naar de dierenarts. Een kind laat je immers ook niet 

alleen achter en je wilt ook dat je kleine grut zo snel mogelijk beter wordt.   

  

Wat ik ook niet begrijp, is als kat & kind niet met elkaar overweg kunnen, de kat meestal degene 

is die aan het kortste eind trekt. En dat terwijl de kat er in 9 van de 10 keer toch wel als eerste bij 

was. Net als bij de familie van Dikke Muis, de oudste zoon of dochter bleek ‘pas’ 23 jaar te zijn, 

kun je nagaan! Na 28 jaar is zo’n kat toch wel een volwaardig lid van de familie? Dan kun je mij 

niet vertellen dat je niet evenveel van je kat gehouden hebt als van je kind (die misschien allang 

het huis uit is).   

  

Achja, het zal wel komen doordat mijn moedergevoelens zich nog lang niet de kop doen 

opsteken, maar ik ben nou eenmaal een overdreven kattenliefhebster (én fan van Animal Planet!) 

Het hebben van een kat is (qua houden van) dus echt wel hetzelfde als het hebben van een kind. 

Je laat je kind toch ook niet ’s nachts buiten lopen?    

  

  
  



Don´t take it personal  
  

Werken bij een nieuwswebsite heeft zo zijn voordelen. Eén daarvan is dat je altijd op de hoogte 

bent van nieuws. En vooral ook dat je als EERSTE op de hoogte bent van het LAATSTE 

nieuws. Snapt u het nog?  

  

Zo vragen mijn schoonouders, die nog nooit het internet hebben gebruikt, ’s avonds altijd ‘weer 

was die brandweer auto vanmorrege veur?’ (of zoiets, mijn West-Fries is niet zo best). Vaak kan ik hen 

dan op de hoogte brengen over het wel en wee in het altijd mooie West-Friesland. Maar ook hoor 

ik vaak, als mensen een leuk nieuwtje denken te hebben en ik niet verbaasd genoeg reageer: ‘ohja, 

dat weet jij natuurlijk al’. Tja, als je bovenop het nieuws zit, is er weinig nieuws meer onder de 

zon. En ook onze vaste fotograaf Theo A. (niet te verwarren met Theo W.) lijkt altijd wel bloid als 

‘ie mij aan de telefoon krijgt. Of dat komt omdat hij ook een Obdammer is en bovendien goede 

vrienden is met mijn buren (wat is de wereld toch klein) weet ik niet, maar gezellig is het wel.  

  

Toch heeft dat ‘bovenop het nieuws zitten’ ook z’n nadelen. Sommige dingen wil je namelijk 

helemaal niet weten. De meest afschuwelijke ongelukken, moorden en overvallen passeren 

dagelijks de revue. Soms ver weg, maar soms ook dichtbij (hé, is dat niet een liedje…?) Zoals een 

jongen die beroofd is op de Braken, of een vechtpartij bij het station.  

  

Toevallige passanten die ‘zomaar’ een klap moeten incasseren, automobilisten die na een 

voorrangsfout met elkaar op de vuist gaan en vrouwen die bijna elke minuut van de dag (dus ook 

op klaarlichte dag!) beroofd worden van hun tas…  

  

Vooral dat laatste is iets waar je niet al te veel bij stil moet staan als je zelf de straat op gaat. Maar 

dat is soms verdomd lastig. Ik wandel ook altijd lekker luchtig met mijn tas in de hand. Zelfs in 

het buitenland zwaai ik rustig met mijn handtas in het rond (oké, dat is niet helemaal waar). Wat 

ik wél doe, is mijn (hand-)tas aan het stuur van mijn fiets hangen als ik op de fiets zit. Lekker 

praktisch. Maar zelfs dat is voor overvallers geen probleem. Ze sleuren gewoon vrouw en tas van 

de fiets af. Brr…  

  

Wat moet je nu als je dit dagelijks leest? Je zou er toch bijna spontaan straatvrees van krijgen. Het 

nieuws niet meer volgen dan maar? De ontkenningsfase ingaan (dat gebeurt mij toch nooit)? Op 

zelfverdedigingcursus gaan? (helpt dat als een overvaller een mes bij zich heeft?) Ik ben er nog 

niet uit.  

  

Wel is het een stukje bewustwording. Met mijn tas zwaaien als ik naar huis loop, doe ik niet meer 

(geloof me, Purmerend is écht geen mooie stad als het donker is). Ook niet als de zon schijnt 

trouwens. Het beste is om het nieuws niet al te persoonlijk te nemen. De meest idiote dingen 

vinden nu eenmaal toch plaats in the big city.  

  

  

  



Fobiac: de angst voor vuurwerk  
  

Nog een paar dagen en we hebben weer het einde van het jaar gehaald. Over de hele wereld wordt 
de jaarwisseling gevierd met bruisende champagne, oliebollen (nouja… die zullen ze vast niet overal 
ter wereld hebben) en uiteraard, vuurwerk.   
  

Vuurwerk… de Chinees die dat voor het eerst uitgevonden heeft, zou ik graag eens vragen wat hem 
of haar bezielde. Ik heb het namelijk niet zo op vuurwerk. Niet zo… eigenlijk helemaal niet. 
Vuurwerk is eng, vuurwerk stinkt, vuurwerk maakt herrie en bovenal is vuurwerk zonde van het 
(gelukkig niet dat van mij) geld.   
  

Voorstanders van vuurwerk zullen nu waarschijnlijk roepen: “maar vuurwerk is toch mooooi?!” Ja, 
mooi siervuurwerk is mooi. Als je in Sydney staat. Maar rotjes, voetzoekers, 385.000-klappers en 
mensen die met vuurwerk stunten zijn niet mooi. En Obdam is geen Sydney.   
  

Mijn angst voor vuurwerk (misschien wil Lange Frans mij wel helpen met zijn programma Fobiac) 
is één van de redenen dat ik Oud & Nieuw niet zo bijzonder vind als menig ander mens. Het is een 
‘verplicht’ feest, waarbij iedereen z’n best doet om pas om 6 uur thuis te komen uit de kroeg en 
waar ik dus het liefst niet meer aan mee zou doen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben echt wel in voor 
een feestje. Maar het zou niet moeten ‘moeten’. Gewoon gezellig een borreltje en een balletje, dan 
ben ik al gelukkig.   
  

Terug naar het vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling blijf ik meestal vanaf een uur of twaalf zo dicht 
mogelijk bij de voordeur staan, zodat ik op elk moment terug naar binnen kan rennen. Nog liever 
kijk ik vanuit het raam naar dat ‘oh zo mooie’ vuurwerk. Ik weet niet waar die angst vandaan komt. 
Voor zover ik weet, heb ik geen vuurwerktrauma in mijn jeugd opgelopen.   
  

Het lijkt mij namelijk echt verschrikkelijk om slachtoffer van vuurwerk te worden. Nu zal dat nooit 
gebeuren door mijn eigen toedoen (ik raak het liefst al niet eens een ‘sterretje’ aan), maar juist als je 
zelf zo voorzichtig bent, is het wel zo prettig als de rest van de wereld dat ook is.   
  

Maar juist dat lijkt nu net het probleem. Zo bestaan er regels voor het afsteken van vuurwerk (pas 
op 31 december vanaf 10.00 uur en niet na 1 januari 02.00 uur) maar daar lijkt de jeugd van 
tegenwoordig zich niks van aan te trekken. Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik opgescheept 
met twee van angst bibberende katten, omdat ze op het pleintje voor ons huis vuurwerk aan het 
afsteken zijn. Zoals elk jaar. Werkt fantastisch dus, die regelgeving…   
  

En zoals elk jaar storm ik dan naar buiten om te kijken welke randdebielen zich zo asociaal 
gedragen. Het liefst zou ik dan schreeuwen: “Halloo!! Het is vandaag 29 december hoor!! Als je nu 
niet stopt, bel ik de politie!!” Maarja, onbewust worden we steeds asocialer (ook zo’n leuk 
voorlichtingsfilmpje), dus de jeugd zal het vast niet beseffen. En als ze dat al wel doen, heb jij de 
volgende dag een vuurwerkpijl in je brievenbus of huis. En dus houd ik wijs mijn mond en probeer 
mijn katjes te beschermen.   
  

Toch kon ik het vandaag niet laten om mijn mond open te doen. Zo fietste ik vanuit de trein naar 
huis en zag in de verte bij De Buurtsuper een groepje jongeren staan die vuurwerk aan het afsteken 
was. De voetzoekers en andere pijlen vlogen over de grond en door de lucht. Ik wist dat ik daar 
langs moest fietsen; omkeren is ook weer zo iets hè? Bovendien was het koud en ik had honger. Ik 
minderde vaart om mijn gedachten te overzien (‘shit, is er echt geen andere weg?’) en zag dat de 
man die naast mij liep (blijkbaar fietste ik zo langzaam), stopte. De man had een hond bij zich en 
die zag de bui van de jongens met vuurwerk al hangen natuurlijk.   
  

