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Inleiding 

 

In dit boek schrijft Frans Taverne over alledaagse dingen, maar ook 

over de speciale gebeurtenissen in zijn leven en over hoe hij daar mee 

om is gegaan. En dit alles beschreven in poëtische en grappige zinnen.  

 

Wanneer u dit boek heeft gelezen bent u heel wat levenswijsheden 

wijzer. Het leest makkelijk en toch gaat het diep in over zwarte 

onderwerpen als ‘De Dood’, ‘Het Huwelijk en Scheiding’ en 

‘Armoede’. U zult veel van uzelf herkennen! 

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

 

 

 

Kijk voor meer oneliners op de website van Frans Taverne: www.one-

liners.nl 



 
 



 
 

HOOFDSTUK 1: Blijf kalm; over 100 jaar is 

het allemaal voorbij. 

 

Na mijn eerste boek en wat omzwervingen heb ik toch maar weer eens 

de pen gepakt. Dat komt ook, omdat ik toch nogal gevleid bent door 

de commentaren van mijn eerste boek. Dat wil nog niet zeggen dat ik 

naast mijn schoenen ga lopen, maar ja, ik wist niet dat ik zoveel goede 

commentaren kreeg . 

En zoals u weet: sommige wonderen duren maar even en ik dacht:  

“kom misschien gebeurt het nog een keer als god het wil”,  

 

Nou geloof ik wel in god en hij waakt over alles, maar ik zet toch mijn 

fiets maar op slot, want je weet maar nooit. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Zo dan wil ik het nu maar even hebben over de dingen van alle dag. 

We zitten heerlijk in een kredietcrisis. 

 

Onze verzekering geniet al jaren van ons pensioen en waar blijft bij ons   

het Zwitserleven Gevoel wat ze zo leuk op de reclame vertellen. Maar  

wij moeten maar zien of we nog iets krijgen, want het meeste is naar 

Griekenland gegaan. En wie volgt? Italië,  Spanje,  Frankrijk of België 

misschien? Maar goed, we zien wel. 

 

Toen ik met pensioen ging kreeg ik van mijn collega’s een horloge, 

want ik had toch tijd genoeg. Nu ik ben er achter gekomen dat 

pensioen de tijd is tussen werk en zerk . 

 

Maar ja de babyboomers komen er weer aan, dus dan zijn de 

pensioenen op. Net als toen we de leeftijd hadden om het huis uit te 

gaan. Toen was er woningsnood en als we strak bedlegerig worden is er 

geen hulp aan bed. Ja het is geweldig om  babyboomer te zijn. 

 

 Ja wij worden maar ouder en ouder   

 

Ouder worden is echt geen uitvinding. Op mijn leeftijd kan je het 

weten. Het enige leuke van het ouder worden is dat je zingen en 

tandenpoetsen tegelijk kan doen en dat kan de jonger generatie niet 

zeggen. 

 



 
 

Maar alle flauwekul op een stokje: leeftijd is onbelangrijk.... tenzij je 

een kaas bent. Zo zie je maar. De tijd heelt vele wonden. Uit Napoleon 

is toch ook nog een goeie cognac voortgekomen! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 2:  Je hoeft niet in een bos te 

zijn om te kunnen bomen 

 
 

Volgens de bijbel waren de eerste mensen Adam en Eva. Er moet in die 

tijd  ook al een tandarts geweest zijn met de bekende spreuk “Snoep 

verstandig eet een appel”.  

 

Nadat Eva van de appel had gegeten zat Adam met de gebakken peren. 

Toch  werd er ook verteld dat Adam en Eva van die mooie mensen 

waren. Maar dat geloof ik niet, want waar komen anders al die lelijke 

mensen vandaan. 



 
 

Mijn vrouw zei: “Ik heb de zonde niet uitgevonden  ik test ze alleen 

maar”. 

 

Afijn ze ging met een melkboer er vandoor en ik  zei  tegen mezelf:   

“Als je vrouw er met de melkboer vandoor gaat, tsja, dan hoef je toch je 

hele leven geen zwarte koffie te drinken?”. Oh ja, ze zei ook nog: 

“Mannen zijn net als boeken, maar je leest toch niet steeds het zelfde 

boek?”. Omdat we het toch over boeken hebben denk ik dat sommige 

mensen een gesloten boek zijn in mijn leven.  

, 

Ja  ik ben haar later nog eens tegen gekomen en heb haar gezegd dat ik 

graag op haar grafsteen zou willen zetten:  "Aan mijn lieve ex . Rust in 

vrede tot wij elkaar weerzien." 

 

Zo had ik ook een goede vriend die tegelijkertijd ophield met roken, 

drinken en achter de vrouwen aanzitten. Ja het was een mooie 

begrafenis! 

 

Tegenwoordig is het rijden in de stad ook niks meer en wordt 

bemoeilijkt door twintigjarigen die 70 kilometer per uur rijden en 

zeventigjarigen die 20 kilometer per uur rijden. Ja dat is tegenwoordig 

ook een probleem. 

 

Maar ik heb er niet veel last van, want ik leef eenvoudig en heb alleen 

maar een Maserati met chauffeur. 

 

Ja een auto is een eerste levens behoefte, omdat het Openbaar Vervoer 

ook niet alles is. Je stapt in waar je niet woont en stapt uit waar je niet 



 
 

moet zijn .Ja we leven in een vreemde wereld : een auto is een 

levensbehoefte en lopen is een luxe. 

 

Je kan ook met de trein gaan, maar de slogan  Het is meer no rail dan 

Prorail, komt vooral in de winter goed van pas. In november 2011 

kwam de NS met de plaszak. Er is al genoeg gezegd over de plaszak. Ik 

wil alleen dit nog even kwijt: zelfs de één april grappen hebben 

vertraging bij de NS . Ja al is de reiziger nog zo snel, de NS die vertraagt 

hem wel . 

 

Dan denk ik toch altijd weer aan trimmen. Want hoe harder je loopt 

hoe langer je leeft. En verder: het geheim van jong blijven is: correct 

leven, langzaam eten en liegen over je leeftijd. Philip Freriks de ex-

nieuwslezer van de NOS zei altijd  HET IS ZOALS HET IS en zo is 

het. 

 

 

 
 

 

“Eén dag verdriet duurt langer dan een maand van vreugde” 

 



 
 

HOOFDSTUK 3: Het donkerste uur is het uur 

voor de zon opkomt. 

 

 
 

 

 

Op een dag voelde ik me zo eenzaam. Toen belde ik mezelf op en werd 

heel gelukkig. Ik was in gesprek. Ja ik heb ook van die dagen  dat ik 

alleen wil zijn  en dan denk ik dat er maar één ding erger is dan alleen 

zijn: willen dat je alleen was. Want dan staat het gezelschap me niet aan. 



 
 

 

Maar ja, als je bij iedereen in de smaak wil vallen moet je tenslotte 

banketbakker worden.  

 

Ik ben tegenwoordig aan het lijnen. Nou heb ik gelezen dat je in 

Engeland naar het schijnt, je je overtollige ponden veel sneller kwijt  

bent. Maar achteraf heeft dat niks met je gewicht te maken. Ik las ook 

dat ze zonnebrillen voor eksterogen vroegen, maar ik wist niet waar die 

te koop waren. Ze stonden zelfs niet op Marktplaats. 

 

 En even later zei mijn zoon dat het gras bij de buren groener is,  

waarop ik zei:  “het zal wel kunstgras zijn”. Want ieder huisje heeft zijn 

kruisje. Zo zei  ik “doe alles niet te snel, want zelfs God schiep de 

wereld niet in één dag”. Ja, mensen die langzaam denken, leven het 

langst, maar niet als ze de straat oversteken. 

 



 
 

 

 

 

 Een mens zonder gebreken is niet compleet. Zo hadden we een 

gesprek over optimisten en pessimisten ik zeg: “Een optimist is iemand 

die gelooft dat de spiegels verouderen en niet je zelf”, waarop mijn 

vriend zegt: “Pessimist is iemand die Zwitserse kaas onder zijn neus 

smeert en dan tegen iedereen zegt dat de wereld stinkt”. 

Ja wat een mooie pessimist en ik hou meer van deze pessimist. 

Pessimisten lopen altijd in een regenjas; optimisten worden nat. 

Nou is iedereen die nat van de regen is geen optimist. 

 

 
 

 

 

 



 
 

Even tussendoor de vraag of een computer kan denken is even 

irrelevant als de vraag of een onderzeeër kan zwemmen. 

 

Genoeg gezwamd, want jet leven is hard en ik  moet nu weer op 

vakantie. Op vakantie zie je dat het leven toch anders bedoeld was en 

niet alleen uit werken en verplichtingen bestaat. Ook naaktlopers 

worden naakt geboren en op het naaktstrand is er niks aan, dus we zijn 

allemaal gelijk. 

 

Alhoewel,  iedereen heeft een wervelkolom, maar niet iedereen heeft 

een ruggengraat. Zo: dan hebben we nu de mensheid ook 

doorgesproken. Alleen nog dit: iemand die altijd alles zwart op wit wil 

hebben, leeft een kleurloos bestaan en holt achter de feiten aan. Daar 

krijg je ook geen betere conditie van . Maar ja, er zijn mensen die zo 

voorzichtig leven  dat ze als nieuw sterven. Dat zal mij in ieder geval 

niet overkomen  

 

Onlangs schreef ik lol met een U. Later las ik wat ik geschreven had.  

Nou, lekker als je oud wordt en zulke stomme fouten maakt.  Maar het 

kan nog erger: toen ik 65 werd  kreeg ik een brief van iemand met een  

tikfout wat  veel kan onthullen. Zo schreef  hij nu je de beeftijd van 65 

hebt bereikt………….ja het verschil tussen een l en een b  ja dat maakt 

nog al wat uit en de beeftijd mogen ze van mij overslaan.65 worden is 

niet leuk, maar geen 65 worden is nog erger. 

 

Nu ik wat ouder word en ik ’s avonds wel eens weg ga laat ik het licht 

wel eens branden voor als ik terugkom. Zegt een kennis  tegen mij: 

“Het licht aanlaten als je thuis weggaat, heeft maar één voordeel: de 

inbreker struikelt niet.” Nou daar had ik nog niet aan gedacht. 



 
 

Ja het  leven is kort, al kunnen sommige dagen lang zijn. Maar gelukkig 

is mijn leven geen stilleven geworden, al was het lezen van een bijsluiter 

soms ook wel even slikken.  

 
 

“Ja, mijn pad ging niet altijd over rozen, maar paardenbloemen zijn ook 

mooi.” 

En: “Als anderen in je geloven, moet je dat zelf ook maar eens gaan 

proberen” 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 4: Er is slecht één ding erger 

dan in de file staan: geen auto hebben. 

 

 
 

Gun een ander eens een zitplaats in de trein, neem vaker de auto. Dan 

moet je er wel één hebben. Je kan beter een Opeltje hebben met twee 

banken dan een dikke B.M.W. met drie banken (ik bedoel twee banken 

en de bank). Sommige auto’s rijden op benzine, anderen op diesel, maar 

de meeste op krediet.   

