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De Afpersingseconomie 
"Ze ervoor betalen is niet altijd een compliment." 

 

Voordat ik bij de belastingdienst ging werken had 

ik nog nooit een blije neger gezien. "En toen was ze 

zwanger" hoorde ik SpoorNinja insteken. 'T was te 

verwachten, maar het kwam toch ongelegen. Ik 

herinnerde mij dat De Belastingdienst mij niet had leren 

rekenen. Mijn moeder ook niet, zij had iets ontwikkeld 

met Florence Nightingale...en mijn vader was de laatste 

blije neger (bijna 100%;) die ik had gezien voordat ik bij 

de belastingdienst ging werken [had ik nog nooit een 

blije neger gezien]. Voordat ik bij de belastingdienst ging 

werken heb ik geleerd dat je zelf mens moet zijn. Hóe jij 

dat doet, dáár gaat dit verhaal over. Maar (gelukkig) heb 

je dat niet kunnen weten. Dit bootje van papier, daar stap 

je namelijk niet willens en wetens op. Het is een heleboel 

dingen niet. 
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Calimero 
Op een dag zat Roodkapje onder de trap te 

rommelen op zoek naar iets om te doen. Het was alweer 

enige tijd geleden dat ze onder de trap had gekeken. 

Zeker 10 of 9 maanden geleden en tot haar verrassing zag 

ze een krukje staan met een opengeslagen boek erop dat 

ze daar de vorige keer had laten liggen. Ze pakte het boek 

op, ging op de melkkruk zitten om verder te gaan met 

lezen zeg maar. Ze ging zo op in het verhaal dat ze niet 

eens merkte dat de deur van het hok onder de trap dicht 

was gevallen en toen ze de stemmen van haar oma en 

haar broertje van 9 hoorde, keek ze op. Ze hadden 

natuurlijk niet gemerkt dat zij thuis was en ze hoorde 

oma tegen Hans zeggen dat zij hem best wel kon helpen 

bij zijn huiswerk omdat hij nog maar in de brugklas zat. 

Het bleef even stil en toen zei Hans: "Oma, ik vertrouw 

je niet. Jij maakt alles kapot en wanneer je mij wat uitlegt 

dan blijf je net zo lang zeiken of ik het begrijp totdat ik 

uit het raam probeer te klimmen om 10 of 9 verdiepingen 

lager dood neer te vallen." 

Nou, dacht Roodkapje en ging verder in het boek. Een 

half uur later kon ze het neerleggen, want dat is soms 

moeilijk met boeken. En ze stond met stramme benen op. 

Oma en haar broertje stonden niet meer in de hal voor de 

deur van het rommelhok onder de trap en Roodkapje ging 

de keuken in om Opa verder klaar te maken voor het 

avondeten zodat mama daar wat minder werk aan had, 

anders zou niemand een hap door de keel krijgen. 

Toen moeders thuiskwam riep ze verschrikt of 

Roodkapje even bij oma langs wou om een paar teentjes 

knoflook. Roodkapje zei natuurlijk dat Oma Hans nog de 

hele ochtend had lopen helpen met zijn huiswerk, maar 
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dat geloofde moeders niet en Roodkapje liep met een 

flinke korting op haar zakgeld als aangeschoten wild het 

bos in achter oma voor een paar teentjes. 

 

Domme Schoft 

Stel je leert een club mensen kennen en het enige 

wat jij je eigen volgens hun af lijkt te vragen, Tanja, is 

wie hun vijanden zijn. Want, zij denken dat jij voor hun 

wilt springen. Zij denken dat jij voor hun wil vechten. Jij, 

jieuw Tanja. Jij wil voor hun strijden, maarrrr dan 

moeten(!) zij jou wel precíes uitleggen van wie die 

papavervelden zijn. Wie de poppies op komt halen als ze 

netjes in bakjes klaarstaan voor dingessen. Want voor je 

het weet is hun vijand jóuw vijand en dat is natuurlijk 

niet helemaal de bedoeling. 

 

Mag Ik Je Laatste Frietje 

"Mag ik je laatste frietje?" lispelde SpoorNinja 

nasaal in mijn oortje. Ik zette mijn Sony walkman uit om 

te checken of ik het goed had 'hoort, terwijl ik het laatste 

frietje per vorklift mijn mond inschoof. Er zat een 

gepaste hoeveelheid veganistische pindasaus op. 
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Het Laatste Gesprek Van B. Rugman 
Bart Rugman was douanier van beroep. Nog niet 

zo lang hoor, hij had er nog maar een x aantal tijdelijke 

contractjes opzitten. Hij gold echter wel als "redelijk 

goed geskriend", maar dat wist hij niet dat had hij 

gededuceerd. Zo komt het ook dat zijn vrouw, Pauline 

Rugman-Janssen, dat ook wist. 