Op het moment dat ik de jongens passeerde, waren de vuurwerkpijlen net klaar met hun geknal. Ik 
keek naar één van hen met een blik van ‘waag het niet om nu iets te flikken’ en het leek alsof hij 
het doorhad. Hij kwam op me af en maakte een schietende beweging met zijn lege vuurpijl. Daarbij 
maakte hij ook nog eens een sissend geluid. Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Ik wist het 
zeker: nu krijg ik inderdaad die vuurpijl in mijn oog. Uit boosheid (maar vooral uit angst) riep ik 
dat hij dat maar beter uit z’n hoofd kon laten. “Ik zou het niet doen als ik jou was!!’’    



  

Zo snel als ik kon, fietste ik vervolgens verder. Visioenen van opgeschoten jochies op scooters die 
mij met vuurwerk achtervolgden, schoten door mijn hoofd. En toen ik lekker en veilig thuis dacht 
te zitten, begon het geknal weer.   
  

Ik ben het helemaal eens met die oogartsen uit Leiden: schaf het consumentenvuurwerk af. 

Verbieden die troep! En een beetje rap graag, het liefst vóór de aankomende jaarwisseling.   

  

Happy New Year!!  

  

  

   



Geduld is een schone zaak  
  
Sommigen van jullie weten dat ik al ruim drie maanden vakantie heb. Ik noem het maar 

‘vakantie,’ dan lijkt het tenminste nog wat. En om eerlijk te zijn voelt het met de heerlijke 

temperaturen van de laatste tijd ook wel een beetje zo.   

  

Voor degenen die vervolgens denken dat ik de hele dag niks aan het doen ben: dat klopt. Nouja, 

niks… het zoeken en vinden van werk is al een hele bezigheid, maar de laatste tijd vul ik mijn 

dagen met het achternazitten van niet-meewerkende instanties. En dat vergt een hoop geduld. 

Geduld waar ik helemaal niet over bezit, zodat ik langzamerhand verander in een tikkende 

tijdbom, die uit frustratie elk moment kan afgaan.  

  

Het begon allemaal drie maanden geleden toen vele mensen riepen dat ik waarschijnlijk wel recht 

zou hebben op een uitkering. Een uitkering?! Is dat niet iets voor mensen die niet willen werken? 

Nee, het blijkt ook te zijn voor mensen die wel heel graag willen werken (zoals ik dus), maar die 

in de overbruggingsperiode (mooi woord dat gewoon ‘werkloosheid’ betekent) zonder centen 

zitten. Kwam dat even goed uit, mijn geweldige, uitdagende baan in de tulpen (ehh…) was net 

afgelopen en het uitzicht op een ‘echte’ vaste baan werd met de tijd steeds kleiner. Drie maanden, 

drie brieven, één bezwaarschrift en driehonderd telefoontjes later ben ik in staat om naar Alkmaar 

af te reizen en de mensen van de betreffende instantie eens even flink de waarheid te vertellen.  

  

Een andere instantie die het bloed onder mijn nagels vandaan haalt, is mijn eigen Universiteit. De 

plek die 4,5 jaar van mijn leven in beslag nam, waar ik me thuis voelde, waar ik nieuwe vrienden 

maakte en waar ik bovenal heel netjes, volgens de regels gestudeerd heb, heeft ervoor gezorgd dat 

ik nu uit pure wanhoop zin heb om mijn diploma’s te verbranden. Zie je nou wel dat Amsterdam 

een rotstad is…! Door een fout die zijzelf nota bene heeft toegegeven, maar niet kan (met andere 

woorden: wil) terugdraaien, zit ik opgescheept met een boete bij de Ib-Groep waar je als student 

echt niet vrolijk van wordt. “Sorry mevrouw Van Gaans, uw Universiteit zal dit toch echt zelf 

met u moeten oplossen”.  Eén maand, honderd mailtjes, één bezwaarschrift en nog eens honderd 

telefoontjes later heb ik de UvA uiteindelijk zover dat ik geld van haar krijg. En niet zo’n beetje 

ook. Mij laten opdraaien voor iets dat ik niet misdaan heb, daar ga ik niet mee akkoord natuurlijk.  

  

Het is maar goed dat ik al een tijdje van mijn telefoonangst af ben (met dank aan mijn stage!), 

anders had ik het waarschijnlijk allemaal allang opgegeven. Maar ik laat me tegenwoordig niet 

meer zomaar afschepen met “we bellen u morgen terug mevrouw Van Gaans” of “U hoort 

binnenkort van ons”. Als ik niet teruggebeld ben, bel ik zelf weer, net zolang tot ze gek worden 

van mijn gezeik en maar instemmen met mijn eisen om van mij af te zijn.   

  

Zoals de NS. Dat zijn nou niet bepaald de beste vrienden van de treinreizende mens, maar voor 

afgestudeerden hadden ze een leuk cadeautje bedacht: een gratis voordeelurenabonnement 

inclusief twee gratis dagkaarten. Wouw, dat is toch wel helemaal fantastisch! Dat abonnement had 

ik snel te pakken, die twee treinkaarten uiteraard niet. Die zou ik nog tegoed krijgen. Nooit gehad 

natuurlijk. Twee maanden, twee weken en twee telefoontjes later lagen ze dan toch op de mat. 

Met “de excuses voor het ongemak”. Alsof je daar wat voor koopt…  

  

Inmiddels ben ik erachter dat geduld écht een schone zaak is. Het leven van een sollicitant bestaat 

namelijk ook vooral uit afwachten, afwachten en nog eens afwachten. Tot die tijd ga ik weer 

lekker aan de slag bij een agrarisch bedrijf. Heerlijk de bloembollen in, back to my youth!   

  

  
  



Het dorp Obdam  
  

Het antwoord op de vraag 'waar kom jij vandaan?' vraagt dikwijls om moeilijkheden. Achter in je 

hoofd schuilt het antwoord 'Alkmaar', maar omdat je enigszins te trots bent om over je afkomst 

te liegen, zeg je toch 'Obdam'. De reactie van de vragensteller is dan logischerwijs en met enige 

verbazing als volgt: 'waar???!'   

  

Algoed, een stukje over het dorp Obdam. Met haar luttele 6/7-duizend inwoners een vredig 

plattelands gebeuren waar jong en oud zich uitstekend doet vermaken. Van keet tot kroeg en van 

kerk tot kermis.   

  

Het voordeel van het dorp is dat er een soort van 'iedereen kent iedereen sfeer' hangt en dat 

vinden de meesten toch wel prettig. Een wandelingetje naar de supermarkt verandert dan al gauw 

in een big social happening. En niemand hoeft bang te zijn om alleen achter te blijven, er is altijd 

wel een bekende in de buurt.   

  

Een ander prettige bijkomstigheid is de rust die een dorp uitstraalt: weilanden, 30-km zones en ga 

zo maar door. Geen eeuwenlang geknutsel aan wegen en gebouwen zoals in menig grote stad, wat 

toch wel prettig is voor de veiligheid van klein grut, zowel mens als dier.   

  

Maar zoals onze grote voetbalheld Johan Cruijff weleens zei heeft elk voordeel z'n nadeel, dus 

ook het dorp. Weilanden geven misselijkmakende mestgeuren af en in 30-km zones wordt bijna 

nooit 30 km/h gereden, waardoor kindertjes op fietsjes en rondrennende haarballen evengoed 

gevaar lopen.   

  

En ook het 'ons kent ons' verschijnsel blijkt niet altijd even goed uit te pakken. Mensen die zich 

met anderen bemoeien, zich uitlaten over mensen waar ze niets mee te maken hebben: roddel & 

achterklap zijn aan de orde van de dag. De vraag is of deze mensen nu zelf zo'n kansloos leven 

hebben dat ze zich zo graag met anderen bezig houden? Waarschijnlijk wel. Deze mensen zullen 

dan ook dagelijks kijken naar programma's als 'Shownieuws' en 'RTL Boulevard', welke al even 

kansloos zijn. Het beste is om dit soort mensen te negeren, dan is de lol er snel vanaf.   

  

Maar ach, wonen in een dorp blijft toch wel het mooiste wat er is. Alles wat je niet tegenkomt in 

de stad, vind je in een dorp. En dat hoeft dan heus niet per se Obdam te zijn.   

  

  

  
  



 

Het Gestoord Vervoer Bedrijf (GVB)  

  

Dit stukje tekst zal eens niet gaan over het ongenoegen rond de Nederlandse Spoorwegen (NS). 
Dit om de lezers te behoeden voor een tien pagina’s tellend stuk, aangezien je over deze 
vervoersmagnaat behoorlijk wat kunt zeuren. Want hoe hoog of laag je ook springt, er verandert 
toch niets. En let wel, je kunt je portemonnee er ook aardig mee vullen.  
  

Nee, dit stukje tekst gaat over een ander vervoersbedrijf uit Amsterdam: het Gemeentelijk Vervoer 
Bedrijf. Onlangs verscheen een bericht in het nieuws dat het GVB een miljoenenboete heeft 
gekregen*. En waarom? Omdat de bussen, trams en metro’s niet genoeg op tijd rijden of zelfs 
uitvallen. Halleluja! Ode aan Stadsregio Amsterdam, de mensen die deze boete hebben 
uitgeschreven! Het blijkt namelijk dat van alle rollende gevaarten, de bussen en trams vaak helemaal 
niet rijden. Oké, van bussen heb ik weinig last. Stadsbussen zijn eng en stadsbussenchauffeurs nog 
veel enger.   
  