Laatst kocht ik een nieuwe Porsche. Ik rijd hem uit de garage en ga naar 

de snelweg om even wat gas te geven.  Na een korte tijd werd ik 

aangehouden door de politie. Oh ja, even tussendoor, het eerste contact 

dat ik had met de politie was op de dag dat ik er ging solliciteren, maar 

even ter zake, nu ging het anders: Hij  zei: “Meneer u krijgt van mij 

een proces verbaal. U reed 210 kilometer per uur en u moet uw 

rijbewijs inleveren”. Waarop ik zei: “Meneer ik kan geen 210 

kilometer per uur gereden hebben, want ik heb deze wagen nog maar 

een half uur”.   



 
 

Een dag later werd ik weer aangehouden en vroegen me mijn rijbewijs. 

Maar wat wil die politie nu eigenlijk? Gisteren pakken ze mijn rijbewijs 

af en vandaag moet ik het laten zien. Nou ze hebben hem toch al, dus 

dan hoef ik hem ook niet te laten zien . 

Ik heb later mijn rijbewijs terug gekregen. En dan te weten dat toen ik 

één van mijn eerste autolessen voor mijn rijbewijs nam ik zo langzaam 

reed dat die rijinstructeur zei dat ik wat harder moest rijden , anders had 

ik de kans dat  ik een parkeerbon kreeg. 

 

 
 

Toe ik voor examen op moest vertelde mij rijinstructeur ook nog zo’n 

leuke grap. Hij zei: “Als je nooit de eerste keer slaagt, dan moet je ook 

nooit gaan parachutespringen”. Nou wilde ik helemaal geen parachute 

springen en toch was ik in één keer geslaagd. Dus over en sluiten. Maar  

ik denk dat over 10 jaar het rijexamen alleen nog maar bestaat uit één 

opgave: levend invoegen in een file. 

 



 
 

Afijn, na drie weken ging ik met mijn nieuwe Porsche naar de garage  

en vroeg aan één van de medewerkers: “Kunt u mijn wagen eens 

nazien? Alles maakt lawaai behalve de claxon”. Maar toch is alles goed 

gekomen met mijn Porsche. 

 

Ja vroeger was alles anders. Zo zei Henry Ford: “Kopers kunnen hem 

krijgen in alle kleuren, zolang het maar zwart is”.Henry Ford, 

autofabrikant (1863-1947), dit was tenminste heel goede marketing.  

En het was in die tijd één van de best verkochte auto’s.  

 

Om weer terug te komen in de tegenwoordige tijd dan zeg ik: “Je  leert 

pas goed vloeken als je auto rijdt. Je moet goed opletten en uitkijken, 

want de beste stuurlui staan aan wal en de slechtste zitten in de auto”. 

Trouwens: “ik zie liever een kip in de soep, dan dat mijn auto in de 

soep is.” 

 

O ja ik houd van groen! Ook al ben ik geen geitenharensokken figuur 

Met groen  kan je tenminste doorrijden! En leer als chauffeur nooit de 

verkeersregels per ongeluk. 

 

 



 
 

Maar tijdens de Paasdagen is het moeilijk schadevrij te rijden, want met 

Pasen zitten de meeste eieren achter het stuur. 

 

Onderlangs was ik voor een paar dagen in Zwitserland. Daar zijn bijna 

alleen maar rijke mensen. Ik geloof dat ze daar nog geen last hebben van 

de kredietcrisis en enige verschil tussen een arme Zwitser en een rijke 

Zwitser is, dat de arme Zwitser zelf zijn Mercedes wast. 

 
 

 

Op de terugweg dacht ik op de snelweg: “Ik druk het gas even in”,  

waarop mijn mede passagier zegt: “Hoe harder je rijdt, hoe eerder je in 

de file staat”. Dat gebeurde ook en toen ik in de file stond dacht ik: 

“Waarom rijdt de eerste in de file niet gewoon wat sneller, dan kan ik 

ook gewoon door rijden”. 



 
 

 Als iedereen een auto heeft, kan niemand meer rijden. Kijk, de 

waarzegger die staat nooit in de file, want wie de toekomst kan zien, 

komt NOOIT in een file!!! Weet u wat een blikvanger is? Dat is een 

Vangrail (bij een botsing).   

 

 
 
 

Ik zeg altijd: “Geluk betekent vijf maal achter elkaar groen licht”. Ja en 

nutteloos groen. Ha u denkt aan golfbanen? Ja  een grapje. Dat mag 

toch? En denk erom: een slaapje achter het stuur is vaak van eeuwige 

duur en zolang slapen is toch ook niks? 

Het  einde van het autotijdperk is bereikt als parkeren meer kost dan 

rijden en ik wil besluiten met de bekende slogan  RIJD JIJ OF DRINK 



 
 

IK? Daar is over nagedacht u mag één keer raden waar deze stond. Ter 

land ter zee of in de kroeg? 

Ik wil u nog één advies geven: Blijf lekker roken ! Sta je binnenkort 

niet meer in de file. O ja, bij ons op de zaak hebben ze 95 

parkeerplaatsen en 100 medewerkers  dus als je een plaatsje voor je auto 

wilt hebben ben je altijd te vroeg op je werk. Daar is ook over 

nagedacht. En weet u dat zeilen de duurste manier om goedkoop 

vooruit te komen is? 

 

 Ja lach en vergeet maar vergeet niet te lachen, want een dag niet 

gelachen is een dag niet geleefd! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HOOFDSTUK 5: Wie zwemt in het geld, 

houdt het hoofd boven water 

 
 

De enige lectuur die niet spoedig verveelt zijn de bankbiljetten. Maar 

we zitten nu middenin de economische crisis. Ja en die is rond de 

wereld! 

 

Zo was ik laatst in Amerika en kwam daar een wat oudere dame tegen   

en vroeg:  “Heeft u nog last van de economische  crisis?”. Waarop ze  

zei: “Mijn hobby’s zijn winkelen en lezen en nu lees ik nog alleen 

maar.” Ja ook in Amerika: de Levi’s  fabrieken gaan gemakkelijker dicht 

dan de broeken zelf. 

 



 
 

En op de zelfde dag  sprak een heer van stand en vroeg: “Heeft u nog 

last van de creditcrisis en hij zei “Ik ben net een staart van een koe en ik 

groei naar beneden toe”.  Deze meneer zat op Wall Street. 

 

Nu we het toch over Wall Street  hebben: daar gaan de mensen met een 

Rolls Royce  naar toe om aan mensen advies te vragen die met de 

metro naar huis gaan. Zo zie je maar hoe vreemd de wereld in elkaar 

zit. Armoede is erfelijk, zij het niet via de genen. 

 

Ik zou ook graag een wiegje met gouden poten hebben gehad, maar dat 

zat er niet in. Sparen is leuk, vooral als je ouders het voor je gedaan 

hebben . 

 

Ik sprak laatst een geneesheer. Dit was een specialist in geldbelegging, 

dat kwam door zijn beroep. Die zei tegen mij: “Rijkdom is in 

Nederland strafbaar, vandaar dat er zoveel verhuizen naar België”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maar er was daar ook een Hollander bij die werd  veroordeeld voor iets 

dat hij niet had gedaan … hij betaalde zijn belasting niet. Hij dacht:   “Je 

komt niet zomaar in de gevangenis, je moet er echt iets voor doen”. 

Nou, hij hoefde er echt niets voor te doen. Veel later sprak ik de man 

nog eens en vroeg hem: “Viel het mee in de gevangenis?” – Waarop hij 

zei: “Dat ging wel, je moest daar tenminste niet de ganse tijd roepen 

Doe die deur dicht!”. 

 

 
 

 

 Ik houd meer van de vrijheid, want het leven is als een 

chocoladebonbons: je weet nooit wat er allemaal inzit.  

 

Om nog even op de economische crisis terug te komen: in Griekenland 

is er nog maar één bank die ik vertrouw en dat is de vensterbank. Wat 



 
 

heeft dat land een schulden! Zo zie je maar: alles op de pof zegt vandaag 

of morgen plof. Als wij dat ook maar niet gaan voelen! Er zijn nu al  

mensen die zich zorgen maken om niets, vooral als het op hun 

bankrekening staat. 

 

Je kunt je honger niet stillen met het tekenen van een stuk brood of het 

moet van Herman Brood zijn. Ook al zijn er veel belangrijker dingen 

dan geld, maar die kosten ook geld. 

 

Ja hoe moet het nu verder met die economische crisis als door de media 

alles zwart wordt gezien en iedere dag weer geeft niemand meer  iets uit 

en wordt het nog slechter. Dus economie is gebakken lucht! Vraag het 

 drie economen en je krijgt vijf verschillende meningen. Zie je wel: 

gebakken lucht! Dus hoe nu verder? 

Want u weet net zo goed als ik dat de gevoeligste plek aan de mens zijn 

portemonnee is en van een 'dankjewel' kan je niet leven. 

 Ja één procent geluk brengt meer op voor het leven dam tien procent 

winst. Ik sprak laatst een kennis. We hadden het over geld  schuld en op 

afbetaling kopen en hij zegt: “Ik heb zo veel schulden. Ik zou een 

regering kunnen beginnen” Waarop ik zeg: “Kan je een regering 

vertrouwen? Vraag het eens aan de Indianen” en vroeg hem meteen: 

“Waar heb je je opleiding gehad, toch niet in Griekenland?” “Nee”,  

zegt hij, “De mensen daar  hebben veel zwart geld”. “Ja”, zeg ik “Dat 

wil ik graag aannemen”. Hij moest lachen en toen begreep ik pas wat ik 

gezegd had. “Ja”, zeg ik, “Een ons geluk is meer dan een kilo 

verstand.”. Bij mij gaan de zaken gaan slecht. De mensen die vroeger 

niet betaalden bestellen niet meer. “Maar geld maakt ongelukkig”, zei 

mijn grootvader, “Vooral het geld dat je niet hebt”. 



 
 

 

 

Economische crisis is ook dit stukje uit de krant: 

 
 

 



 
 

 
'Londense bankiers innen 7,6 miljard pond' 
LONDEN (AFN) -  Britse bankiers in Londen hebben tussen december en april 7,6 miljard 
pond sterling (8,8 miljard euro) aan bonussen ontvangen. Dat schreef The Sunday Telegraph 
zondag op basis van een onderzoek van het Britse Nationale Statistische 

 
 

En de werkloze schoenmaker kreeg steunzolen van de bijstand.  

Dat stond niet in de krant. Zo zie je maar wat een verschil! Ik heb ook 

last van de economische crisis en dat houdt in: minder uit eten, meer 

samen in bad, dat bespaard water. Niet meer zwemmen in je geld ,maar 

pootje baden en kredietcrisis is je oude schoenen niet weg gooien. 

 

Een vet varken en een gierigaard zijn na hun dood het meeste waard. 

Geld maakt recht wat krom is. Door de economische crisis geen bier en 

frisdranken meer maar water. Water is toch wel lekker, maar dan moet 

het toch wel door de brouwerij zijn gegaan. En dan zeggen we net als 

50 jaar geleden, toen spek, eieren en zonneschijn nog gezond waren. 

“Liever de kinderen natte voetjes dan vader een droge  keel” 

 

“De Klaagmuur in Israël en in Griekenland” 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 6: Ik ben niet dik, ik ben 

gewoon te klein voor mijn gewicht. 