 

Eens Getapt Altijd Getapt 

Pauline was Braziliaans van origine, maar haar 

taalbeheersing was volkomen. 

 
"Wel daarom is het fijn dat Jezus waarschijnlijk 

heeft geleefd." 

Ta Fruba in "Santo Boma: Verhandelingen;)", 

  hoofdstuk 3 "Waar Is Mijn Zeep?" 

 

Ze schreef voor de Nederlandscha Bla Courant en had 

wereldwijd een trouwe schare lezers. Een zeer trouwe 

groep zou blijken toen ze op een dag onverwijld voor 

PSV uitkwam in Eindhoven. Ze had als freelancer een 

artikeltje op de grasmat doen belanden dat heette: 

"Vroeger, Als Je Niet Kon Boogschieten Ging Je Ook 

Niet Leren (Lezen)." Die wet kreeg zóveel bijval dat ze 

ertoe werd verleid om in vaste dienst van de totale 

tijdeloosheid en onregelmaat te treden. Het gerucht gaat 

dat ze die verleiding alleen maar heeft kunnen weerstaan 

omdat ze niets maar dan ook helemaal niets van voetbal 

afwist. Toen Bart met zijn kapper mee besloot te 

verhuizen gaf Pauline aan dat Hans van Breukelen 

oorspronkelijk ook uit Utrecht kwam. Dat zou de druppel 

zijn. Maar toch liep het anders en daar gaat dit verhaaltje 

over. 
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Gelíjke Monniken, Gelíjke Kappen 
En dat is waarom wij ons gelukkig mogen prijzen 

dat wij geen recht hoeven te spreken over de ander, enzo. 

Ta Fruba keek mij hierop lang aan met zijn neus en kin 

omlaag zodat hij net niet tegen het montuur van zijn 

leesbril aanliep. Want het was een grote bril op die WC. 

 

Gehakt 

Stel je bent übernötch, een/de ICT'er die nog beter 

is dan TopNotch. Jij schaduwt een hobbyhackertje dat 

ook op mannen valt, net als jij;) En voorwaar, je ziet een 

pot goud die zo groot is dat jij die hack overneemt. Bam! 

Ineens ben je zo verschríkkelijk in de val gelopen, zo 

érnstig het geschoten bokkie. Waarom? Omdat hacken 

niet mag, jügend. En als je dán zegt: "Ja maar de 

politie!?" Dan heb je dát te laat gezegd. Want de wet op 

dinges, iets met tappen en Gompie;), díe wet die schrijft 

voor dat als die kraag niet vol, breed en wit is dat er 

iemand naar het bureau moet. Dan. 

 

Was Ik Maar Geen Astroloog Geworden 

Nu was er een kat die de verleiding niet kon 

weerstaan om een haantje na te doen. Je kent het wel: 

stemgeluid; hartelijke lach net een kerk; lijkt een raaf 

maar vliegt nooit niet never zo goed. We snappen wel dat 

de kat daar niet van af kan blijven, kunnen slangen ook 

niet. Kuikentje? Hap, slik weg. Ja toch? 

 
"Is die original to bleem för being copied?" 

 Ta Laspassi in, "Conclaaf Met De Saint" 
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Iks, Ben, Een Ambtenaar 

Daarom. 
 

"I could have been Israeli" 

 Ta Laspassi in, "Conclaaf Met De Saint" 

 

Het Biertje Verdedigen Tegen Buitenaardse Wezens 

Kopje met opzet geplaatste, speciaal voor de 

index;) 

Ik, Ben Een Tópambtenaar 

Bij het eerste complimentje dat ik op het werk 

kreeg ontdekte ik dat ik, lawezeggen door 

omstandigheden, daar erg behoeftig naar was. Je weet, 

woestijn, cactus ennnnn prikkels. Nadat ik een paar 

banen later over was gestapt op Douwe Egberts werd dat 

anders. Dat lag niet aan de koffie, maar aan de ervaring. 