Maar dagelijks met de Amsterdamse tram een ritje maken door de stad is ook absoluut geen feest. 
Een zitplek veroveren is bijvoorbeeld not an option. Zeker niet als je dit in het spitsuur rond etenstijd 
richting het Centraal Station probeert. Een staanplaats veroveren is daarbij tegenwoordig ook niet 
meer vanzelfsprekend. Ik heb mensen als een zuignap vastgeplakt met hun neus tegen het raam 
gezien, kinderen hingen als apen aan het plafond en zelfs de kaartjescontroleur moest zijn stoel 
afstaan aan woedende omaatjes met wandelstokken. Ja, reizen met de tram is een hels avontuur.   
  

Daarbij komt dat de gemiddelde trambaan (als deze niet al is opengebroken, maar dat is wéér een 
ander anti-Amsterdam-topic) niet zo rechtlijnig loopt als een spoorbaan van de trein. Gevolg: bij 
noodstoppen of scherpe bochten valt iedereen als een stel dominostenen om-, op- en over elkaar 
heen. “Domino D-Day 2008: de Amsterdamse bovengrondse!”  Het zou een prachtige real-life soap 
kunnen worden.   
  

De reden voor het schrijven van dit stukje sluit precies aan bij het krantenbericht. Zo mocht ik 
laatst helemaal zelf ervaren hoe het is om op een tram te wachten die uiteindelijk pas na 20 minuten 
zou verschijnen. 20 minuten mensen!! Dat is toch niet normaal meer?! Met als logisch gevolg dat 
mijn rijtuig van de NS allang vertrokken was. Zeg maar dáág!   
  

Ik begrijp het GVB niet. Ik sta namelijk op een plek waar zowel de trams richting weet-ik-veelwaar 
rijden als richting het Centraal Station. Je begrijpt, die andere trams reden wél af en aan. Maar 
ohnee… een tram richting één van de drukst bezochte openbare gelegenheden van Amsterdam 
laten rijden en dat ook nog eens tijdens spitsuur? Nee joh, dat doen we toch niet?! Dus daar sta je 
dan in de kou, met de minuut chagrijniger wordend omdat je nu een halfuur later thuisbent. Beetje 
jammer dat je van het GVB geen geld terug krijgt bij vertraging. Wat nou Gemeentelijk Vervoer 
Bedrijf?! Ze zouden het Gestoord Vervoer Bedrijf moeten noemen!   
  

Ach, gelukkig weet ik dat ik niet zomaar een zeurend meisje ben dat haar zin niet krijgt. Ik ben blij 
dat het GVB die boete gekregen heeft en dat er dus wel degelijk andere mensen zijn die zich er 
druk om maken. Het was namelijk niet de eerste keer dat een tram aan mijn neus voorbijreed.  
  

Gelukkig heb ik wel een mooie ‘vriendschap’ weten op te bouwen. Ik sprak namelijk een mede 
wachtende tramgenoot aan om de tijd te doden. Gewoon, om een praatje te maken. Alleen is ook 
maar zo alleen.  We bleken zelfs samen met dezelfde gemiste trein naar huis te moeten. Al met al 
was dat dus nog best gezellig en daar kan geen geld tegenop.’  
  

  
* http://www.nu.nl/news/1335994/32/rss/Miljoenenboete_voor_GVB.html  
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It’s NOT my lucky day…  
  

Je hebt weleens van die dagen dat je denkt dat alles tegenzit. Dit begon vandaag bij mij al om 

07h15.   

  

Vandaag had ik namelijk mijn eerste, nieuwe dag op de UvA, iets waar ik meestal wel lichtelijk 

zenuwachtig van word. Al die nieuwe mensen die je aanstaren als je je voorstelt en natuurlijk de 

nieuwe docenten die het bovennatuurlijke van je verwachten. Dus je haren zijn gestyled en je 

hebt je goeie goed aan (overigens een zéér ouderwetse uitdrukking, aldus mijn schoonmama).   

  

Enfin, rond 07h15 sta ik mijn flesje water te vullen en plotseling klettert het geval uit mijn 

handen, op de grond natuurlijk. Dus daar sta je dan ’s morgens vroeg de vloer te boenen. Lekker 

begin van de dag…   

  

Vervolgens stap ik rond 07h20 op mijn fiets om me te haasten richting le train. En wat gebeurt er 

op dat moment… Ik haal mij nieuwe, zwarte panty open aan de trapper!! G*dverd*mme!! Why 

me?! Oké, nadenken… focusss… Tijd om het kreng uit te trekken heb je niet (de trein wacht 

namelijk niet op gescheurde panty’s van ijdele meisjes en de heren van de UvA al helemaal 

niet…) En aangezien ik logeerde bij huize Wijnker, liggen de panty’s mij nou niet bepaald voor 

het oprapen. Dus dan maar fietsen. Wist je dat een (redelijk) kleine ladder zich tijdens een 

fietsritje transformeert tot het formaat glazenwasserladder?! Daar kan zelfs geen likje nagellak 

tegenop (dat ik overigens óók niet bij me had natuurlijk).   

  

Eenmaal aangekomen bij de trein (hevig geëmotioneerd door mijn genante verschijning) blijkt het 

geval 10 minuten vertraging te hebben!! G*dsamme!! Had ik me achteraf dus wel gewoon kunnen 

omkleden!! Ach ja, achteraf is het mooi wonen in Eindhoven (aldus Theo Maassen).   

  

Maargoed, what to do next?? Ik had de keus om zeer onverzorgd doch met opgeheven hoofd 

door de Amsterdamse straten te hobbelen, of mijzelf van de panty te ontdoen in de trein. Ik koos 

voor het laatste. Een zeer enerverende ervaring, je omkleden in de WC van een trein, al zeg ik het 

zelf. Maar het was me gelukt. Nu moest ik alleen nog zien te overleven met mijn lichtgevende, 

nog-niet-door-de-Franse-zon-gebruinde benen. Natuurlijk zie je mensen kijken, (die heeft de 

zomer wel heel erg in haar bol!) maar ik ben ook maar een mens.   

  

Op het station in Amsterdam aangekomen blijk ik geen tijd meer te hebben op mijn in de trein 

gekregen tip (lees: kijk even bij de Etos voor een panty) uit te voeren. Er zat niets anders op dan 

gewoon naar de les te gaan. Mijn impressive first impression was toch al gedoemd te mislukken… (of 

juist niet...?)   

  

Nadat ik tijdens een tussenuur mijzelf had verwend met een stel nieuwe panty’s, ging ik er ’s 

lekker voor zitten om mij voor te bereiden op de Franse les. Plots word ik opgeschrikt door een 

dame en een heer (lees: twee studenten Filosofie) die, zoals later zal blijken, mijn zelfvertrouwen 

om zeep komen helpen.   

  

Of ik even mee wil doen aan hun onderzoek? Welja, waarom niet. Krijg ik me toch een opdracht 

met allerlei kaartjes, cijfers en letters waar ik echt geen raad mee weet! Hallo lieve menschen!! 

Hoe vaak moet ik nog uitleggen dat mijn ruimtelijk inzicht en logisch denkvermogen (wat die 

kaartjes betreft) maximum 0,0 scoren op de IQ-test?! Waarom krijg ik nou niet zomaar een taal- 

of spellingsopdracht? Nee hoor, die filosofen moeten weer moeilijk doen… Of ik nog een 

tweede opdracht wilde doen? Nee!! Wat denk je zelf?! Dus ik nam mijn gratis kopje koffie aan 

(dat dan weer wel natuurlijk) en ging verder met mijn zorgeloze middagje. What’s next…   

                                                                                                                             

  



Maar er kwam geen next! Het begon me zelfs een beetje me te zitten! Er volgde een interessante 

lezing later op de middag, de trein had op de terugweg geen vertraging en mijn nieuwe panty had 

de dag overleefd! It’s a miracle!  

  

  

   



La vie en France  
  

Bonjour mes amis! Mijn heerlijke twee weken vakantie in la sud de la France zit er weer op! Tijd 

voor een nieuw verhaal dus.   

  

Als echte francofiel was ik uitermate in mijn nopjes in het zonnige zuiden. Niets is lekkerder dan 

heerlijk burgerlijk op de camping te genieten van het Franse leven. En niet te vergeten, het 

gigantisch mooie weer in Frankrijk. Ik heb echt een beetje geleefd als, zoals het gezegde luidt, 

‘een God in Frankrijk’. Nu weet ik natuurlijk niet hoe God leeft, of Hij überhaupt leeft en al 

helemaal niet hoe Hij in Frankrijk zou leven. Maar neem maar van mij aan, het is er fantastisch 

vertoeven.   

  

Naast bovenstaand gezegde wordt echter ook wel eens het volgende over Frankrijk gezegd: 

“prachtig land, alleen jammer dat er Fransen wonen”. Nu mag ik daar eigenlijk weinig over 

zeggen, ik ben immers toch wel voor een ¼ Frans (merci grandma!) en aangezien ik ook wel een 

aardig woordje Frans spreek, (ik kreeg zelfs een compliment van mijn reisgenoot) zijn ze over het 

algemeen best aardig, die Fransen.   