 

 

 

Als ze zeggen dat je goed staat met zwart, bedoelen ze eigenlijk dat je 

dik bent. 

 

Mijn dokter zei me te stoppen met de etentjes voor vier, tenzij er drie 

anderen bij zijn. Een  mens leeft toch niet van brood alleen? Ook mijn 

vrouw had er problemen mee: haar  favoriete gerecht was een tweede 

bord.  

 



 
 

Zo waren wij een dik stel, mijn vrouw en ik. Ze had een dikke kont, 

maar ze zat er niet mee. Ja ik zeg altijd maar: “Een uitgebalanceerd dieet 

is: een stuk taart in elke hand.” Maar dat was natuurlijk ook niet goed.  

 

Wat ook niet goed was, was een appelbol. Maar we hadden er toch  

altijd een lol om. Daar zei ik altijd: “Wat een lol met een appelbol.”  Ja 

ik ben te dik, daar kom ik rond voor uit. Laatst plaatste ik een 

advertentie op Marktplaats die klonk als volgt: 

“Te koop: hometrainer. Wil ook ruilen voor een weegschaal die boven 

150 kilogram aanwijst.” Ik heb er tot nog toe geen reacties op gehad. 

 

Maar goed, nu hebben we meer voedsel dan de rest van de wereld en 

meer diëten om te beletten dat we het zullen opeten. Over een dieet 

gesproken: Volhouden? Is haast  niet vol te houden! 

 

Ik ben vorige maand 5 kilo kwijtgeraakt. Deze maand heb ik ze weer 

gevonden. Ja het prettige aan berouw is dat het na de zonde komt. 

Mijn vrouw is op dieet geweest: het bestond uit kokosnoten en 

bananen. Ze is niet afgevallen, maar kan wel in een boom klimmen. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Zelfs een rijk man lijdt alleen honger op advies van zijn dokter. Het 

vrolijke leven zat dus niet in het zorgpakket. 

 

Een vriend van mij is laatst gescheiden en die had een opmerking over 

zijn leven die ik wel grappig vond. Hij zei: “Eerst spaart de man voor 

een snelle auto, dan voor een mooie bungalow,en tenslotte voor een 

goede advocaat”. Waarop ik zeg: “Je realiseert je niet hoe snel de 

maanden voorbijvliegen, tenzij je alimentatie moet betalen natuurlijk.” 

Zo gaat dat in veel levens tegenwoordig, maar ja het leven gaat verder.  

 

We waren laatst een paar dagen weg . Om te trimmen en te fietsen. Ik 

noem zo’n vakantie altijd een trapvakantie. Één van onze mede-

vakantiegangers kreeg een ongeluk en moest naar het ziekenhuis. Daar 

komt de ambulance met zwaailicht. Vraagt hij aan zo’n ziekenbroeder: 

“Kan ik vooraan in de ambulance zitten,want achterin word ik ziek”. 



 
 

 
 

 

Ik moest gieren van het lachen, maar hij ging toch achterin. Later 

kwam hij in het ziekenhuis en het was niet goed met zijn arm. De 

chirurg amputeerde een arm en presenteerde nadien de rekening. De 

patiënt riep: “Afzetter je draait me toch geen poot uit in het 

ziekenhuis!”. Jaren later kwam ik hem tegen en hij is er achter gekomen 

dat het na twintig jaar drinken op was…………. met  zijn gezondheid. 

Dat kwam, omdat hij een hekel had aan volle glazen en een hekel aan 

lege glazen, dus volle moesten leeg en lege moesten vol. Zo zie je maar: 

het voordeel van alcohol vrij bier is dat je er geen tweede van bestelt. 

 

Ik zelf drink altijd wijn, want als ik een glas wijn drink, word ik een 

ander mens en die ander heeft altijd geweldige dorst. 

 

Ik heb er een regel van gemaakt nooit bij daglicht te drinken en nooit 

een drankje te weigeren als het donker is. Heel wat mensen gaan dood, 

omdat ze te veel gedronken hebben op de gezondheid van anderen. 

Een man met een rode neus wordt verdacht, ook al drinkt hij niet. 

Als je drinkt om te vergeten, vergeet het maar. Zo kreeg ik een man aan 

de  bar en die zegt: “Ik heb een kameel die acht dagen kan werken 



 
 

zonder te drinken en ik kan zelf acht dagen drinken zonder te werken. 

Deze man kwam in het ziekenhuis terecht met een leverprobleem.  

 
 

Hij moest een nieuwe lever, maar de levertijd was acht maanden.  

Daarom zeg ik: “Ga gerust naar de dokter, hij wordt er beter van”. Zo 

zie je maar: ook konijnen kunnen een keer het haasje zijn. 

 

Er werkte een jongen bij mij die nog jong was. Hij dronk veel en hij 

snoof. Ik zei tegen hem: “Als je veel drugs en alcohol gebruikt blijf je je 

hele leven jong. Je word niet ouder dan 25”. Dat gebeurde ook. Ik 

gebruik geen drugs, mijn dromen zijn al angstaanjagend genoeg .En 

overdag zeg ik: “Haal diep adem, dat geeft rust. Want van achter de 

feiten aan te hollen, krijg je geen betere conditie, dus haast je niet! Een 

schildpad ziet onderweg meer dan een haas”. 

 
 



 
 

 

HOOFDSTUK 7: Drinken en uit eten gaan 

 

“Zullen we vanavond uitgaan?”, vroegen twee kaarsen aan elkaar. 

“Ja dat is goed. Gaan we dineren of uit eten? Dineren is met wijn en uit 

eten is zonder wijn.”   

 

U weet: een maaltijd zonder wijn is als een dag zonder zon. In dit 

hoofdstuk wil ik het over eten en drinken hebben.  

 

Laatst was het herfst. Ik liep in het bos en dacht: “Alle paddenstoelen 

zijn eetbaar.” Weliswaar zijn er paddenstoelen die je maar één keer kunt 

eten. Daarna krijg je koude voeten. 

 

En pruimen eten is gezond, maar gezond eten is vaak niet te pruimen.   

Zo kwam ik bij één van mijn vrienden en daar stond op de voordeur 

van het  huis: “Alle bewoners zijn vegetariërs, behalve de hond.”  En 

bij mij rijst nu de vraag: “Mag een vegetariër,vlinders in zijn buik 

hebben?”. Ik heb er maar niet naar gevraagd . 

 

 Hij ging ook altijd in een vegetarisch restaurant eten met de mooie 

naam  “Noch Vlees, Noch Vis”.  Ik ga  liever naar een Italiaans 

restaurant. Het Italiaans spreken gaat me wat minder af, maar het eten 

en Italiaans drinken des te beter. Laatst vroeg de serveerster: “Wilt u de 

pizza in vier of zes stukken snijden?” –ik zei: “In vier, want 6 stukken 

krijg ik nooit op”. 

 



 
 

 
 

 

 Een oude schoolvriend had twaalf broers en zusters. Hij vertelde me 

hoe hij vroeger altijd bad voor het eten: “Lieve Heer,ik hou het kort , 

anders pikken ze 't eten van  mijn bord. Amen.” 

 

 Ja en ze pikte altijd de lekkere dingen. Maar goed dat was vroeger,  u 

weet wel, die goede oude tijd . Maar tegenwoordig zit ik  liever  in een 

kleine kroeg………..dan in een grote kerk. 

 

 Ik ben vroeger ook wel in Frankrijk geweest. Het land met 249 

verschillende soorten kaas en oud generaal De Gaulle die zei over de 

Amerikanen: “Die begaan alle domheden die je kan bedenken en nog 

enkele die je niet kan bedenken”. In dat land met 249 soorten kaas, daar 

kan je best goed dineren. 

 

Maar de meeste Fransen zijn een  zingend wijnvat wat naar knoflook 

ruikt en daar houd ik niet zo van. En dan die Franse trots, lees maar: 

Bordeaux: de Fransen zijn zo trots op hun wijn dat ze er steden naar 

noemen.  Nu we toch over wijn hebben: laatst zat in met een  

zakenrelatie in een restaurant en de ober vroeg: “Wenst u rode of witte 



 
 

wijn?”. “Dat doet er niet toe. Ik ben toch kleurenblind”,  zei mijn 

tafelgenoot. Ik schoot toch in de lach! 

 

Maar mijn smaak is aller eenvoudigst, ik ben alleen tevreden met het 

allerbeste. Dus ik weet heus wel het verschil te proeven tussen rode of 

witte wijn. Een andere keer zat ik in een restaurant en vroeg de ober 

aan mij: “Eet u wild met de Kerstdagen?”. Waarop ik zei: “Ik niet, 

gewoon met mes en vork”.   

 

En dan altijd weer zeuren over je gewicht. ik zeg altijd maar: “ 

Je wordt niet dik tussen kerst en oud & nieuw, maar tussen oud & 

nieuw en kerst.” 

 

 
 

Men zegt ook  dat dikke mensen korter leven, maar ze zitten toevallig  

wel langer aan tafel. En ik ken één zo’n lekkere dikkerd die zegt: 

“Dieet …til er niet te zwaar aan”. 

Ja die Franse keuken is wel goed, maar de Engelse keuken, u weet wel, 

dat land  waar je vier maanden winter hebt en acht maanden slecht 

weer. Daar zeg ik altijd maar als het koud is, is het soep. Als het warm 

is, is het bier. Lekker hè, warm bier,  je ziet de wereld zo voor een 

doedelzak aan. 

Ja om in Engeland goed te eten zou je driemaal per dag een ontbijt 

moeten nuttigen, want ze hebben in Engeland wel 48 soorten geloven  



 
 

en maar twee sausen. Nee van mij hoeft dat niet, die geloven is tot daar 

aan toe maar die sauzen dat zint me niet. 

 

Ik heb ook een  oom , die was de grootste dronkaard van de stad. 

Meestal zegt dat niet veel, maar hij woont in de miljoenen stad  New-

York. New-York is een catastrofe, maar een schitterende.  En wat ze 

daar eten begrijp je niks van. 

  

Ja zo  bestellen de mensen daar een Double Cheeseburger, een grote 

friet en een Cola light? Daar begrijp ik niks van. De Cola light is zeker 

voor de lijn? Alles is groot in Amerika  de wegen de, biefstukken, de 

doperwten en ook de  mensen. Dus laat ze maar gaan. Je kan 300 

miljoen mensen toch niet veranderen .  

 

Zo was het laatst mooi weer. Het was al half oktober en ondanks dat de 

zon scheen was het vrij koud.  Ik ging toch even  een terrasje pikken.  

 
 
 



 
 

Ik vroeg aan de ober: “Kan ik nog iets krijgen?”. “Jawel meneer koude 

voeten”. Dus toen ben ik maar ergens anders naar toe gegaan .Waar een 

gast tegen de ober zei: 

“Als het koffie is breng me alsjeblief thee,maar als het thee is  breng me 

dan alsjeblief koffie”. Na dit te horen nam ik maar cola, want koffie 

behoort zwart te zijn als de duivel, heet als de hel en zoet als de liefde. 

 

 

 

 
 

 

 

Één van mijn slogans  is: je kunt beter  één dag als een rijkaard geleefd 

te hebben , dan zes dagen als een voorzichtige boekhouder.  