De werkgever van dat eerste complimentje betaalde 

goed, erg goed. Ik ontdekte dat daar oorzaken voor zijn 

die mogelijk niet direct met ondergetekende van doen 

hebben maar wel het e.e.a. met incasseren. Zo komt het 

dat Pa Laspassi heel lang een soela beheerde ter hoogte 

van bovenop. Maar dat is een ander verhaal. 

Waar het hier over gaat is wellicht te omschrijven 

middels een kleine verwijzing naar iets wat broeder Roué 

zou kunnen hebben gezegd in een van zijn vieringen van 

frie spietsj, namelijk dat: 

"Als je rotzooit met iemands parameters is het 

logisch dat jou per saldo iets gaat mankeren." 

 
M'e go bai wan kouw 

M'e go bai wan kouw 

M'e go bai wan kouw, wan kouw 

wan kouw nanga seibi foetoe. 
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Sang y'e go doe nanga kouw 

Sang y'e go doe nanga kouw 

Sang y'e go doe nanga kouw, a kouw 

a kouw nanga seibi foetoe? 

 

Maar goed, ín zijn show "IVF (4Fer;)" voert broeder 

Roué een ethische black hatter op die uit een varken zou 

zijn gerukt door de Hollandsche artsenij. Op zoek naar 

diens wérkelijke moeder zien wij een stukje halstarrige 

ontkenning en ontwetendheid die begrijpelijkerwijs 

aandoenlijk overkomt. Niets is echter minder waar en de 

krantenkop in de Daily Quary luidt dan ook: IVF 

HACKER LED TO FIND DAD AND IMPROVE 

HOMELAND SECURITY TO THE EXTENT THAT. Er 

is meer aan de hand zo stelt broeder Roué lacherig. En 

waarom? Morgen zijn we toch allemáál dood;) 
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Lilian X 
"Lilian X, regio Rolde, rieten dak." 

Meer stond er niet op het stukje papier dat ik in 

mijn handen gedrukt had gekregen door dinges op de 

hoek van de straat waar hij altijd stond met een paar van 

zijn kornuiten. 

 

Wacht Ze Gaan Je Opeten 

Santa Fruba had mij gewaarschuwd voor de 

schimmigheid van Shaft. Hij zei dat die man de hele 

week bezig was om gefragmenteerde informatie die hij 

van de straat op liep te lepelen uit monde van zijn werk 

als rechercheur bij de politie. Dus, was het logisch dat ik 

hetzelfde zou doen...Leek mij wel logisch. 

 

In zijn roemruchte boek [Waarom Kijkt Hij Zo Naar Mij] 

zet Ta Fruba haarfijn uiteen hoe vrouwtjes behoren te 

reageren op dingens. De soundtrack bij het afsluitende 

hoofdstuk veroorzaakte de (brood-;)nodige ophef en het 

boek zou lopen als een sneltrein. 
Reincarnate 'cause it feels so good 

Reincarnate 'cause we understood. 

 

Ik dacht bij mezelf "D.I.T. is dan dat" en voelde een 

instemmend briesje in mijn nek. Natuurlijk wist ik 

meteen dat SpoorNinja zijn acte de préséance had 

gemaakt. Dat deed hij wel vaker wanneer ik conclusies 

liep te dingessen. Evengoed belet mij dat niet te 

mijmeren op een opmerking die Ta Fruba in [Waarom 

Kijkt Hij Zo Naar Mij] heeft vereeuwigd, namelijk: "I 

never heard the bitch gröwl." Dit n.a.v. een kort 

interview dat hij tijdens een wat langere vakantie van 

Fruba in Santo Boma met een Zweed had. 
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De Draaideur, Patiënt;) 

In het Spaans zijn veel dingen niet zo goed 

oirbaar als in het Nederlandsch. Het hangt(!) ook een 

klein beetje af van hoe je wat waar zegt. Ta Fruba staat er 

om bekend ernstig gecharmeerd te zijn van dit soort 

gedachtenkronkeltjes. Maar, dat komt omdat de goede 

man nog altijd van zijn moeder houdt. Je weet, degene 

die het vlees meestal snijdt. Ook op zondag. 

 

Als 'Ie Het Maar Niet Ná Kan Vertellen 

We krijgen ook steeds sneller toestemming he, 

tegenwoordig. 

SpoorNinja kwam uit de hoek met "Meestal begint een 

religie met een lijk." Zijn warme, oranje glimlach 

nodigde meer dan uit tot reageren en "Maar niet altijd." 

kon bogen op zijn "Dat rijmt." Op ei;) 

Leuk he meelezen? 