  

En zeg nou zelf, er zijn een aantal dingen die de Fransen als de beste en als geen ander kunnen: 

de heerlijkste wijnen produceren, de lekkerste kazen maken, mijn magret de canard beter dan 

Nederlandse chef-koks bereiden en, niet te vergeten, hun prachtige taal gebruiken in de mooiste 

zinnen (die sneller dan het geluid gaan).   

  

Er is echter één ding dat de Fransen echt NIET kunnen... en dat is autorijden. Aangezien dit onze 

eerste echte autovakantie was, mochten we er dit jaar voor het eerst echt zelf mee kennismaken 

(afgezien van het feit dat ik het grootste deel van mijn vakantieleven heb doorgebracht in de auto 

richting Frankrijk).   

  

Elke Hollander die wel eens met de auto in Frankrijk is geweest zal het beamen: de Fransen rijden 

als gekken, als idioten, als imbecielen. En daar is geen woord over gelogen. Niet voor niets 

verschijnen langs de snelweg richting het zuiden (met een mooier woord ‘l’autoroute du soleil’ 

genoemd) waarschuwingsteksten als ‘fortes chaleurs hydratez-vous’, ‘conduire moins vite = moins 

d’accidents’ en ‘respectez la vie des hommes et des jeunes’. Allen erop gericht om de Franse 

snelheidsduivels duidelijk te maken dat ze zich in het verkeer als randdebielen gedragen.   

  

Het rijgedrag van de gemiddelde Fransoos gaat van kwaad tot erger. Van kilometers lang hun 

knipperlicht laten flikkeren zonder ook maar één enkele keer van rijbaan te veranderen (weten ze 

eigenlijk wel waar dat ding voor is?) en claxonneren (al dan niet in combinatie met vloeken) om 

het minste geringste, tot in- en uitvoegen zonder te kijken en andere coureurs opjagen. Van een 

beetje bumper kleven is de Fransman allang niet meer vies. Geloof het of niet, ze doen het 

ALLEMAAL. Geen wonder dat een Franse auto zónder deuken en/of krassen een ware 

zeldzaamheid geworden is (serieus, we hebben het gecheckt…)   

  

Zelfs ik kon mijn vakantie bijna niet meer navertellen. Een heuse bijna-doodervaring ontstond 

toen een camper op de snelweg onze auto in de vangrail probeerde te parkeren. Ik ben nog nooit 

zó bang geweest in de auto en mijn wederhelft nog nooit zó boos… En dat heeft de bewuste 

chauffeur geweten.   

  

 Enfin, afgezien van bovenstaande is de vakantie meer dan super geweest. Dankzij de auto 

hebben we vele steden en dorpjes bezocht en hebben we zelfs even het land verlaten om een 

bezoekje te brengen aan Barcelona (we waren er immers ‘vlakbij’). ‘La vie en France’ is toch echt 

wel een stuk beter (sowieso qua eten en qua klimaat) dan dat in ‘les Pays-Bas’. En dat mag heus 

wel een keer gezegd worden.  

 Vive la France!  



Memorable moments of Brasil  
  

Vanuit het zonnige São Paulo (nouja zonnig… het is op dit moment nog steeds winter en de klok 

staat op 19h40, dus het is inmiddels donker), kruip ik weer eens achter de PC om een stukje te 

schrijven voor mijn Hyves-vrienden en andere geïnteresseerden. Ik zou natuurlijk een vreselijk 

lang stuk kunnen schrijven over al mijn belevenissen hier (ik heb een dagboek gekocht om alles 

per dag op te schrijven), maar ik zal slechts een opsomming geven van de meest typische en 

opvallende dingen uit Brazilië:  

  

1) Brazilië is een prachtig mooi land. We zijn op plaatsen geweest waar je, je letterlijk in een 

paradijs waant. Ik noem plekken als Paraty, Guarujá, Brotas, Ihla Grande, Rio de Janeiro en 

Campos do Jordao. Voor de meesten onbekend, voor ons inmiddels niet meer. De Atlantische 

Oceaan en de watervallen in Brotas zul je niet snel meer van zó dichtbij zien.   

  

2) Brazilie is een warm land. Wanneer je iemand tegenkomt geef je diegene standaard een 

hand & een zoen. Ook ouderen of onbekenden kun je gemakkelijk op deze manier begroeten. De 

familie waar wij de eerste week verbleven zijn ontzettend aardige mensen. De meesten spreken 

geen of gebrekkig Engels, maar ze doen hun best. Alles wordt voor je gedaan en geregeld, want 

zo zijn Brazilianen nu eenmaal.  

  

3) Brazilië is goedkoop. En dan bedoel ik niet goedkoop alá Turkije, maar echt 

spotgoedkoop. Omgerekend is 1R$ (Real) zo´n 0.30 eurocent waard, dus ga maar na. De prijzen 

liggen overal ontzettend laag; benzine, een slaapplek in een hotel, etc. Je kunt je werkelijk een slag 

in de rondte eten & drinken en dan omgerekend nog geen 10 euro kwijt zijn!  

  

4) Brazilië is arm. Overal zie je krottenwijken (´favela´s´) en believe me: zoals je het op TV 

kunt zien, zoveel erger is het in het echt. Ik kreeg er de eerste keer werkelijk de kriebels van. Het 

is ongelofelijk dat zo´n grote groep mensen in zulke omstandigheden moet leven, terwijl aan de 

andere kant van de stad de mensen in ´rijkdom´ leven.  

  

5) Brazilië is niet altijd even veilig. De auto´s die rondrijden zijn standaard uitgerust met 

geblindeerde ramen (om diefstal onaantrekkelijker te maken), de deuren gaan bij elke autorit 

automatisch op slot (zodat niemand zomaar bij je op schoot kan jumpen) en na 22h00 mogen 

automobilisten standaard door rood rijden, omdat het op sommige punten te gevaarlijk is om ´s 

avonds stil te staan voor een verkeerslicht.   

  

6) Brazilië leeft niet met de tijd. Brazilianen doen alles rustig aan en maken zich echt niet 

druk over hoe laat het is en hoe laat je afgesproken hebt. Ook qua dagen maakt het ze allemaal 

niet zoveel uit. Heb je voor morgen iets afgesproken? Dan kan het zo zijn dat je het een dag later 

doet of zelfs helemaal niet. Ook het openbaar vervoer schijnt op geen enkele wijze haar reizigers 

het leven makkelijker te willen maken. Nergens, maar dan ook werkelijk nergens staat aangegeven 

hoe laat de trein/metro aankomt en vertrekt. Je gaat gewoon naar het station en je ziet wel waar 

het schip (metro dus) strandt. Een kwartier wachten? No problema... daar kunnen Nederlanders 

soms nog wat van leren!  

  

Tot zover hetgeen mij nu te binnen schiet. Je zult begrijpen dat na bijna 22 dagen vol nieuwe 

indrukken my mind zich in Braziliaanse sferen doet verkeren en ik niet alles meer zo kan opratelen.  

Lang leven het fototoestel! Tot snel!   



Na regen komt zonneschijn   
  

Tijdens een regenachtige treinrit naar Purmerend sloeg ik mijn favoriete gratis dagblaadje open, De 

Pers. Dat staat namelijk een stuk intelligenter dan het lezen van Metro of Spits en bovendien staat daar 

een Zweeds Raadsel in (aan Sudoku heb ik als taalfreak uiteraard echt een hekel…)  

  

Anyway… Tijdens het lezen van deze krant viel mijn oog op een artikel dat volledig op mij sloeg. 

Helaas betrof het een artikel met een ietwat negatieve lading, namelijk: ‘werkloosheid’. De 

hoofdgedachte in het artikel is dat banencoaches zelf eigenlijk ook niet weten waar ze moeten 

zoeken voor passende vacatures (is dat even een fijn idee…) De inleiding van het stuk was als volgt:  

  

“Er zijn op dit moment zo’n 386 duizend mensen in Nederland werkloos, oftewel zo’n vijf procent van de 

beroepsbevolking. Als daarbij het aantal vacatures ook nog eens maandelijks fors daalt, zoekt de moed menig 

werkzoekende in de schoenen. Maar als dan ook nog eens blijkt dat loopbaanbegeleiders en werkcoaches nog niet in 

staat zijn om de helft van dit toch al schamele aantal vacatures te vinden, dan kun je maar beter huilend in je bed 

blijven liggen”.   

  

Hoewel het een eer zou kunnen zijn om eindelijk eens bij een échte groep te mogen horen, valt het 

bericht mij toch zwaar. Ik zou namelijk liegen als ik zou zeggen dat de gevoelens zoals omschreven 

in de laatste zin mij niet al eens hebben overvallen en dat is toch niks voor mij. Ik geef namelijk niet 

snel op, en blij zijn is nou eenmaal een stuk leuker.  