 

Ik zat laatst naar de tv te kijken en dacht “Je kunt naar tennis  kijken : 

waar ik zonder drankmisbruik dames dubbel kan zien.” Ja men zegt wel 

dat drinken je leven halveert, maar je ziet dubbel zo veel.  

 



 
 

Wat vind u van “Er zitten  24 uren in een dag en 24 flesjes in een krat 

bier, zou dat een toeval zijn?” 

Een gast van mij zei: “Drink met maten, nooit alleen.” En verder: 

“Maar voor iemand die veel drinkt ,drink ik weinig.” Ja hij ontbeet 

niet. Hij zei altijd: “Één bier is twee sneetjes brood”. Maar dan had hij 

als wij koffie gingen drinken al een half brood op! Ja hij was een echte 

doorzetter  en zei: “Half bezopen is een gebrek aan 

doorzettingsvermogen.” Maar omdat hij zo dacht kon hij niet meer op 

zijn benen staan en ging hij maar naar huis.  Ik zelf drink bijna nooit 

voor 22.00 uur en dan zeg ik tegen mezelf: “Ja iedereen moet toch iets 

geloven. Ik geloof dat ik nog een bier ga drinken. Want jezelf 

inspannen om te ontspannen maakt je overspannen”. 

 
 

 



 
 

Het is toch zo dat je beter een buik van het drinken, dan een bult van 

het werken kan hebben? Van huis uit ben ik een zwartkijker en het glas 

is bij mij altijd half leeg. 

Tot een vriend tegen mij zei: “Als het glas half vol is, gooi het dan in 

een kleiner glas en je hebt weer een vol glas”. Dus dat heb ik maar 

gedaan en zie ik het nu allemaal veel mooier aan .  

 

Zoals u weet heb ik een horecabedrijf gehad en een barman zei tegen 

mij: “Er zijn twee redenen waarom een man naar een kroeg gaat: of hij 

heeft geen vrouw  of hij heeft er wel een”. Zo kwam er een gast vroeg 

dineren en in ons restaurant was nog  niemand aanwezig en zei: 

“Een leeg restaurant gastvrij noemen is ook heel leuk en je krijgt met 

niemand ruzie”. 

 

Ik heb ook een keer meegemaakt dat de ontbijtserveerster tegen een 

gast zei die vroeg om een gekookt ei bij het ontbijt: “Helaas hebben we 

geen gekookte eieren, de kok is het recept kwijt”. Dat werd niet in 

dank afgenomen en de gasten vertrokken na dit antwoord.    

 

Zo zei er een ober:  “Wat eet je traag. Komt omdat het schildpadsoep 

is”. De ober werd bij de rekening getrakteerd, want geen fooi… is ook 

een duidelijke tip. 

 

Uit eindelijk is Gezond en Geluk,  dronken kunnen worden van een 

glas water. En wil ik tegen iedereen zeggen die wel eens te diep in het 

glaasje gekeken hebt: “Alleen een kat is blij als ze een kater heeft”. 

 

 



 
 

 
 

HOOFDSTUK 8: Jong zijn is een kwaal die 

overgaat Ouderdom is ongeneeslijk. 

 

“Wanneer je oud wordt, duurt het langer om uit te rusten, dan om moe 

te worden” 

 

 
“Je kan de leeftijd van een man weten aan de dingen waarvan hij er 

twee tegelijk neemt: trappen of tabletten” 



 
 

 

 

 

 

Ja het doet ons een deugd, Abraham begint aan z’n tweede jeugd. 

Ja vijftig is een heerlijke leeftijd, vooral als je zelf zestig bent.  

Ja het leven gaat snel, het is net tennis  15..30..45..game over , 

Dus het leven duurt maar even, ja  pluk de dag. 

 

Zo sprak ik laatst een oude oom van me  en die zei: 

“Ik kan op mijn 80ste nog alles wat ik kon op 18. Kan je nagaan wat 

een sukkelaar ik wel was toen ik 18 was.” Hij zat bij zijn zoon en die 

zei: “Toen ik zes en veertig was wist ik eindelijk wat ik wilde 

worden……………..zeven en veertig”.  

 

Verder heeft hij nog nooit iets gedaan. Maar het beste advies wat ik op 

die dag  kreeg was: “Zorg dat je niet op je 70ste zit te zuchten om wat 

je nooit hebt gedaan. DOE HET NU.” 

En wie op zijn vijftigste de zelfde ideeën er op nahoudt, dan op zijn 

twintigste heeft,dertig jaar van zijn leven verspild.  

Een gast van mij vroeg: “En Vijf en Zestig worden, hoe vind je dat?" 

“Ach, ik zag het al een hele tijd aankomen”, zeg ik. Maar nu wat 

anders: de babyboomers komen er aan en die komen nu zo langzaam 

boven de 65 jaar. En er zijn meer cellen leeg dan bedden voor oude 

mensen. Ja, zou dat ons babyboomers brengen? Ik denk dat er nog wat 

moet veranderen om ons een leuke oude dag te geven, want de 

pensioenen gaan omlaag en er staat straks niemand meer aan het bed 

voor verzorging. Ja je kan de klok stil zetten, maar niet de tijd.  



 
 

 

“Ze leefden nog lang en gelukkig”,  stamt nog uit de tijd dat de mensen 

gemiddeld 30 werden. 

 

Zoals  u weet heb ik een Hotel-Café-Restaurant gehad en ik had een 

kok bij me werken die homo was. Op zijn 65e verjaardag zei ik tegen 

hem: “En  nu ben je  ‘Een uitgekookte  flikker’”. Hij vond het geinig 

en we moesten er om lachen . 

 

 

 
 

Zo kwam er ook een mevrouw met een klacht over de koffie  waarop 

ik zei: “Oefen nooit kritiek uit op koffie. Er komt een tijd dat U zelf 

oud en slap bent”. Ook de dame begon te lachen ze kreeg een nieuw 

kopje koffie  en de problemen waren over. 

 

Wanneer je oud wordt, duurt het langer om uit te rusten dan om moe 

te worden. 

 

 Ja  vroeger. Dat was de tijd dat de lucht schoon was en seks vies, maar 

tegenwoordig is het andersom. Zo zie je maar: alles veranderd. 



 
 

Nu ik wat ouder ben, heb ik in de gaten dat de leeftijd van de man 

bestaat uit drie fasen: jeugdig, een goede veertiger en wat zie jij er nog 

goed uit.  Zo kwam ik een tijdje geleden een heel oude vriendin tegen  

die ik een hele tijd niet gezien had en ik zeg  tegen haar: “Val dood, leef 

je nog?”. Dat bedoelde ik natuurlijk niet letterlijk met val dood. Ze 

vertelde  zeer beknopt haar leven waarop ik zei: “Het is erg jammer dat 

je eerste man gestorven is” waarop ze zei : “dat zegt mijn tweede man 

ook”. Ik dacht, als je dat zegt  zal het thuis ook wel niet leuk zijn . 

Ja zegt ze: “Oud zijn is als jij en je tanden niet meer op dezelfde plaats 

slapen, maar oud worden is ook en toen zei ze die hele lijst: 

 

 

 

 

 

 

 

- Oud worden IS OOK: Niets gaat sneller dan de jaren. 

- Oud worden IS OOK: Dat het  zelden rimpelloos verloopt 

- Oud worden IS OOK: Dat we  allemaal op onze laatste 

zwerftocht zijn 

- Oud worden IS OOK: Dat alles in het leven  in bruikleen is 

- Oud worden IS OOK: Dat ik eindelijk van mijn jeugdpuistjes af, 

krijg ik rimpels. 

- Oud worden IS OOK: Wakker worden met een kater zonder dat 

je de avond ervoor gedronken hebt. 

- Oud worden IS OOK: Dat de herfst zonnige dagen heeft 

- Oud worden IS OOK: Hoe grijzer hoe eigenwijzer 

- Oud worden IS OOK: Een kunst om er mee te leven 



 
 

- Oud worden IS OOK: Dat de  herfst ook kleuren heeft die de 

zomer niet kent. 

- Oud worden IS OOK: Dat je  geheugen goed is , maar dat je het  

slecht kan  onthouden. 

-  Oud worden IS OOK: Dat je in je dromen nooit geen tachtig 

bent. 

- Oud worden IS OOK: Dat alles slechter wordt behalve het 

vergeten, dat wordt steeds  beter. 

- Oud worden IS OOK: Dat ik  me jong voel, maar mijn lichaam  

het er niet mee eens is. 

- Oud worden IS OOK: Dat huwelijksontrouw  buitengewoon 

weinig voorkomt  bij tachtigjarigen 

- Oud worden IS OOK: Tachtig worden dat vreselijk is, maar geen 

tachtig worden is nog vreselijker. 

- Oud worden IS OOK: Je nooit oud voelen, dan  sterf je jong. 

- Oud worden IS OOK: Oud worden verergert met de jaren, ja je 

gaat er  tenslotte dood aan. 

- Oud worden IS OOK: Liever oud dan dood,en als je geen rimpels 

hebt, heb je te weinig gelachen. 

Ja liever oud dan dood en heb de moed om te leven, sterven kunnen 

we allemaal. Ook de herfst heeft zonnige dagen, ook al zijn er 

regenachtige dagen bij. Soms kan een dag  lang duren maar een 

mensenleven is erg kort. 

Ik zat laatst in het fotoalbum te kijken en wat viel me op dat  

hoe ouder onze foto’s waren , hoe jonger we er uitzagen. 



 
 

 
 

Ik voel me jong, maar mijn lichaam is het er niet mee eens. 

Ja ik ben nu op een leeftijd gekomen, dat ik eerst mijn gebit en 

gehoorapparaat nodig heb, om te vragen waar mijn bril ligt. 

Maar ik weet ook dat iedere leeftijd zijn eigen dwaasheden heeft, zoals 

ieder jaargetijde haar eigen bloemen en daarom zeg ik maar: 

“Wie zich niet ergert, maar zich verwondert, die wordt geen tachtig, 

maar die wordt honderd” Wat moet ik er nog over zeggen en daarom 

zeg ik maar: “Het kan mij allemaal niet schelen. Achter mijn kont is de 

wereld rond.”, “Want geluk is niet te koop… Het is gelukkig nog altijd 

gratis” en “Er valt meer regen naast je dan op je” 

 

Ondertekend: Frans Taverne. O ja: “Testament is de meest geliefde 

lectuur”. Ik vergelijk een mens  soms met een  viool want uit de oudste 

viool komt de mooiste muziek. 

 



 
 

 

 

En sta stil bij de goede dingen in het leven. Waarvan ieder er vele heeft. 

En niet bij de tegenslagen uit het verleden Waarvan ieder er een enkele 

heeft. Ja, want alles in het leven is in bruikleen. 

 

 

HOOFDSTUK 9: In menig huwelijk is er maar 

één klein lichtpuntje overgebleven… het tv-

scherm 

 

 
 

 

 

 

Vele gehuwden zij als twee linkerschoenen: goed gemaakt en goed 

passend, van goed materiaal gemaakt, maar ongelukkiger wijs geen paar. 