Nu, waar ík blij om ben is dat mijn móeder de stok waar 

ík 'goed' op reageerde vond voordat papa dat deed. Ze 

heeft namelijk op mijn bróertje getest wat voor effect 

heel koud water heeft op kleine kinderen. En dát wist 

papa nog niet want die komt uit de tropen (dat is bij de 

evenaar in de buurt;) 

Maar, welbeschouwd, als je kijkt naar waar we nu zijn, je 

weet Nangilima enzo, dan heb ik zoiets van kom laten we 

niet ál te moeilijk doen over een kouwe douche. Niet dat 

ik die man wil bagatelliseren hoor, maar zeg nou zelluf? 

 

Nangilima 
 "Geluk is een lang verhaal, maar kort wanneer het in 

memoriam is." 

Ta Fruba in "Voorarrest", hoofdstuk "Nieuwe Haven" 
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"Waar is mijn visum!" galmde een wel heel erg 

belangrijk ogend persoon bij het loket van de IND in 

Utrecht. U zal zich meteen afvragen aan welke kant van 

het loket de goede man stond. 

 

De Koe Die De Emmer Omtrapte 

Lilian's groottante Emma melkte koeien. Elke dag 

heel veel koeien. Haar man, Jan, was namelijk melkboer 

en hij had niet altijd de gelegenheid om de beesten te 

verlossen van hun lading. Op een dag had ze het aan de 

stok gehad met de zoveelste gekke koe toen Lilian op de 

thee kwam. In de loop van de Ierse middag zoals die dag 

zou gaan heten, kreeg Sjaak het aan de stok met Lilian. 

Ze zou Sjaak's emmer om hebben getrapt bij het biljarten 

en het joch ging helemaal over de rooie, stormde naar 

zijn moeder, Sjaan, die reageerde met de roemruchte 

opmerking: "Je geneest niemand door een ander gek te 

pesten." 

Daar moesten de twee kleuters het mee doen. 

Jaren later, toen ze de ene hit na de andere scoorden met 

hun bendetje "SinFrenas & De Lástimas" zou Sjaak nog 

vaak en met weemoed denken aan zijn groottante Sjaan 

en hun maffe koeien. Ja. Die koeien noemden hun 

trouwens bandeloze schoften, maar dat wist Sjaak 

gelukkig niet want anders had hullie dat gedeerd. Ze 

zouden hun nostalgie verpakken en het iets meer obscuur 

nummertje "Weest Gerust" (De Garantie Die Gezaaide 

Haat Biedt Is Benijden Ja Niet Waardt). Het klonk als 

Biertje! de track waar ze de maan mee hadden afgetroefd, 

maar het was toch nét een beetje anders. 
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Etnies 

Ta Fruba zou De Lástimas pluggen in zijn 

Lykrafona radio show en hun aanbevelen aan al zijn 

luisteraarsjes tijdens zijn wekelijkse glossy: "Hoe Leidt 

Een Racist Negers Op!?" 

 
Lövin' an elevator, 

Lövin' it üp while I'm going down, 

In the air, 

In the air. 

You know it's just not here! 

 

Lövin' an elevator, 

Lövin' it üp while I'm going down, 

 

And the stairs, 

And the stairs. 
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Dat Weet Mijn Man 
De enige fout die Jezus mógelijk heeft gemaakt is, 

nadat 'ie een tijdje weg was geweest, zijn mensen thuis 

vertellen hoe ze (beter) konden begraven. Ze waren 

namelijk zó blij dat híj levend terug was gekomen dat ze 

alles, élk ideetje waar hij ook maar toe inspireerde, 

meteen gingen doen. Ook al hadden 'zij' dus niemand om 

te begraven omdat iedereen die naar J's dienst kwam 

leefde...tóch gingen ze dat wel doen. En dat was een 

beetje jammer. 

Het zou tijdens een potje Politie en Diefje gebeuren. De 

rollen waren verdeeld en zoals gebruikelijk had een 

aantal kleintjes in de tribune plaatsgenomen, naast een 

paar matrozen die een dagje vrij hadden genomen of 

gekregen van het verhuizen naar Vlissingen waar ze al 

een jaar of 6 druk mee bezig zijn. Voorafgaand aan het 

spel was er het een en ander gebeurd. Dat is vrij 

standaard en een van die gebeurtenissen was het kiezen. 