  

 Even verderop staat het volgende geschreven:   

  

“Als je aan het UWV Werkbedrijf vraagt ‘waar moet ik als werkzoekende zoeken naar een baan?’, dan krijg je 

vaak het antwoord: ‘werk.nl’. Hun eigen website dus”.   

  

Ik ben blij dat ik onlangs mijn werkcoach de zak heb gegeven. Hoewel het een prima kerel was, had 

ik nou niet het idee dat hij zich buiten onze afspraakjes écht inspande voor mij. Toen hij namelijk op 

vakantie was, werd zijn werk overgenomen door een andere werkcoach en prompt had ik wél twee 

vacatures in mijn Inbox. Toch merkwaardig als je het mij vraagt…  

  

Maar zoals de titel van deze blog al een beetje doet verklappen, lacht het leven mij sinds vandaag 

weer een beetje toe. Het treinritje naar Purmerend waar ik het hierboven over had, vond namelijk 

niet zomaar plaats. Ik heb onlangs een drastische beslissing genomen om van mijn nietsdoen af te 

komen: als potentiële werkgevers blijven zeggen dat ik ‘te weinig relevante werkervaring’ heb, ga ik 

toch lekker weer stagelopen?! Dat is dé manier om meer werkervaring te krijgen, mijn CV op te 

pimpen en om bovendien weer wat geld in het, nu nogal lege, laatje te krijgen.  

  

Dus hierbij presenteer ik de nieuwe redacteur (weliswaar als stagiair) van WebRegio: Moi!   

  

Zolang ik geen vaste job krijg aangeboden, zit ik de komende maanden dus op een nieuw stekkie te 

doen wat ik altijd al heb willen doen: professioneel artikelen schrijven! En met mij als nieuwe 

werkende in de samenleving komt er dus een plekje vrij in het eerdergenoemde groepje. Functie 

eisen: enthousiaste, gemotiveerde, leergierige, initiatiefrijke, afgestudeerde WO-er, met uitstekende 

mondelinge en schriftelijke vaardigheden…  



Nederland is gek geworden  
  

Ik ben boos. En verdrietig. En niet alleen omdat schrijver Martin Bril is overleden (zo goed kende 

ik die man nou ook weer niet, al ligt er wel een prachtig boek over Frankrijk van hem in mijn 

kast).  

  

Tijdens mij zoektocht naar informatie over dit tragische verlies op Nu.nl, stuit ik namelijk op een 

ander bericht dat de voorpagina van deze nieuwsdienst heeft gehaald: “Dierenbeul gooit kat in 

glasbak”. Pardon?! Volgens mij heb ik dit niet goed gelezen, dat kan niet anders. Ik lees verder: 

“Eenmaal boven bleek dat het beest een touw om haar middel en voorpoten had. Ze is er dus duidelijk met opzet 

ingegooid”.*   

  

Ik voel een immense woede in mij opkomen en wil het liefst de dader door het computerscherm 

heen sleuren. Ik vraag me dan ook af waarom ik dit soort berichten überhaupt nog lees. Zoiets 

kan mij namelijk de hele dag bezighouden, terwijl ik er toch niets aan kan doen of veranderen. 

Ondanks dat, kan ik het niet laten en zoek verder op de website van de Dierenambulance in 

Utrecht. Ik lees dat er een hoop werk verzet is om het arme dier te redden.  

  

Dat ik een dierenliefhebber ben en een groot hart heb voor katten in het bijzonder, hoef ik allang 

niet meer te vertellen. Het feit dat dit mij zo raakt heeft daar alles mee te maken. Wie denken 

mensen wel niet dat zij zijn om op deze manier met levende wezens om te gaan?!  Serieus, wat 

bezielt dat soort imbecielen toch?!  

  

Toch denk ik dat ik het wel begrijp, hoor. Het is natuurlijk niet voor iedereen gemakkelijk om van 

anderen te houden en elkaar met respect te behandelen. Dus als je even gefrustreerd bent of boos 

bent op een hulpverlener, zoals de brandweer of ambulancepersoneel, mag je diegene heus wel in 

elkaar timmeren. Want ze lopen natuurlijk alleen maar in de weg. En als de buschauffeur te laat 

op komt dagen met z’n bussie, dan sla je er toch gewoon even flink op los. Weet hij ook dat hij 

de volgende keer niet meer zo moet treuzelen. En als je het leven zat bent, maak je er toch 

gewoon een einde aan en aan dat van je eigen kinderen. Of aan dat van je leraar en 

schoolgenoten. Of aan dat van je kat. Tegenwoordig is namelijk alles geoorloofd en staan mensen 

nergens meer raar van te kijken. Nederland is gek geworden als je het mij vraagt.  

  

Gelukkig bestaan er ook nog mensen die wel een fatsoenlijke opvoeding hebben gekregen en 

daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Misschien dat ik binnenkort 

zelf ook iets kan bijdragen, aangezien het fatsoen begint bij de jeugd. Een vacature bij de 

Dierenbescherming (door middel van voorlichting de jeugd respect voor dieren meegeven en 

kennis laten maken met het werk van de Dierenbescherming) hoop ik namelijk door mijzelf te 

kunnen laten invullen, maar dat is nog even afwachten.   

  

Tot die tijd is er in ieder geval één levend wezen dat zich geen zorgen hoeft te maken: mijn eigen 

kat. Die heeft zichzelf namelijk al sinds een tijdje tot prinses gekroond (of heb ik dat vooral zelf 

gedaan…?) waardoor zij de meeste rechten heeft gekregen (lees: opgeëist) in huis. Ik vind het 

allemaal prima, aangezien je er ook een hoop liefde voor terugkrijgt.   

  

Speciaal voor Martin Bril.    

  

  

* http://www.nu.nl/algemeen/1953345/dierenbeul-gooit-kat-in-glasbak.html  
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Prinsjesdag  
  

Prinsjesdag. De dag waarop half Nederland aan de buis gekluisterd zit om dingen op te vangen 

die onze Keunigin vertelt waarover ze weer een paar weken kunnen gaan zeuren. Afschaffing van 

de no-claim? Nou ja zeg! Geen vooruitgang op de koopkracht? Verrassend hoor! En extra 

belasting op vliegtickets? Doe normaal!   

  

Ja, de derde dinsdag van september roept bij velen de nodige frustraties op. Maar geef toe, is het 

allemaal echt zo erg? Ik moet bekennen dat Prinsjesdag tot op de dag van vandaag mij geen ene 

bal interesseerde. Een hoop heisa met uitgelekte papieren naar RTL Nieuws (volgens mij betalen 

ze gewoon een dik pak geld) en achterlijke hoedjes (waarbij Femke Halsema die van Greenpeace 

dit jaar niet eens wilde dragen) gaan er jaarlijks aan vooraf. En achteraf is er helemaal niks nieuws 

onder de zon. Het gaat namelijk al jaren slecht met het milieu, Nederland wordt al sinds jaren een 

dagje ouder (hé, das gek…!) en laten we over de begrotingen maar niet beginnen…Volgens mij 

moet je al die plannen van het kabinet gewoon met een dik pak zout nemen, want de meesten 

ervan worden toch niet voor de gestelde tijd behaald.   

  

Maar sinds mijn stage bij een PR bureau begonnen is, is mijn interessegebied uitgebreid tot 

andere kranten dan de Metro en Spits en ook het volgen van De Troonrede hoort daarbij (nouja 

volgen… achteraf de tekst downloaden). Ik mag namelijk een opiniestuk schrijven voor een klant 

en daarvoor is Prinsjesdag de ultieme happening om actuele feiten uit te halen waarmee je 

journalisten en andere geïnteresseerden lekker kunt maken (aldus Floortje, my supervisor). Dus 

zit ik nu in de Troonrede gedoken, waarbij mijn ene wenkbrauw af en toe omhoog wipt en mijn 

mond af en toe een glimlach vertoont. Wat is Nederland toch een heerlijk, stupide land!   

  

De kranten zullen de komende tijd bol staan met, soms iets minder, kritische meningen en 

uitspraken van de gewone man. Maar óók van de Bekende Man. Zo sla ik vandaag het Algemeen 

Dagblad open en stuit meteen op een klaagzang van de BN’ers Joop Braakhekke en Johan  

Derksen. Deze twee heren laten geen kolom ongemoeid om woorden als ‘verschrikkelijk’ en 

‘ziekelijk’ in de mond te nemen. Derksen is bang dat zijn vakantietripjes naar de USA nu een 

godsvermogen gaan kosten (ik vraag me af wat die man per jaar verdient en wat dan nog, 45 euro 

op een ticket van 1000 euro is natuurlijk niets…) en Braakhekke denkt er zelfs over om te 

verhuizen (hij heeft bij deze afweging vast niet stilgestaan bij die vliegtuigtaks en het duurder 

worden van autorijden, maargoed, misschien verhuist hij wel lopend…).   

  

Tjonge tjonge wat hebben we het toch zwaar in Nederland. Laat ik maar alvast een klaagmuur 

bouwen. Of laten we verhuizen naar Mekka (en Joop en Johan niet meenemen).   

  

Leden van de Staten-Generaal, tot volgend jaar!  