 
 

Hier wil ik mee beginnen, omdat het een waarheid is als een koe en u 

weet: er zijn  in Holland veel koeien . 

 

Een kennis van mij vertelde me: “Toen ik pas getrouwd was blafte mijn 

hond en bracht mijn vrouw de krant, nu blaft mijn vrouw en brengt de 

hond de krant”. Ik zeg: “Heb je daar nooit wat van gezegd”,  waarop 

hij zei: “Ik heb mijn vrouw gisteren eens ongezouten de waarheid 

gezegd”. “En wat heb je bereikt?”. “Met moeite de voordeur”. Waarop 

ik weer zeg: “Alles wat ik over het leven hebt geleerd kan ik 

samenvatten in drie woorden: Het gaat verder. En Caesar zou misschien 

wel met Cleopatra getrouwd willen zijn, maar hij had al een vrouw 

thuis. Ja er is altijd wat.” 

 

 

 
 

 

 

 

Zoals ook in Amerika. Ja, ik bedoel Hollywood. Daar zijn soms de films   

langer dan het huwelijk van de hoofdrolspelers. 



 
 

 

En er zijn zelfs steden waar een huwelijk al een succes wordt genoemd 

als het koppel samen de kerk uitgaat. Dat komt hier ook, want alles 

komt over waaien. “Ja”, zegt een vriend  van mij, “De laatste ruzie was 

mijn fout. Mijn vrouw vroeg wat er op televisie was en ik antwoordde: 

Stof”. 

 
 

Ik  denk ook dat zijn vrouw hem bedriegt. Ze zei dat ze de ganse nacht 

bij Vera was. Dat kan niet, want hij was bij Vera. En verder zei hij ook 

altijd: “Ik ga nooit vreemd. Ik voel me overal thuis.” Weer veel later 

ging hij met zijn vrouw naar  Lourdes . Er is geen wonder gebeurd. Zij 

zijn samen teruggekomen. 

 

Problemen horen nu eenmaal bij de mens, als roest bij ijzer hoort. 

En als mijn vrouw een nieuwe vriend heeft , bel ik Albert Verlinde.  

Laatst las ik in dat vrouwenblad  Opzij: “Een gentleman is iemand die 

de deur openhoudt als zijn vrouw de vuilbak buiten zet”. Ik denk niet 



 
 

dat dit helemaal klopt. Wat ik wel vind dat dierenmishandeling is als je  

man zich een kater drinkt, omdat zijn vrouw niet voor de poes is. Ja en  

mannen die zeggen dat ze thuis de baas zijn, liegen waarschijnlijk ook 

over andere zaken, maar ja.. de beste manier om al uw problemen te 

vergeten, is te nauwe schoenen aantrekken. Want dan heb je nog alleen 

last van je voeten. 

Ik las laatst op Marktplaats: “Te koop: trouwjapon met sleep en sluier. 

Per vergissing eenmaal gedragen”. Ik belde op en vroeg onder andere: 

“Wat heeft u gemeen met uw echtgenoot ?” Antwoord: “Wij zijn op 

dezelfde dag getrouwd en we hadden gelijk ruzie” waarop ik zei: “De 

enige die bij echtelijke ruzie naar beide partijen luistert is de buurman  

en niet je wederhelft. En wil je een tijdje alleen gelaten worden, ga dan 

de afwas doen. In het lessenpakket van het huwelijk hoort Scheikunde 

niet thuis. Alhoewel er mannen zijn die eerst sparen voor een snelle 

auto, dan voor een mooie bungalow en tenslotte voor een goede 

advocaat. Zo zie je maar: de vrouw is anders dan de man en daar komt 

al die herrie van. En de meeste ongelukken gebeuren thuis. Misschien 

moeten we verhuizen. 

Ja je  trouwt maar één keer. Logisch na zo’n mislukking. Verder zei hij 

nog: “Zelfs de uitvinder van het vraagteken heeft er een punt onder 

gezet”.   



 
 

 

 

En de ideale vrouw is: zei die weggegaan is. En: vrouwen zijn leuk van  

ver, maar soms verre van leuk. En wat het voordeel is van 

echtscheiding? Het hele bed hebben om in te woelen. 

De weg naar de hemel gaat soms door de hel en de voorbeeldige 

echtgenoot is knap, begrijpend, gevoelig, vriendelijk en al lang met een 

ander. 



 
 

 
 

“Ja  een ezel vindt een ezel het mooiste” 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 10: “Ik kan in twaalf  talen 

‘nee’ zeggen…  dat is voor een vrouw genoeg.” 

Citaat: Sophia Loren 

 



 
 

 
 

“Vrouwen proberen een man te veranderen en als ze hem eenmaal 

veranderd hebben, vinden ze hem niet leuk meer”. Dit zei een vriend 

van mij, waarop ik zei: “Ze moet niet zo doorgaan want ze kent haar 

man pas als je gescheiden is” en zelfs Einstein zei: “Mijn vrouw begrijpt 

me niet”. Ik heb hem zelf niet gesproken, maar ik hoorde het en weet 

niet of het waar is. Ze vroegen ook  aan hem: “Met welk soort vrouw 

ben jij getrouwd?” – “Met een engel.” – Waarop zijn medewerker zei: 

“Zeg, de mijne leeft nog ! Tevens vraagt hij aan hem of hij nog wel 

eens wat op Google opzoekt,  waarop hij zei: “Ik Google niet, mijn 

vrouw  weet toch ALLES beter!”. 

 

Ze is nogal feministisch en je weet: als een feministe kookt is het eerder 

uit woede. En voor de grap zei ik: “Steun het feminisme, geef haar een 



 
 

scheerapparaat cadeau. Toen ik dat gezegd had, had ik het helemaal 

gedaan. Ze zegt: “Nee jij! Jij praat altijd maar over seks, praat eens over 

het weer!”. “Oké” zeg ik, “Wanneer doen we het weer”. 

 

De volgende dag zei mijn vrouw dat ze uit wilde en naar iets duur. Ik 

nam haar mee naar het benzinestation. Ik vond het allemaal een beetje 

flauw en zei tegen haar: “Om gelukkig te zijn... vergeet…….Daar was 

ze het mee eens. Ze was ook niet van de club van “Alles went behalve 

een vent”. Nee dat was ze ook niet. Ja, ze werd wel wat ouder en zei 

tegen mij: “Juist als je kippig wordt dan kraait er geen haan meer naar 

je”. Waarop ik zei: “Wie een vrouw van 4O verwisselt tegen twee van 

20 kent noch de waarde van het geld, noch die van vrouwen”. 

 

Op een dag is ze gaan winkelen en komt ze terug met een pofbroek  

Ik vraag haar of dat een broek is op afbetaling. Ze moest lachen en zei: 

“Wel nee die heb ik zo betaald” en ik zeg: “Je bent nooit volledig 

gekleed tot je een glimlach draagt. En dat hoeft niet op de pof!”. Van de 

week heb ik de werkster ontslagen: ze was zo  eerlijk en zei dat ze  

nooit iets weg genomen  heeft. Ja zelfs het stof niet. Vandaar dat ik nu 

een ander zoek. Dus ik heb een advertentie gezet ik hoop dat er iemand 

op afkomt.  

 

Alles wat omhoog gaat komt weer naar beneden, behalve mijn gewicht. 

Dus verleden week is mijn vrouw aan een dieet begonnen, want: 

overgewicht komt niet vanzelf dik in orde. Sindsdien ben ik al drie kilo 

afgevallen. Nu weet u ook dat wat ik te eten krijg bijna niets is, dat is 

mijn dieet. 



 
 

Laatst kwam ze een oude schoolvriendin tegen: “Je  man ziet er 

schitterend uit in zijn nieuw kostuum”. “Dat is geen nieuw kostuum, 

dat is mijn nieuwe man”. Ook lekker als je zo’n blunder maakt. “Ja”, 

zegt ze, “Je maakt nooit fouten, je maak altijd blunders”. “Nog zo’n 

blunder”, zegt haar vriendin. “Mijn eerste man is zes maanden na ons 

huwelijk overleden”. Zegt mijn vrouw: “Dan heeft hij niet lang 

geleden!!”. 

 

Onlangs zei ze tegen iemand die haar met U aansprak: “Zegt u maar jij, 

want ik heb een hekel aan U”. Ik wist niet meer hoe ik moest kijken 

toen ze zei: “Ik heb een hekel aan U”. We  kwamen net langs de kerk 

met het mooie opschrift: “Je bent niet te slecht om binnen te komen, 

maar ook niet te goed om buiten te blijven”. Dus wij naar binnen.  

Achterin de kerk heb ik wat geld in de collectebus gedaan om onze 

zonden af te kopen. Toen ik thuis kwam vroeg ik mijn zoon die naar  

een fuif ging: “Wanneer kom je naar huis?”. “Als ik zin heb” “Goed, 

maar zeker niet later!”, zei ik.  

 

Zo zie je maar: we hebben een huishouden van Jan Steen  maar ik denk 

altijd: de mens is net een foto; als hij zich kan ontwikkelen wordt hij 

positief. Net als de Italianen erg positief kunnen zijn.In Venetië staat 

alles onder water en toch blijven ze zingen. 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 11: Carrière: van zakgeld naar 

een zak geld (vraag het maar aan de 

bankdirecteuren)  

 
“God God wat is mijn lot ! Steeds hard werken,dan kapot!” 

 

“Elke dag werken”, sprak de mot, “dat kruipt in de kleren.”  

 

Je moet wat doen om aan je eten te komen, dus  een baan die je 

ongelukkig maakt moet je opgeven..zo ging ik mijn vrienden langs met 

de vraag: Wat doen jullie voor de kost?”. Waarop mijn eerste vriend 

zegt: “Ik verkoop meubelen” “En brengt dat wat op?” “ Gaat wel, 

alleen wordt het thuis akelig kaal”. “Ja”, zeg ik “het is net  roeien.  Hoe 

harder je traint, hoe sneller je achteruit gaat”.  Een andere vriend van 

me was slager in hart en nieren. En weer een ander werkte als 



 
 

werknemer bij de klussendienst met de mooie naam Twee Rechter 

Handen. 

 

Die vroeg aan zijn chef een snipperdag. Wat bleek? Niemand is 

onmisbaar, tenzij je een dag vrij wilt. Dus dat ging niet door.  Maar 

verder zijn we op het werk allemaal gelijk, alleen de salarissen 

verschillen. “Maar ja, wie naar gelijkheid streeft, moet naar het kerkhof 

gaan”, zei hij tegen mij en ik kon er niets op inbrengen. En hij zei: “Ik  

vind zelf  dat ik te kort verdien en zeg dus altijd: “Wie peanuts betaalt, 

krijgt apen in dienst, dus de chef zal wel niet blij met me zijn”. Maar 

wat moet je anders? Ik had vroeger een baas en dacht ik God, God wat 

is mijn lot ! Steeds hard werken en dan kapot. Dat is ook niks. Bij die 

baas hadden we een typiste die het soms vertikt .Ze kon soms ook  heel 

goed haar werk doen. Ze kon 300 woodren pre mniuut tpynen, maar 

op een dag  moest ze haar schrijfmachine laten repareren. De letter O 

stond ondersteboven en moest ze met de computer in de weer. Aan het 

einde van de dag zei ze: “Beter een muisarm dan een apestaartje”” 

 

 

 



 
 

 
 

Ze reisde altijd met de trein en op een dag vertrok de trein niet. De 

treinbestuurder was verdwenen zonder een spoor na te laten. Ja, ze 

moest uren wachten. Dus het was niet Pro Rail maar No Rail. Laatst 

had ik wat woorden op mijn werk met de chef. Het liep nogal hoog op 

en ik zei tegen hem: “Als je zo op je strepen wilt staan, moet je een 

zebrapad kopen”, wat hij uiteraard niet leuk vond, want een zwakke 

manager gedraagt zich als een bruistablet. Hij wordt pas actief als alles is 

opgelost.  

