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Luieruitslag
Het begon na een paar dagen. Eerst dacht ik dat ik het niet goed zag.
Er zat wat zwarts in de luier. Ik had die ochtend een paar
boterhammen met appelstroop gegeten en wat ik in de luier zag had
verdacht veel gelijkenis met wat ik op had. Hoe kwam die appelstroop
er nu in? Ik besloot het in de gaten te houden. Een paar dagen later
was het weer raak. Het leek deze keer op pindakaas, of was het meer
een mengsel van piccalilly met mayonaise? @#$% (er zitten geen
bommen en doodskoppen op mijn toetsenbord, maar je begrijpt wel
dat ik niet blij was) Die luiers zijn goed getest, hebben een levensduur
van een paar uur en zijn niet goedkoop. En dan toch luieruitslag. We
leven in 2003. Waarom is geen enkele luierfabrikant in staat een luier
te produceren waarin geen uitslag ontstaat? Ik wil geen appelstroop of
piccalilly met mayonaise bij het openen van de luier!
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De mooiste felicitatiekaart
Ja, en dan zijn er de felicitatiekaarten. Nadat ons jongetje was geboren
hadden we meteen de geboortekaartjes verstuurd. Een paar dagen
daarna begonnen de felicitatiekaarten in de brievenbus te vallen.
Allerlei verschillende kaarten: grote en kleine, gekleurde en zwart-wit,
met foto of illustratie, enkele of dubbele. Er zijn echt mooie bij. Bij
sommige horen zelfs sokjes. De wenskaartenindustrie is vast een
lucratieve business. Vergeleken daarmee is een boekje schrijven maar
armoede. De mooiste felicitatiekaart voor de geboorte van ons
jongetje zie je hiernaast.
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Biertje, Rianne?
De hele week wilde niemand met mij een biertje drinken. Of ze
moesten nog rijden, of hun horloges gaven aan dat ze geen biertje
konden drinken. Ik heb nooit begrepen hoe horloges dat weten. Maar
vandaag zou het me lukken om een biertje te gaan drinken met
Rianne. Zij is de beste vriendin van mijn vrouw. Als ze geen
mantelpakje zou dragen en geen borsten zou hebben, zou je denken
dat het een vent is. Je kunt werkelijk met niemand zo goed een biertje
drinken en over vrouwen en auto’s praten als met haar. Ik keek dus al
de hele week uit naar haar bezoek en ze kwam te laat, zoals altijd. Ze
had een feestje gehad de nacht ervoor. Verlopen koppie, moe. Dit was
mijn kans. “Zeg Rianne, wil jij als eerste deze week een biertje met me
drinken?” Ze antwoordde: “Dus niemand wil met jou een biertje
drinken. En nu komt die alcoholische vriendin langs en nou denk je,
die wil wel met mij een biertje drinken? Nou hm... ok!” Rianne, je bent
een toffe gozer.
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