  

  

  
     

  



Slipcursus  
  

Waar een verzekering afsluiten bij Achmea Zilveren Kruis allemaal niet goed voor is...   

  

Zo belandde ik gisteren na mij enkele weken in totale staat van zenuwslopendheid te hebben 

bevonden, in The Middle of Nowhere. Ik weet niet of er ooit mensen daar zijn geweest, maar erg 

prettig is het er niet. Lees: uitgestorven. Ik hoop niet dat er mensen uit Lelystad en omstreken 

zijn die zich nu beledigd of aangevallen voelen, maarja, dan had je daar maar niet moeten wonen.   

  

Het ene huis staat nog verder verwijderd dan het ander. Hoe gaat dat spreekwoord ook alweer 

over verre buren en goede vrienden...? Langs de weg loopt een vrouw. Het regent inmiddels 

keihard en in de verste uitzichtloze verte is er geen bushalte of wat te bekennen. Arme vrouw.   

  

Enfin, The Middle of Nowhere bleek naast Walibi Flevo/SixFlags/Walibi World/of hebben ze 

het nu weer van naam veranderd? ook een terrein te hebben waar zowel jong als oud zich uit kan 

leven in mooie zilverachtige Volkswagens. Een heus parcours met allerlei haarspeldbochten, hoge 

heuvels en uiteraard natte & gladde wegen, moest de komende drie uur gaan fungeren als 

oefengebied voor het verbeteren van je rijvaardigheid.   

  

Dus daar begon mijn avontuur als toekomstig autocoureur. Na een halfuurtje slaapverwekkende 

theorie mochten we dan eindelijk naar buiten: op weg naar het gevaar! Voor de mensen die nog 

niet eerder een slipcursus hebben gedaan: je voelt je hetzelfde als na een ritje in de achtbaan in 

Walibi Flevo/SixFlags/Walibi World. Alleen was het nu iets duurder.   

  

Drie uur slippen, uitwijken, crossen, remmen & lachen later, was ik de trotse eigenaresse van een 

officieel papiertje, dat maar weer mooi bewees dat vrouwen achter het stuur helemaal niet zo 

gevaarlijk zijn.  

  

  
  



Taalnerd  
  

Ik heb er een nieuwe gadget bij! En nee, het is geen iPhone of iets dergelijks, maar een boek. Ja, 
sinds deze week ben ik de trotse eigenaresse van een boek dat mijn leven zal verrijken. Het was een 
aanrader van een docent van mij, een ‘echt iets voor jou, Mireille,’ boek. Nou, als een boek ‘echt 
iets voor mij’ is, dan moet het wel heel bijzonder zijn.   
  

Ik heb het namelijk niet zo met standaard boeken die iedereen gelezen heeft. Verhalen over een 
vrouw die bij de dokter kwam of een stel vrienden met een vlieger zijn aan mij dus niet besteed. 
Mijn nieuwe boek heet Schrijfwijzer en is hét standaardwerk op het gebied van taaladvies. Tenminste, 
als je de achterkant van het boek mag geloven. Het is een naslagwerk voor iedereen die bezig is met 
de Nederlandse taal. Van ruim 460 pagina’s…  
  

De Schrijfwijzer is een feest voor mensen zoals ik. Ik ben namelijk gek op de Nederlandse taal en 
dan met name in de schriftelijke vorm. Al sinds de basisschool is het enige vak waar ik écht goed 
in ben taal. ‘Begrijpend lezen’ was voor mij een eitje en vooral met spelling ging ik helemaal los. 
Niet voor niets had ik vaak als één van de weinigen zoveel stickers in mijn werkschrift. Ja, ‘vroeger’ 
kreeg je nog een sticker naar keuze in je eigen schrift geplakt als de juf trots op je was. En ook toen 
al kon ik mij mateloos ergeren aan mensen (kinderen) die er echt geen kaas van hadden gegeten. Ik 
herinner mij nog zó goed dat veel van mijn klasgenootjes moeite hadden met het woord ‘wanneer’. 
Het wilde er bij velen gewoon niet in dat het woord met dubbel ‘n’ geschreven wordt.  
  

Ja, ik heb met taal wat Monica Geller uit Friends heeft met schoonmaken: ik krijg de kriebels van 
grove spelfouten en raak in extase van een correct geformuleerde tekst. Geen wonder dat ik na het 
lezen van een krantje als de Metro spontaan allergische reacties krijg. Ze zouden wat mij betreft het 
rubriekje ‘foutje gezien?’ moeten veranderen in ‘iets goeds gezien?’.  
  

Ik kan er niets aan doen. Het lijkt wel alsof ik er een soort radertje voor heb. Overal op straat vallen 
mij dingen op die een ander nooit zou zien. Een ouderwetse ‘k’ in plaats van een moderne ‘c’ op 
de voorgevel van een bedrijfspand bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Ook de welbekende d/t/dt- 
kwestie is voor mij no problemo, ik denk er niet eens meer bij na. Naast het feit dat dit voor mij een 
groot voordeel is bij het schrijven van papers tijdens de studie, gebruik ik mijn talenknobbel bij het 
helpen (lees: nakijken) van anderen met hun scriptie en probeer ik hen een beetje kennis bij te 
brengen. Zelfs als dit op de meest onlogische tijdstippen moet gebeuren, zoals tijdens kermis 
Obdam 2008.   
  

Anyway, met de Schrijfwijzer ben ik helemaal in mijn nopjes. Werkelijk alles wat met spelling, 
grammatica, interpunctie etc. te maken heeft, wordt in het boek behandeld. In het boek wordt, en 
dit is niet gelogen, in 14(!!) pagina’s de verschillende manieren uitgelegd waarop een komma 
gebruikt kan worden. Fantastisch toch?!   
  

Toch brengt het boek gemengde gevoelens met zich mee. Tom Hanks heeft het ooit prachtig 
geformuleerd: “I used to think I knew everything and that I had the world, until you came and said: you know 
nothing”. Natuurlijk weet ik lang niet alles van de taal, er is nog een hoop te leren. En niet alleen 
voor mij. Vier jaar lang hebben de dames en heren van de UvA mij allerlei regeltjes opgelegd over 
spelling en grammatica, die in dit boek zó van tafel worden geveegd. Toch maar even een praatje 
houden met de man die mij dit boek aanraadde…   
  

Ondanks deze gemengde gevoelens ben ik meer dan gelukkig met mijn nieuwe aanwinst. Zeker 

nu eindelijk mijn scriptieperiode begonnen is kan ik er heerlijk gebruik van maken!  

  

  

PS. Bij bovenstaande tekst zijn type- en spelfouten onder voorbehoud.   

  

  
                                                                                                                        



Tourist Information  
  

Er zijn vast eigenschappen van jezelf die je liever niet te koop geeft. Of waarop je juist heel trots 

bent. Of eigenschappen waarvan je niet wist dat je ze had.  

  

Verbloemen van je slechte eigenschappen levert soms wonderbaarlijke dingen op. Zo kreeg ik 

laatst te horen dat ik vast ‘Engelengeduld’ heb. Nou, als een ding zeker niet waar is… Maar 

gelukkig ben ik ook best aardig en sociaal. Ik heb een big listening ear, ik sta op voor oude mensen 

in de tram en bied een helpende hand aan stuntelige moeders met kinderwagens in de trein (maar 

niet aan stuntelige moeders met kinderwagens in de tram, want die zijn ongelofelijk irritant).   

  

Ik vind daarnaast dat ik geen typische Amsterdamse ben. Dat kan ook niet, aangezien ik geboren 

en getogen ben in Obdam en ik Amsterdam levensgevaarlijk, smerig en chaotisch vind. En toch 

presteert de doorsnee toerist het om mij, uit al die duizenden andere wél Amsterdammers, 

wekelijks uit te kiezen om op af te stappen.   

  

Ik vraag mij af hoe dit komt. Niet omdat ik zo verlegen ben, maar om het wetenschappelijk feit 

dat in de psychologie ‘het spot-light effect’ genoemd wordt: je denkt dat je opvalt in de massa, 

maar er is niemand die werkelijk op jou let. Misschien denken deze toeristen wel dat ik een 

rasechte Amsterdammer ben. Ik word gemiddeld één keer per week aangesproken door een al 

dan (nog) niet verdwaalde toerist. Of ik soms weet waar de metro is? (niet hier in ieder geval, dit 

is een tramhalte Meneer). Of ik misschien weet of tram nummer-zoveel hier komt? (ja, want dat 

staat op dat bordje Mevrouw). Of ik weet waar Straat zus & zo is (ja Duitser, dat is daar aan de 

overkant). Of ik weet of er in de buurt een supermarkt is? (ja nog andere Duitser, daar hangt een 

levensgroot bord met ‘Albert Heijn’ erop). Staat er soms ‘Tourist Information’ op mijn 

voorhoofd?! Wat is dat toch met die mensen? Waarom moet ze toch ál-tijd mij hebben?   

  

Maar ach, zo sociaal als ik ben, leg ik rustig uit waar de metro’s en de trams komen. En ook draai 

ik de plattegrond van de Duitser om, zodat hij de goede kant op loopt. Ik ben zelfs met die 

andere Duitser meegelopen om de ingang van de supermarkt aan te wijzen. Zo ben ik ook wel 

weer.   