 

En weer later dacht ik dat je niet bang voor meningsverschillen hoeft te 

zijn. Zonder wrijving geen glans. Maar al met al werk je je eerder krom 

dan rijk . 

 

 



 
 

Daarom  denk ik maar aan een  Frans spreekwoord dat zegt: “Als wijn 

je hindert in je werk, stop dan met werken”. Zo kwam ik er achter dat 

als  ik alleen voor mijn brood hoefde te werken, ik maar een half uur in 

de week hoefde te werken. Ja mijn hobby is voetbal. Ik kan wel zeggen 

dat ik getrouwd ben met het voetbal en vreemdga met mijn vrouw. 

Voor een tijdje terug, in de wedstrijd Ajax - Real Madrid, ging de 

scheidsrechter na twee blunders fluitend naar huis. Wat een gedrag van 

die man. De aarde is rond omdat de mensen de kantjes er vanaf gelopen 

hebben . 

 

 
 

En gelukkig hebben Astronauten een baan om de aarde. Laten we wel 

zijn: aan werken is nog nooit iemand dood gegaan...En ik wil deze 

traditie niet doorbreken, al moet ik er wel bij zeggen dat 

werk het hoofdgerecht is van het leven, plezier het dessert, ja en ik 

houd erg van een heerlijk dessert. 

 

Wat mijn vak betreft verdien ik een tien en als mens een elf. En blijf 

rustig, over 100 jaar is toch alles afgelopen. De meeste denken aan hun 

carrière, maar een carrière alleen maakt niet gelukkig. Helaas merken 



 
 

sommigen dat pas aan het eind ervan. En anderen denken weer dat tijd 

geld is. Dan bemerken ze meestal op hun sterfbed dat hun tijd op is en 

hun geld nog niet. Zo zeg ik op mijn leeftijd: “Ik ben wat ouder en heb 

meer levenservaring, tijd vermorsen: de enige verspilling die geen afval 

nalaat”. 

 

Zo zie je maar: elke dag gebeuren wonderen, maar help me ze te zien. 

Zo vertelde ik mijn psychiater dat iedereen mij haatte. Hij zei dat ik 

niet moest overdrijven want dat ik nog lang niet iedereen ontmoet had. 

 
 

Ja en een mens zonder gebreken is niet compleet maar tegenwoordig 

verwachten de mensen dat ze de poorten van het succes kunnen openen 

met de afstandsbediening. Er verandert wel veel in deze tijd, maar dit 

zie ik nog niet gebeuren. Mensen die zeggen 's morgens een koude 

douche te nemen, liegen ook de rest van de dag.  Alhoewel: geluk is   

een heel klein bureautje en een heel grote papiermand. Ja dan ben je 

gauw van veel problemen af. En als er nog overblijven dan is te nauwe 

schoenen aantrekken de beste manier om al uw problemen te vergeten. 

 



 
 

HOOFDSTUK 12: Men gelooft graag wat 

men wilt geloven 

 

 
 

Nadat God aan Adam een vrouw gaf, werd het paradijs ge-eva-cueerd! 

Ja, dat was nog het aardse Paradijs. We werden weggestuurd, maar God 

heeft ons geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst.  

Iedereen prijst de hemel, maar niemand wil dood.  

 

Zo vroeg ik aan een vriend van me hoe hij over de hemel en de hel 

dacht . “Ik zal je het antwoord schuldig moeten blijven”, zei hij, “want 

ik heb vrienden in beide”. Waarop ik zei “Ik wil het liefst niet in de file 

staan, alleen als ik op weg ben naar de hel”. Een andere vriend van me, 

die het niet altijd zo netjes hield zei: “Ik prefereer de hemel omwille 

van het klimaat, maar de hel omwille van het gezelschap”. Maar dit is 



 
 

bovennatuurlijk. Op aarde zeg ik: “De hel is een plaats waar de 

automobilisten Fransen zijn, de politieagenten Duitsers en de koks 

Engelsen”. En als god me niet in de hemel wilt hebben, laat hij me dan 

naar San Francisco sturen, want dat vind ik de mooiste stad waar ik ooit 

geweest ben.  

 

Die kerken van tegenwoordig, denk hier maar eens over na: de 

gevangenis is dag en nacht gesloten en toch altijd vol. De kerken zijn 

altijd open en toch vind je er niemand.  

 
 

 

Ik was in San Francisco in een kerk en naast me zit  een moderne 

Amerikaan die bidt tot de Heer en vraagt om geduld en zegt “Dat wil ik 

nu”. Ja, ja, dat is Amerika. Alles moet daar snel, sneller, het snelst. De 

laatste keer dat ik in de kerk was, zat er een jong meisje naast me en ze 

bad hard op het volgende: “Heer, deze keer vraag ik niets voor mezelf 

maar geef mijn moeder alstublieft een knappe schoonzoon”. Dat vond 

ik ook een goeie! De hemel is een engel niets bijzonders. En dan die 

uitspraak van Arie Boomsma: u weet wel hij is van de E.O. “God 



 
 

maakt geen onderscheid in mensen, die houdt net zoveel van homo's als 

van hetero's”. Dat vind ik ook, maar hij moest wel een ander 

werkgever zoeken. Julius Caesar zei: “Men gelooft graag wat men wil 

geloven. Ja, inderdaad, dat was de man die graag met Cleopatra wilde 

trouwen. Hij had al een vrouw thuis. Zo is er ook altijd wat. Daarom 

vind ik: gewone mensen zijn de beste mensen van de wereld… daarom 

heeft God er zoveel geschapen. 

 

Het prettige aan berouw is dat het na de zonde komt. Vraag het maar  

aan de Rooms Katholieke geestelijken uit vroegere tijden.  

Daarom zeg ik maar: “Ik geloof in god,maar hij heeft vreemd 

personeel”. Laatst  sprak ik nog met een oud Rooms Katholieke priester 

en vroeg hem: “Gelooft u dat de goede God katholiek is?”. Ik kreeg 

een warrig antwoord, waarop ik zei: “Ik geloof in God zoals een blinde 

gelooft in de zon. Niet omdat hij hem ziet maar omdat hij hem voelt. 

En als God mij anders zou willen hebben, dan had hij me wel anders 

gemaakt”.  

 

 
 

 



 
 

 

 

Nu we het toch over de kerk hebben: ik denk dat alles wat er overblijft 

van de Katholieke kerk alleen het luiden van de klokken is. En alleen zij 

die geen zonde begaan, gaan nog biechten. Kunt u ook navragen aan de 

geestelijke, want een goede theoloog weet alles, daarom leert hij niets 

en kan hij dat tot in de eeuwigheid uitleggen.  

 

Ja en die nonnen dan! Ze zijn er bijna niet meer, maar deze gooide een 

muntje  omhoog en ……….. “Kruis of munt”, zei de non en ze 

trouwde met een bankier. Dus het was munt. “Ja”, zo zeg ik zelf, “zeg 

maar nooit, nooit, want je weet maar nooit”. 

 

Het laatste oordeel geldt niet voor ons Nederlanders, want dat geven 

we zelf wel. Laatst droomde ik dat ik aan de hemelpoort mijn pincode 

vergeten was. Gelukkig werd ik daarna snel wakker, maar ik denk wel  

dat de verschillende godsdiensten slechts poorten zijn van dezelfde stad. 

En het belangrijkste is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je 

achterlaat. 

 

 
 

 



 
 

HOOFDSTUK 13: Een gezond mens heeft 

duizend wensen, een zieke maar één 

 

 
 

 

Elk blad valt eens van de boom, want wie geboren wordt, is ten dode 

opgeschreven. Dit is een  ‘naar’ onderwerp, maar van de week dacht ik: 

“Elvis is dood, Mozart is dood, Einstein is dood en ik voel me ook niet 

zo lekker”. 

 

Voor mij geldt ook: zij die nooit tijd hadden, zijn dood. Voor wie niet 

kan kiezen is er van alles genoeg, behalve tijd. Het beste middel om oud 

te worden, is te blijven leven. Maar het uur van de waarheid kan met de 



 
 

minuut aanbreken en hoeveel je ook bezit, eens lig je met lege handen. 

Alleen ligt het bij boekhouders anders. Laatst hoorde ik dat oude 

boekhouders nooit sterven. Ze raken alleen maar uit balans, dus toch 

het verkeerde beroep gekozen.  

 

Zo was ik laatst in België en moest naar een dokter toe. Het was nogal 

gehorig en je kon letterlijk verstaan wat ze zeiden. Daar hoorde ik het 

volgende. De dokter zei: “Komt u over drie maanden  maar eens terug 

voor een nieuwe afspraak”.  Dit kan niet. Volgens mijn agenda moet ik 

die dag naar een begrafenis. Echt wat voor een Belg. En tegen een 

andere Belg werd gezegd dat hij nog maar twee maanden te leven had 

waarop hij zei dat hij zou kiezen voor juli of augustus. Terwijl het 

september was. Die dacht slim te zijn. Daar was hij ook Belg voor. 

 

Ja zelfs de beste vrienden kunnen elkaars begrafenis niet bijwonen. 

En Postuum betekent te laat. Dus geluk moeten we onderweg zoeken 

en niet aan het eind van de weg, want daar is de reis afgelopen . 

 
 



 
 

Wacht daarom niet op een rouwkaart om iemand een bloemetje te 

geven. Zo had ik een suikeroom die overleden was en een familielid 

vroeg aan mij: “Wat  heeft oompje nagelaten?” waarop ik zei: “De 

stumper heeft nagelaten om alles op te maken”. Zo die zat ook, want 

bij menigeen gaan de ogen pas open, als de dood ze komt sluiten.   

 

De overleden suikeroom zei altijd: “Ik neem geen levensverzekering. Ik 

ken iemand die al 30 jaar betaalt en hij is nog steeds niet dood”. Waarop 

ik zei: “Ook de weduwe van de onbekende soldaat heeft nooit een cent 

pensioen gekregen”.  

 

Zo liep ik op het kerkhof en las wat opschriften, zoals: 

Grafschrift voor een alcoholist: Het heeft jaren en jaren gekost... 

Maar eindelijk ben ik opgelost. Of: Grafsteen…hier ligt een nudist het 

is spijtig van de kist.  

 

Maar op de begraafplaats liggen de mensen zonder problemen  

Ik wil alleen maar zeggen: “Ook buiten het kerkhof gaat men over 

lijken”. Een tijd terug liep ik door de stad langs een rouwwinkel. Daar 

hing een bordje in de etalage van een  begrafenisondernemer: “Wij zijn 

opnieuw open. Bedankt voor het wachten”. Het was bij een 

begrafenisondernemer, maar het was om te lachen.  