De kinderlokker die zich had opgedoft als matroos had 

een blokhut die nog niet helemaal af was. En de ex-

marinier die op de binnenvaart was gaan werken had een 

bootje dat lek mocht worden geslagen. Dit had tot gevolg 

dat er geen polítietjes overbleven. Uit arren moede, en 

vanuit een stukje verveling begon één van de tribune-

spelers een dissertatie op te stellen die hij de titel gaf "Zo 

Maak Je S&M Bunny’s" met als ondertitel "Wat je ervan 

krijgt als 'je' alles leuk moet vinden". Dat kreeg die 

playert niet af. 

 

Zo Maak Je Knienties Met Pasen 

Dat krijg je er nou van wanneer je propageert dat 

het leuk moet blijven. Wanneer je, op zijn Chinees, 
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iemand continu uit balans wilt houden, en dat slimmerig 

aan probeert te pakken door op KPI momentjes tegen hun 

kribbe aan te rammen. Dan is het niet ondenkbaar dat je 

er een hele vervelende aard aan overhoudt en er meer 

inspanning en 'werk' aan hebt dan je in de prille fase van 

je getreiter zult hebben ingeschat. Tsja, negativiteit 

verblindt, heh. Ineens heb je teveel werk en zoek je 

oplossingen in de hoek van afzetten en wegjagen. Enzo. 

De beste chauffeur die ik ooit heb gehad was een Duitser. 

Keine Anung heette hij. De man bleek plisie te zijn. Dat 

verbaasde mij niets. Ik heb één van zijn 3D zonebrillen 

nog liggen.D 

Had 'ie speciaal ontwikkeld voor in bepaalde gebieden 

bepaalde dingen niet te zien, of juist wel. De een kan 

chippen, de ander kan contactloos, weer een ander heeft 

OV en nog weer zekere andere iemanden pinnen 

uitsluitend. Dat heeft geregeld wat met het thuisfront te 

maken, maar niet altijd. 

 
We zijn er bijna, 

We zijn er bijna, 

Maar nog niet helemaal. 

We zijn er bijna, 

We zijn er bijna, 

Maar nog niet helemaal. 

 

Wear Is Die Öff Button;D 

Hersen Spoeling, Wit Wasser en de Duitser Brein 

Lijn zaten in een belangrijke vergadering bij elkaar. Ze 

waren een nieuw typetje aan het bespreken voor de op 

stapel staande rage die ze met een viral YouTube filmpje 

aan een select aantal opinieleiders in het veld zouden 

lekken. Tena Lady kreeg het woord en kon met een zucht 
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van opluchting de hand die ze wel een half uur in de 

lucht had gehouden neerlaten. Ze haalde diep adem en 

zei met een brede grijns: "Wear Is Die Öff Button;D" 

Dat zou de key slogan worden van de daarop volgende 

infomercial. 

 

Er Zit Een Logisch Aspect Aan De Hel 

Er zit een logisch aspect aan 'De Hel'. Een causale 

feitelijkheid die wat weg heeft van een constante in een 

architectonisch bouwwerk. Als je er ver genoeg bij weg 

bent om er met iets van zicht over te breien, dan zou men 

kunnen zeggen, zo we het daar over zouwen willen 

hebben, dat er iets van slaag in zit besloten. Ja, ja, we 

denken: Ouders; voogden; maar ook oudere broers ofzo;  

en Nietzsche, je weet;D 

De lekkerste neger die Loki's zusje ooit had gehad was 

van Braziliaanse komaf. Ze was werkzaam in een IT 

bedrijf en ze had een boek geschreven, geïnspireerd door 

Donald Knutt. "Fooling, Tooling And Turing" ging over 

doortesten totdat je kop ervan blijft draaien. Er zat een 

gratis linkje naar een download lokatie vanwaar een 

fraktal kon worden opgehaald. De mandala zoals dat ding 

heette maakte lezing van het boek volledig maar dan ook 

volstrekt overbodig. Nadat het linkje uit was gelekt 

belandde het manuscript logischerwijs in de verbrander 

en haar uitgever zou naderhand nooit van ons techneutje 

hebben gehoord. Ze zal wel met Loth getrouwd zijn 

geweest. 