  

  
                                                                                                                               

  



Vliegreis  
  

Over vier dagen is het zover. Over vier dagen ga ik voor het eerst een vliegreis maken die 

nonstop ongeveer een uurtje of 12 (!) duurt. En ik moet zeggen dat dat me nu al zorgen baart.   

  

Allereerst zal deze vliegreis plaatsvinden op vrijdag de 13e ("...voor iedereen een rotdag, maar 

voor mij een feest..." ) Maar aangezien ik niet bijgelovig ben, lijkt me dat geen probleem. Een 

korte, statistische check (Aviation Safety Network) leert mij dat de kans dat een KLM vliegtuig 

op weg naar Brazilië, op vrijdag de 13e neer zal storten, nihil is. Gelukkig maar.   

  

Maargoed, wat kan een mens allemaal doen in twaalf uur? Mijn langste vlucht ooit duurde 

misschien 4.5 uur, dus dan is dit wel even iets om over na te denken. Over het algemeen kan ik in 

principe overal in slaap vallen. In de auto, bus, tram, trein (jaa, vooral deze laatste!) dus 

waarschijnlijk ook wel in een vliegtuig. Maar aangezien je in een vliegtuigstoel om en nabij nul 

komma nul bewegingsruimte hebt (of zoals Jochem Myjer ze noemt: ‘maxi-cosi’s’ ), lijkt me dit 

een iets lastigere opgave.   

  

Een andere optie is een boek en/of tijdschrift lezen. Maar bij deze bezigheid ontstaat weer het 

probleem van het 'snelle lezen'. Geen wonder dat ik als kind razendsnel op het hoogste niveau 

was tijdens ‘niveau lezen' (wie is er niet mee groot geworden!) Een boek of tijdschrift heb ik dus 

makkelijk binnen de gestelde tijdslimiet uit en de verveling zal dan binnen de kortste keren 

opnieuw toeslaan.   

  

Daarnaast duurt de gemiddelde CD (ja, die koop ik nog steeds) iets meer dan een uur. Ook 

muziek luisteren wordt daarmee een bezigheid dat je snel voor gezien houdt, aangezien ik niet 

mijn gehele CD collectie mee ga nemen (dat is er namelijk nogal één). En het is nog maar de 

vraag of er films o.i.d. gedraaid zullen worden in het vliegtuig. Ik mag hopen van wel.   

  

Maar wat mij het meeste zorgen baart, is de waarschijnlijkheid dat mijn blaas het binnen twaalf 

uur na enkele kopjes koffie, thee en fris, (die je overigens uit ‘veiligheidsoverwegingen’ niet meer 

zelf mee mag nemen) wel eens zou kunnen opgeven. Ik ga nog niet eens in een trein naar de WC, 

laat staan in een vliegtuig. Het blijft toch een raar idee om ‘un pipi’ te lozen in een vliegtuig, waar 

of niet?   

  

Nu lijkt het net alsof ik geen zin heb in deze vliegreis, maar dat is absoluut niet waar. Er zitten 

namelijk ook heus wel leuke bijkomstigheden aan reizen met een vliegtuig. Neem nou 

bijvoorbeeld het vliegtuigvoer. En dan met name het ontbijt en de lunch. Ik vind dat best goed te 

eten. En laat ik nu waarschijnlijk van beide mogen genieten tijdens deze reis. De laatste keer dat 

ik in een vliegtuig zat, werd mij zelfs een flesje witte of rode wijn aangeboden, lekker toch?!  

  

Daarnaast kun je (tot op zekere hoogte) genieten van het mooie uitzicht, luisteren naar de 

informatie die de gezagvoerder af en toe meedeelt en natuurlijk uitkijken naar de plaats van 

bestemming. Ach, ik zal deze dag vast wel doorkomen. Samen met mijn vriend(inn)en Nelly F., 

Terrence Q. & Michael B. (en natuurlijk Theo W.!) zal ik me wel proberen te vermaken. Je moet 

er tenslotte toch wel iets voor over hebben.   

  

Brasil, here we come!  

  

  
                                                                                                                         

  



Voetbalvrouw  

Dat je mening over een bepaald onderwerp dubbel kan zijn, bewijst het volgende. Ik heb namelijk 

al jaren een haat-liefdeverhouding met het fenomeen ‘voetbal’. In welke vorm dan ook, 

zaalvoetbal, schoolvoetbal, TV-voetbal, het is allemaal even vreselijk. Of toch niet?   

  

Als klein meisje was ik een enorme fan van Patrick Kluivert en de daarbij behorende voetbalclub 

(die veranderde nog al eens, dus zo ook de posters op mijn kamer). Maar of dat nou kwam door 

zijn prachtige voetbalprestaties valt te betwijfelen, ik was vooral van mening dat het gewoon een 

ontzettend lekker ding was. Een heuse oog-in-oog ervaring in Barcelona deed mij ooit bijna 

flauwvallen, waardoor ik niet meer in staat was zelf een foto van hem te maken en de rest van de 

dag met een enorme smile on my face heb rondgelopen.   

  

Maar verder dan dat kwam mijn voetballiefde niet. Niets was vroeger erger dan op zondagavond 

klokslag 19h00 het welbekende NOS-deuntje te moeten horen. Nu maak ik dat niet meer mee, 

aangezien ik tegenwoordig op zondagavond klokslag 19h00 in de kroeg sta. Maar zelfs dan 

ontkom ik er niet aan. Mijn stamcafé profileert zich namelijk graag als ‘voetbalcafé’, waardoor het 

programma behorende bij bovenstaand deuntje op groot scherm te volgen is en de muziek een 

uur lang uitblijft. Heel fijn.   

  

Voetbal op TV… dat is toch wel het meest vreselijke dat er bestaat. Als ik alleen al een groen 

scherm voorbij zie komen, wordt het me al te veel. En toch is ook dat niet helemaal waar. Want 

wanneer het Nederlands Elftal zich weer eens geplaatst heeft voor een EK of WK, ben ík degene 

die vooraan staat wanneer de wedstrijd wordt uitgezonden op bovengenoemd groot scherm in 

het stamcafé. En een oranjeoutfit en hevig meeblèren hoort daar ook bij. Dat dan weer wel.   

  

Maar een oefenwedstrijd kijken van onze Nederlandse voetbalhelden is toch echt te veel van het 

goede. Niets is zo overbodig als het volgen van álle wedstrijden die er maar gespeeld worden.  

Mijn wederhelft mag dan op zondagmiddag de voetbalbroek aanhebben, thuis komt alleen AZ of 

AJAX op het scherm wanneer ik mijzelf in dezelfde kamer begeef. Want ja, ik was wél 

dolgelukkig toen ik vorig jaar twee kaartjes voor een thuiswedstrijd van AZ voor mijn verjaardag 

kreeg. Dat wilde ik toch wel een keertje meemaken, live aanwezig zijn in zo’n stadion. En om 

heel eerlijk te zijn, zou ik daar best nog een keertje naar toe willen gaan.   

  

Ja, mijn wederhelft is toch wel degene die mij een beetje van mijn voetbalhaat heeft afgeholpen. 

Het is zelfs zo erg dat ik bijna in een echte voetbalvrouw aan het veranderen ben. Want sinds 

manlief zich in het 1e elftal van ons plaatselijke voetbalclubje begeeft, sta ik bij elke thuiswedstrijd 

langs de lijn. Een beetje trots siert de mens, vooral als je de mensen achter je hoort zeggen “zo 

hé, wie is die nummer zeven?!” en dat jij dan heel trots denkt (maar vooral niet roept!) “dat is 

MIJN vriendje!!”   

  

En ook al duurt zo’n wedstrijd vreselijk lang, is het af en toe bok- en bokkoud, het is toch heel 

fijn als je achteraf te horen krijgt dat ‘hij het zo leuk vond dat je weer kwam kijken’. Daar doe je 

het immers allemaal voor. Het blijft namelijk niet bij alleen een potje voetballen op zondag. Nee, 

als je in Het Eerste speelt heb je ook te maken met trainingen, oefenwedstrijden, trainingen en 

nog meer oefenwedstrijden. Probeer dat als vrouw maar te begrijpen. 

                                                                                                               

Er zijn namelijk al een hoop dingen rondom voetbal onbegrijpelijk voor mij. Ik weet niet 

wanneer iemand buitenspel staat (en dat hoef ik gelukkig ook niet te weten), ik vraag me 

voordurend af waarom al die professionals zoveel miljoenen euro's verdienen (al is het natuurlijk 

wel jammer dat manlief dat niet krijgt) en wat mij het meest irriteert zijn voetbalanalisten (van te 

voren vertellen hoe het moet en achteraf zeggen hoe het beter had gekund, wat een onzin...).   

  

Ach, niet alles aan voetbal is even vreselijk. Het is bijvoorbeeld wél heel gezellig om met je 

vriendinnetjes deel te nemen aan 'de derde helft'. Wie weet verandert mijn haat-liefdeverhouding 



met voetbal ooit nog in slechts een liefdesverhouding. Misschien word ik later wel een echte 

'soccermom' (tenzij ik twee meisjes op de wereld zet, dan gooi ik ze op ballet).   