 

Nu enkele citaten van beroemdheden;  

“Als je leeft moet je met het leven bezig zijn en niet met de dood “. 

Citaat Karel Appel. 

“Wees gelukkig zolang je leeft. je bent voor heel lang dood”. Citaat 

Tina Turner. 



 
 

“Verliezen is erger dan de dood, omdat je met verlies moet leren 

leven”. Citaat  Kees Jansma. 

“Doodgaan zou nu slecht uitkomen ,want ik moet van de dokter in 

beweging blijven”. Citaat Fons Jansen. 

“Als je leeft per dag, word je nooit ouder dan een dag”. Citaat Jules 

Deelder. 

“Als ik vandaag niet leef, ben ik morgen dood”. Citaat Ernest Keijzers.  

“Zelfs de mooiste grafzerk bedekt alleen maar een lijk”. Citaat Charles 

Aznavour. 

“De boekhouding des levens klopt altijd: het uiteindelijke saldo is nul”. 

Citaat Pim Fortuyn. 

“Waardering: een plant die vooral op graven bloeit”. Citaat: Robert 

Lemke.       

“Ik verzamel nu alles over reïncarnatie ,dat kost veel geld , maar je leeft 

tenslotte maar een keer”. Citaat Urbanus. 

“De carrière van de begrafenisondernemer gaat over lijken”.  Citaat 

Johan Anthierens 

 

Ga joggen en sterf gezond, want als de boeren niet meer klagen en de 

pastoors niet meer vragen, zijn we aan het einde der dagen.  Pastoors  

zijn er niet meer en er komen ook steeds minder boeren, dus het zal 

toch niet waar zij….dat we aan het einde der dagen zijn. 

 



 
 

 

Daarom zeg ik altijd: “Stel alleen de dingen die je op je sterfbed 

onafgewerkt kunt veroorloven uit tot morgen.”  

 

Wie klaagt over zijn oude dag, moet eens over het alternatief denken. 

En tachtig worden is vreselijk maar geen tachtig worden is nog 

vreselijker. Ja, als je wilt geprezen worden sterf dan. Een haan zijn 

grootste plezier is nog altijd……de begrafenis van de poelier en als ik 

dood ben lig ik er niet wakker van. 

 Ja  en dan Beethoven op zijn sterfbed: “Vrienden, applaus, de komedie 

is voorbij”. 

 

 
 

 

Oud worden, verloopt zelden rimpelloos 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 14: De toekomst begint pas 

morgen 

 

 
 

Ik dacht een droom te hebben maar het bleek een zeepbel te zijn, want 

ik ging solliciteren voor die job van leeuwentemmer. En er werd me 

gezegd: “Dat is jammer. Ik heb net iemand aangenomen. Maar kom 

morgen eens terug.”/ Het leven houdt niet op bij Veenendaal, want ik 

vind me nog te goed als leeuwenhap. Dus ik keek op de wereldkaart  en 

dacht: “Wij zijn een slagroomtaart, dus beter één dag als een rijkaard 

geleefd, dan zes dagen als een voorzichtige boekhouder”. Ja en ik kan 

het weten, want ik ben rijk geweest en ik ben arm geweest. Geloof me, 

rijk is beter! Want Geld… je kunt er van dromen en je kunt er van 

wakker liggen. Ook al zegt men dat geld niet gelukkig maakt, maar ik 

ben niet te beroerd het nog een kans te geven. 

 

Zo, laat iedereen schrijven wat hij wil, dat is persvrijheid, maar in de 

journalistiek is toegestaan wat in het ziekenhuis verboden is: iets uit zijn 

verband rukken. 



 
 

En er is geen goede schrijver die de Nobelprijs al heeft gekregen, dus zal 

ik hem ook wel niet krijgen. Uit een boek leert men altijd wat, al was 

het maar dat men beter een ander had kunnen kopen. 

 
 

 

Zo las ik laatst in de krant: “Boer zoekt vrouw met tractor. Foto tractor 

toevoegen, alstublieft”. Toen zei ik nog: “Ze schrijven tegenwoordig 

maar wat”. Laatst stond er: “Zelfs de president van de Verenigde Staten 

staat soms in z’n nakie”. Je dacht toch niet dat hij met zijn kleren aan 

douchte. Ja, een leugen kan rond de wereld reizen, terwijl de waarheid 

nog bezig is zijn schoenen aan te trekken, maar je ziet ook altijd wat er 

op een dag gebeurt. Het past altijd precies in de krant. 

 

 
 



 
 

Oppassen zei de sinaasappel, er is hier persvrijheid. 

 

 
 

Wat een geluk dat Picasso geen plastisch chirurg is geworden. Ja, dat 

vind ik zelf ook, maar onlangs was ik in een museum om naar moderne 

kunst te kijken en er staat een man naast me. Hij zei over zo’n modern 

schilderij: “Ze moeten het schilderij wegschenken aan een of andere 

instelling, bijvoorbeeld een blindeninstituut”. Ja zo denk iedereen 

anders over modern kunst. 



 
 

 
 

Laatst moest ik de dokter bellen. Ik pak de telefoon en heb verkeerd 

gedraaid. Toen dacht ik: “Hoe komt het dat verkeerde 

telefoonnummers nooit bezet zijn?” en ik draaide opnieuw. 

Zo en daarna hoorde ik dit: “U bent verbonden met het automatisch 

antwoordapparaat. De dokter is momenteel afwezig. Een ogenblikje, ik 

geloof dat hij juist binnenkomt”. Ook een leuke grap of zijn er al 

antwoordapparaten die kunnen kijken? Je kan beter door een gelukkige 

dokter geholpen worden dan door een geleerde dokter.  Ik ken een 

patiënt, die was zo bang voor de uitslag van het medisch onderzoek, dat 

ze hem de uitslag onder narcose hebben moeten vertellen. 

 

Dat is lang geleden!? Ja ik had nog wat beltegoed over. 



 
 

Vraag één: Waarom staat er op verpakkingen altijd: hier openen, terwijl 

wij dat toch pas thuis worden verondersteld te doen? 

Ja daar begrijp ik niks van En dan heb ik nog een vraag: Waarom kan 

men nooit de voorschriften van een dokter lezen en de rekening wel? 

De volgende dag kom ik op mijn werk en mijn collega komt een half 

uur later ik zeg: “Je bent te laat op het werk!” : Ik weet het. Maar in de 

lift stond: 'Max. 6 personen' en het duurde een tijdje voor we met zes 

waren.” De man is al wat ouder. Ja boven de 65 jaar, maar werkt nog 

regelmatig bij ons en zegt: “Grijze haren tekenen de jaren, niet de 

wijsheid”, waarop ik vroeg: “Heb je het nog over de lift?” “Ja”, zegt 

hij. Ik zeg: “Het valt wel mee want alleen wormen struikelen nooit”. 

De man houdt erg van muziek en zegt altijd: “Jazz is een goed virus”,  

waarop ik een citaat van Louis Armstrong aanhaalde en zei: “Jazz is de 

klassieke muziek van Amerika”. Ja dat is waar, vooral in New Orléans. 

Maar onze  muziek van tegenwoordig heeft ook één groot voordeel: 

niemand kan het nafluiten. Neem de mensen zoals ze zijn. Anderen zijn 

er niet. En ik wil besluiten met: iedere glimlach maakt je een dag 

jonger, iedere zucht een dag ouder en gelukkig willen worden is 

ongelukkig zijn. 

 



 
 

HOOFDSTUK 15: Het papier is geduldig, 

maar de lezer niet 

 

 

 

“Niets is tijdsverlies, als je van de dag geniet” 

Wie niet steelt of erft zal werken tot hij sterft. Het leven is als een 

scheurkalender, niet elke dag kun je er even hard om lachen en daarom 

vind ik in mijn agenda de niet gevulde dagen het prettigst. Mijn ouders 

waren zo arm dat mijn broer in Taiwan werd gemaakt. Ze zeiden altijd: 

“Beter een ton schuld als een cent armoe”. Om even uit het huis te 

klappen: ik wist pas dat mijn vader alcoholicus was toen hij een keer 



 
 

nuchter thuis kwam. En hij zei altijd: “Een alcoholicus is iemand die 

meer drinkt dan zijn eigen dokter. Hij haatte  mensen die de boel in de 

kast zetten voor het op is, vooral drank. 

 

 
 

 

 

 

 

 Hij vond de moeilijkste opgave in deze wereld om zijn vrouw ervan te 

overtuigen dat ook een koopje geld kost. Verder had hij een denk beeld 

over de  ideale maten van de vrouw: 80-40-80 ... 80 jaar oud ... 40 

graden koorts en ... 80 miljoen op de bankrekening. Ja dan zou hij 

nooit meer dorst hebben. Later  toen hij ouder werd zei hij: “Op 



 
 

leeftijd raken…….ook zo iets: je bukt steeds moeilijker, terwijl je steeds 

meer laat vallen.” Iedere leeftijd heeft zijn eigen dwaasheden, evenals 

ieder jaargetijde haar eigen bloemen. Terugkijkend op zijn eigen leven 

vertelde hij over zijn eerste  liefde en zei: “Ik was dronken toen ik haar 

ontmoette. Ik was dronken toen ik haar verloor. Wat kan er  toch een 

hoop gebeuren tussen twee dronkenschappen door”. Daarna vroeg ik 

hem: “Welke boeken hebben het meest je leven beïnvloed?”. Waarop 

hij zei: “Mijn vaders chequeboek en mijn moeders kookboek”. Ja dat 

vond ik de mooiste boeken . 

 

 
 

Maar nu ik ouder word, word ik wakker  met een kater zonder dat ik 

de avond ervoor gedronken heb. “Ja”, zegt hij, “geld is ook zo’n raar 

goedje, er is  geld genoeg maar het zit net als vet op de verkeerde 

plaatsen”. Maar het is moeilijk te bewaren vooral  als je er niet veel van 

hebt. Het kan soms wel eens makkelijk zijn. Je kunt voor geld de 

mooiste hond kopen, maar niet het kwispelen van zijn staart. Toch is 

geld alleen maar goed voor weekdagen, feestdagen en regendagen.  

 

Laatst kom ik een oude vriend tegen en zeg “Hoe is het?”, waarop hij 

zegt “Gezond, maar arm!”. “Ach, dat is bij mij chronisch”,  zeg ik. Hij 

is die vriend die om niet langer rood te staan bij de bank nu geld in het 

zwart verdient. Geld is als zeewater; het vloeit door je vingers en is 



 
 

onderhevig aan eb en vloed. Wie rijk is leest het financieel dagblad. 

Wie arm is maakt puzzels. Nou is hij niet verder gekomen dan 

puzzelen. Hij dacht altijd dat de prins op het witte paard niet bestaat. 

Dat paard zal altijd een vlek hebben, want roem vergaat, maar 

onbekendheid is voor altijd. En een man met een rode neus wordt 

verdacht, ook al drinkt hij niet.  