 

De Voorproever Had Niet Altijd Te Eten 
"Het is veilig om aan te nemen dat het niet Gód is 

die wil dat wij naar de hel gaan, maar degene die 

wij hebben gekwetst." 
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 Santa Fruba op vakantie in een niet nader 

omschreven oord ergens, zoals opgenomen in "Daarzo" uitgeverij de 

Bezige Bij;D 

 

En Toen Was Er Chocolade 

Num Lock, zoon van Spock, treedt u in het volste 

bezit van uw dinges in deze verbintenis met Dinges? 

Hallo? Toe Tasten, Toe Slaan en Ba Naan zaten op de 

bus te wachten en toen kreeg Toe ineens spontaan Nam. 

Ja!? 

 

De Arena Die Je Runt 

Stunten met een stint met daarin de Sint, gezeten 

op een paard met een sik, maar jij zou zeggen: "Met een 

hele lange baard". Dat kan je beter rijmen op dingen als 

schoen en veter. Optellen is niet delen, en een breuk kan  

"He's just trying to please the dad he's never had" 

interumpeerde SpoorNinja.  

"Waar!? Wie!? Tegen wie heb jij dat nóu Nathalie 

Poortman!" riep hij daarop verschrikt op. Dit had ik de 

trein-sluiperd nog nooit horen doen. Zijn eigen relaas 

aanvullen en zijn drama verder uitspelen. En ik liet hem 

gaar via zijn eigen instigatie-monoloog doorschieten naar 

soliliquying. Dat is iets zonder publiek. Geblokt en 

geïsoleerd. Afgezonderd en gesepareerd. Het begint in te 

geraken in Nederland. Kunnen wij de Duitse kritiek op 

de innerlijke strijd van een massamoordenaar, 

toevertrouwd aan papier niet hebben of zijn we te plat 

voor woorden en volgen we liever John de Mol en zijn 

temptations omdat we, omdat, als ze maar niet, als 'ie 

maar niet. 
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Hoe Nederland Er In Slaagde Neutraal Te Blijven 

Neutraliteit wordt niet altijd gewaardeerd, en daar 

waar het wordt bespeurd is menigeen ertoe geneigd op 

onderzoek uit te gaan en haar op de proef te stellen. Dat 

is het afraden meer dan waard. We denken doornenbosch 

enzo. Je weet, Doornroosje? Nee, nee, niet die met die 

appel. Die verhaaltje met die wiel en dat prikje. Oh jaaaa! 

Die spuitje met die grietje. Ja ha, ga ra ra ha! Als Harry 

niet door had geschreven waar hadden wij dan nu met 

zijn allen gedreven? 

 

Trix En De Historici 

De onverklaarbare allergie van alcoholgebruikers 

voor de mantra "Ik heb geen zin." Is onderzocht door 

menigeen historici, waaronder adel. Dat kan. 

 

De Boer En Het Toetsenbord 

Brett, de boer die in de jaren 80 naar Kanada toog 

en in Amerika bleef hangen - dit op advies van wolkjes. 

Een gewezen voormalig schrijver van novelles uit het 

toenmalig Brits Indonesië - maar goed, die boer die had 

zulke jatten. Hoewel hij wel kon rekenen kon 'ie helaas 

geen goej gebruik maken van de kompjoetâhd. Nu wijzen 

dingen erop dat domme koeien anderen ertoe aanzetten 

hun kinderen te verloochenen en er zelfs putten mee te 

dempen. 'Anderen' betekent hier natuurlijk mindere 

goden. Wat "segregerende kaffers" betekent? 

Als je dit leest ben je onderweg naar de hel, sukkel;D  

Oei! Dat zal even schrikken wezen? Doe maar alsof het 

therapeutisch ist. Is in, Chin. 

Kijk, ik heb weleens meegemaakt dat iemand mij zat te 

bevragen en dat ze eigenlijk wilden horen  - althans die 
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indruk kreeg ik gaandeweg - dat zij gelukkig waren. Ze 

klinkt inderdaad exact zo dom als die koe die je ertoe 

hebt bewogen d'r eigen tot putvulling su machen. 

Je kan een man niet kópen schat. Zelfs J-Lo is dat niet 

gelukt. Met geld maak je precíes dat soort dingen kapot 

lieveling. 

 

Een Man Alleen, Is Alleen Maar Een Man 

In de Star War films spin off "Han Solo Wars" 

valt terug te zien dat mensen te veel roddelen. 

Geruchtenmachines zorgen er niet zelden voor dat 

mensen hun dingen in beslag worden genomen. Dat is 

heel erg. 

 

Er Zit Nog Bier In Mijn Flensje 

 