  

Tot die tijd blijf ik een zeer vereenvoudigde versie van Sylvie v.d. V. of Victoria B. Zolang ik 

namelijk niet in een riante villa in het buitenland woon, mag ik best af en toe zeggen dat voetbal 

‘maar een spelletje’ is.  

  

  

  

  

  

   



Writer’s block  
  

De afgelopen tijd heb ik veel zitten nadenken over een onderwerp voor een nieuwe blog. Mede 

doordat ik van veel mensen de vraag ‘waar blijft nou je nieuwe blo-hog?’ gekregen heb.   

  

Afgelopen dinsdagnacht lag ik wakker omdat mijn schuin-tegenover-buurman besloten had zijn 

geluidsinstallatie op z’n hoogste volume te testen met hardcore muziek. Hardcore muziek is best 

leuk, maar niet om 01.00 uur ’s nachts als ik probeer te slapen.   

  

Zo lag ik mij dus te bedenken waar ik over kon gaan schrijven. Ik heb creatieve ingevingen nodig, 

of een spannende gebeurtenis. Natuurlijk is het niet zo dat ik de afgelopen twee maanden niets 

heb meegemaakt. Ik heb een relatiebreuk achter de rug (nee, wees maar niet bang, niet met Theo 

W.), heb onlangs mijn diploma ontvangen, ben onderweg om cum-laude mijn Master te gaan 

halen, ben weer begonnen met sporten (it feels good!) en ik ben natuurlijk bij de nodige leuke 

feestjes geweest.   

  

Daarbij zijn er natuurlijk nog vele actuele onderwerpen of wereldrampen die de (negatieve) 

aandacht wel verdienen. Zoals de aanloop tot de Olympische Spelen (ja, nu weten we het wel met 

die vlag!!) en de opwarming van de aarde. Nee, als er al een onderwerp is dat mijn aandacht 

verdiend is het nog altijd de wreedste stad van Nederland: Amsterdam.   

  

Maar zo perfectionistisch als ik ben, was niets goed genoeg als inhoud voor een nieuwe blog. Er 

is immers maar weinig dat nog kan tippen aan mijn pantyfiasco van twee maanden geleden...   

  

Ik heb last van, zoals ze dat in de literatuur noemen, een writer’s block. Een tijdelijk onvermogen 

om tot schrijven te komen. En dat is behoorlijk frustrerend. De vraag 'waar blijft nou je nieuwe 

verhaal?' is al net zo vervelend geworden als de vraag 'wanneer gaan jullie nou samenwonen?' For 

the last time: nu nog niet in ieder geval!! (dit zijn niet de woorden van dat beschaafde meisje dat 

jullie kennen, maar van een gefrustreerde schrijfster... natuurlijk ben ik blij met alle positieve 

reacties!).   

  

Dus hier is dan een nieuwe blog. Inhoudloos, maar in ieder geval voldoende om de vaste lezers 

voor heel eventjes gerust te stellen. Don’t worry, I’m still alive.   

  

  
                                                                                                              

  



Ziek zijn  
  

Ik roep het altijd om het hardst: ‘ik ben NOOIT ziek’.   

  

Voordat mensen beginnen te roepen dat ‘iedereen wel eens ergens last van heeft’ zal ik even 

uitleggen wat ik onder ‘ziek zijn’ versta. Als je ziek bent, ben je eigenlijk nergens meer toe in staat. 

Hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, lusteloosheid of vermoeidheid, stijve ledematen en een 

lichaamstemperatuur van de boven de 40 graden Celsius. Dát noem ik ziek zijn. En dan heb ik 

geen idee wat de Dikke meneer Van Dale daarvan vindt, maar ieder z’n mening zullen we maar 

zeggen.   

  

Dus nee, ik ben in de 21 jaren dat ik op deze aardbol rondloop nog nooit ziek geweest. Ja, als 

kind had ik altijd in de schoolvakanties wel wat. Oorpijn en keelpijn deden mijn vrije dagen dan 

meestal goed verpesten. Maar om nou te zeggen dat ik dan echt ziek was? Nee, het was meer een 

ontlading van de drukke weken die ik als ijverig (?) kind achter mij liet tijdens deze vakanties 

(voor zover je het als basisschoolleerling druk kan hebben).   

  

En ook op de middelbare school werden mijn gele of groene absentiekaartjes altijd ondertekend 

met een lullige reden als ‘tandarts’ of ‘orthodontist’ als ik eens afwezig was. Maar nee, nooit stond 

er op dat mooie blaadje, dat ervoor zorgde dat je voor een paar uurtjes verlost was van die 

stomme school (want ja, ‘school is stom’ als je een puber bent), dat ik ziek was en daarom niet 

kon komen. NOOIT. Ik hoefde als kind dus ook echt niet te proberen om me aan te stellen en te 

doen alsof ik ziek was als ik geen zin in school had. Mijn moeder zou mij toch niet geloven, ik 

was immers nooit ziek.   

  

In principe heb ik dus gewoon een ijzersterke weerstand. En daar heb ik echt geen flesjes Yahkult 

of Actimel voor nodig. Gewoon puur natuur. Een griepvirus slaat mij dan ook altijd over. Als er 

iets heerst, ben ik meestal degene die de dans ontspringt. Laat ik wel duidelijk zijn: erg is het 

natuurlijk niet, om nooit ziek te zijn.   

  

Maar toen ineens, op vrijdag 22 juni, sloeg het noodlot toe. Ik was ervoor gewaarschuwd, maar ik 

had deze waarschuwing niet serieus genomen. Precies 9 dagen eerder had ik mij namelijk laten 

vaccineren tegen van alles en nog wat, omdat ik over een paar weken naar Zuid-Amerika vertrek 

voor 3 weken. De aardige arts legde mij daarbij het één en ander uit en vertelde dat Gele Koorts 

iets is waar je niet vrolijk van wordt. Ik moest mijzelf de allerergste griep voornemen die ik ooit 

had gehad en deze vermenigvuldigen met 100. Zo zou ik me voelen met Gele Koorts. Vanbinnen 

lachte ik, ik zal dus wel niet zo ziek worden van die Yellow Fever, aangezien ik nog nooit een 

‘allerergste griep’ heb gehad. De arts voorspelde dat ik door deze prik over 10 dagen koorts kon 

verwachten. Wederom lachte ik vanbinnen. Nou, dat zal mij dus wel niet gebeuren, het zal mij 

zoals gewoonlijk wel weer overslaan. Dankzij mijn ijzersterke weerstand.   

  

Maar warempel, na precies 9 dagen voelde ik me dood- en doodziek. Op het moment dat ik s’ 

morgens wakker werd dat ik nog, ach het zal wel aan die 6 uurtjes liggen die ik als nachtrust 

gehad heb. Maar gedurende de dag werd deze lusteloosheid en vermoeidheid alsmaar erger! Wat 

was dit nou? Ik ben toch niet ziek?! Nee, dat wilde er bij mij niet in. Ik had helemaal geen tijd om 

ziek te zijn! Ik moest nog van alles doen, dus dat ik deed ik dan ook maar. Maar dat korte ritje 

naar de supermarkt voelde als een gelopen marathon. Uitgeput was ik. Totaal uitgeput! Daarbij 

kwam dat mijn benen aanvoelden als twee blokken beton. Loodzwaar dus. Ik hield letterlijk mij 

poot stijf. Vervolgens kwam de man met de hamer langs, die na enkele roze snoepjes (waarvan 

overigens laatst is gebleken dat ze best wel redelijk gevaarlijk zijn, maar dat terzijde) nog steeds 

niet had besloten om op te sodemieteren. Stomme man met de hamer. En hé, kreeg ik daar nu  

                                                                                                                                   



ook last van opvliegers? De trui ging uit, het shirt ging uit, maar niets hielp. Maar zoals meestal 

met koorts krijg je het vlak daarna weer koud, dus het shirt ging weer aan en de trui ging weer 

aan. En dit uit-aan-uit-aan spelletje ging zo ongeveer de hele dag door.   

  

Ik vond mezelf zielig. Ik hoor niet ziek te zijn en ik wil helemaal niet ziek zijn! IK BEN NOOIT 

ZIEK! Ik dacht aan al die mensen die wel soms ziek zijn en dit dan gedurende een aantal dagen 

moeten meemaken. Respect voor deze mensen, dit is niets voor mij. Stomme vaccinaties.   

  

Maar ach, gelukkig was deze dag snel over. Maar nee, aan mijn weerstand ligt het niet hoor. Ik 

durf nog steeds wel te roepen dat ik NOOIT ziek ben. Dit lag namelijk helemaal niet aan een 

virusje in de lucht of aan slechte verzorging van mijn gezondheid. Dit was pure overmacht!  

Zonder werken bij een rozenkwekerij was ik namelijk nooit in aanraking gekomen met een 

Braziliaanse jongen en zonder deze jongen zou ik nooit naar Brazilië op vakantie gaan en dus ook 

geen vaccinaties hoeven te halen. Dus ik kon er gewoon niets aan doen. Punt.   

  

  

  