 

Dus ik besluit met: “We kunnen allemaal van het weer iets leren, dat 

houdt nooit rekening met kritiek”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 16: Barverhalen 

 
 

 

Het Engelse woord voor Parijs is Hollywood. Geweldig. En dan die 

verhalen! Bijvoorbeeld deze: Marilyn Monroe zei ooit tegen Einstein: 

“Stel je voor dat er uit ons een kind geboren zou worden met mijn 

schoonheid en jouw hersenen”. Waarop Einstein antwoordde: “Stel je 

voor dat er uit ons een kind geboren zou worden met mijn schoonheid 

en jouw hersenen”. Alles is betrekkelijk.  

 



 
 

 

 

“Min 20 graden”, sprak de Eskimo, “de lente hangt in de lucht”. En 

wanneer je een Eskimo vertelt dat de hel heel heet gestookt wordt, zal 

hij zondigen, om daarin te komen. Zo zie je maar: alles is betrekkelijk, 

zelfs geld is niet alles. Een man met 20 miljoen kan precies zo gelukkig 

zijn als een man met 21 miljoen. Als je 100 problemen tegelijk wilt 

oplossen, dan heb je 101 problemen. Want: hoe dieper de zee, hoe 

platter de vis.  

 



 
 

 

Laatst kwam er iemand aan de bar, die zei: “Geluk betekent vijf maal 

achter elkaar groen licht”. “Nou”, zeg ik, “Geluk is een goede 

gezondheid en een slecht geheugen”. Dat is soms wel eens makkelijk. 

Hij had het even later over zijn vriendin die artieste is. Ze is zo klein 

behuisd dat ze buiten schuiftrompet moest spelen. Ze gingen nu 

verhuizen, omdat door de kredietcrisis in de bouw de huizen tegen 

afbraakprijzen weggaan.  

Geld stinkt, maar wie het heeft ruikt het niet.  Het is geen kunst om te 

zingen over armoede als je met één optreden zoveel verdient dan een 

ander in een heel jaar. Alles wordt met de dag zwaarder. Ik zelf ook. Ja, 

ik ben te dik, daar kom ik rond voor uit. Wat maakt dat uit? Er zijn op 

aarde zestien miljoen Hollanders, en zes miljard vreemdelingen. Om je 

daar tussen te begeven.. dat valt toch niet op? De cursus 

‘Teleurstellingen verwerken’ gaat deze avond opnieuw niet door. En 

dat was wel even slikken. Ik vraag aan de cursusleider: “Hoe kan je 

iemand laten wachten?” Hij zegt: “Dat vertel ik je volgende week wel”. 

Probeer iemand die voor de trein wily springen op het goede spoor te 

brengen, want als het leven geen zin heeft, kan je er ook geen punt 

achter zetten. Zelfs  hazen en konijnen hopen met kerst op Pasen.  



 
 

 

 

 

Even wat anders: met de toegangsprijs 

van het theater kan je echt niet meer 

van  goedkope humor spreken. En de 

Negende van Beethoven. Was een 

jongen, ja die Beethoven toch… En 

nog wel les gehad van Mozart. Die 

wisten tenminste al dat sla goed is voor 

je seksleven. Trouwens: dat wisten de  

konijnen nog veel langer. Alles in het 

leven is theater. Wist u dat de meeste 

ongevallen in de keuken gebeuren? Ik weet zeker dat het klopt… 

omdat ik ze iedere dag moet opeten. 

 

De SP die groeit zo snel, omdat alle nieuwe leden een gratis horloge 

krijgen. Alleen zegt Emiel Roemer hoe laat het is. Ik kom gisteren mijn 

buurman tegen en zeg tegen hem: “Ja, het is alweer het einde van het 

jaar. Wat gaat het vlug, hè? “.  Hij zegt: “Ik had gisteren wat woorden 

met mijn vrouw en die gooide de wekker naar mijn hoofd. Waarop ik 

zeg: “Ja, de tijd die vliegt!” Zo zie je maar, het beste van de tijd zijn de 

ogenblikken dat hij stil staat.  

 

“Om gelukkig te zijn ………………….vergeet…………………” 

 



 
 

HOOFDSTUK 17: Uit Winkelen  

 
 

 

Mijn vrouw heeft een bijbaantje. Zij past op de kinderen van de 

werkster. Zodoende hebben we wat extra geld en gaan wel eens 

shoppen in de grote stad. Ik kom de winkel binnen en lees eerste even 

de reclame van de dag. Er staat op: “Personen boven de 65 jaar halve 

prijs, maar moeten wel hun opa meenemen”. Aan het eerste voldoe ik 

wel, maar mijn opa is al 50 jaar overleden, dus dat wordt niks. 

 

En lees ik verder: “Onze prijzen zijn zo dat je niet hoeft te stelen”. Dat 

stelen vind ik niks. Nu nog even naar de prijzen kijken. Ik had nog een 

vriend bij me. Hij zag de roltrap en begint harder te lopen  en ik dacht 

toen: “Wat een  Provinciaaltje! In een groot winkelbedrijf  zijn pas 

versnellen om de roltrap niet te missen!”. Ikzelf neem de roltrap, omdat 

de trap stuk is.  



 
 

Ach ja, je weet hoe vrouwen zijn. Ze lopen het eerst naar de 

damesmode. En mijn vrouw is als een doorsnee Nederlandse vrouw. 

Die hebben twee problemen: ze hebben niets om aan te trekken en ze 

hebben geen kasten genoeg om het allemaal in te hangen. 

 

 

Ze komt met een jurkje uit de paskamer en vraagt aan mij: “Hoe vind 

je hem?”, waarop ik zeg: “Als we een zomer krijgen die past bij dat 

jurkje, mogen we niet klagen!”. Het moest toch wat anders worden en 

ze vraagt aan de verkoopster of ze dat jurkje in de etalage mag passen. 

Waarop de verkoopster zegt: “We hebben ook paskamers, u hoeft niet 

in de etalage te staan”. Na veel vieren en vijven heeft ze toch dat mooi-

weer-jurkje genomen. Ze hadden er ook tweedehands boeken. Ik 

dacht: “Doorlopen, want dat zijn uitgelezen koopjes”. Wij een etage  

lager en komen bij de computers. Die had ik nog niet. Ja, toen ik 

jonger was onthield ik alles, of het gebeurd was of niet. En dacht dat 

een computer maakt dat je minder moet raden, maar dat heb je met een 



 
 

bikini ook. Dus ik heb hem toch maar niet gekocht. Moest wel aan een 

nieuwe klok.. 

 

Op zolder heb ik een Zwitserse koekoeksklok liggen die “Kroepoek!” 

zegt, omdat hij in Taiwan is gemaakt. Dat vond ik niks. En in de kamer 

had ik een klok die stuk was. Ook een stilstaande klok heeft het 

tweemaal per dag aan het rechte eind. Ik wilde toch wel weten hoe laat 

het was, dus heb ik er maar één gekocht.  

Langs de levensmiddelen liep ik maar gauw door, want mijn devies is: 

“Ga geen boodschappen doen als je honger hebt. Je koopt dan veel te 

veel”. Ik had ook nog een nieuw elektrisch apparaat gekocht. Er zat 

ook gebruiksaanwijzing bij het nieuwe apparaat. Punt 1: neem een 

stevige borrel. Dat heb ik maar gedaan. Drinken doet een beetje zeer, 

maar nuchter leven nog veel meer. Het enige waar we vorderingen mee 

maken is het maken van schulden.  



 
 

Zo zie ja maar: “Ook de kromste boom levert rechte lucifers”.  

Ik houd niet van winkelen, dus wil ik besluiten met: “Wie boter op zijn 

hoofd heeft, moet uit de zon blijven”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 18: Iedere glimlach maakt je 

een dag jonger, iedere zucht een dag ouder 

 

 

 

“Geld… je kunt er van dromen en je kunt er van wakker liggen” 

“Met geld kan je een huis kopen, maar geen thuis” 

“Met geld kan je een klok kopen, maar geen tijd” 

“Met geld kan je een bed kopen, maar geen slaap” 

“Met geld kan je een boek kopen, maar geen kennis” 

“Met geld kan je een dokter betalen, maar geen goede gezondheid” 

“Met geld kan je een hoge positie kopen, maar geen respect” 

“Met geld kan je bloed kopen, maar geen leven” 

“Met geld kan je seks kopen, maar geen liefde” 

“Ik moet zeggen dat ik geld haat. Maar het gebrek eraan, haat ik nog 

het meest” 



 
 

 

Met geld kun je ook aandelen kopen. Aandelen zijn net als lucifers: 

“Wie ze het langste vasthoudt, verbrandt zijn vingers”. Het verschil 

tussen 999 en 1000 is net zo groot als tussen 1 en 2. Dat mag dan wel zo 

zijn, maar je weet wel hoe rijk je bent, als je niets te verliezen hebt. Als 

je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de 

bank een miljoen euro schuldig bent, hebben zij een probleem. Ik zal 

pas echt blij zijn, als mijn saldo meer cijfers bevat dan mijn 

rekeningnummer. En dan een goede tip voor beleggers: beleg in 

alcohol. Waar krijg je nog 40%?  Ik word al wat ouder en ik laad elke 

dag de batterijen van mijn mobiel op. Alleen die van mezelf wil ik nog 

wel eens vergeten. Lopen ....fietsen.....leven je leert het niet zonder te 

vallen.  

 

 

 



 
 

 

Sparen is leuk, vooral als je ouders het voor je gedaan hebben. Vraag 

het maar aan Paris Hilton. Zij is laatst opgepakt in Las Vegas voor het 

bezit van harddrugs. Zegt ze de verkeerde handtas te hebben 

meegenomen, dus verkeerd gegokt. En dat in Las Vegas. De mooiste 

casinostad van de wereld. Het beste middel om een casino te verlaten 

met een klein fortuin, is er binnen gaan met een groot fortuin. Echt ze 

zitten er niet voor jou. Ik ben al zoveel dingen vergeten, dat ik me niet 

kan herinneren wat ik allemaal vergeten ben. Alleen die uitspraak van 

Picasso heb ik onthouden. Die zei: “Mijn moeder zei tegen mij: “Als jij 

soldaat wordt, word je generaal. Als je een monnik wordt, ben je straks 

paus.” Maar ik ging schilderen en werd Picasso”. Gelukkig maar. 

Gelukkig werd hij geen plastisch chirurg.  



 
 

Heb gerust wat zelfvertrouwen. Bedenk dat de Ark van Noach door 

amateurs werd gebouwd...en de Titanic door professionals.  

En ik besluit met: “Leef alsof elke dag de laatste kan zijn. Op een dag zal 

je merken dat het ook het geval is. En iedereen lacht in dezelfde taal”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 19: Het is moeilijk voor kale 

mensen om met hun handen in het haar te 

staan 

 

 

Onze televisieprogramma's behoren tot de beste van de wereld. Daarom 

worden ze ook steeds weer herhaald. Maar de televisie zal nooit de 

krant verdringen. Je kunt er namelijk geen vliegen mee doodslaan. Ze 

beginnen altijd het journaal met “Goedenavond” en leggen daarna uit 

waarom het niet zo is. Zo hoorde ik laatst op de televisie dat in België 

jaarlijks zo'n 500 automobilisten worden bekeurd, omdat ze te traag 

rijden. Dat is bij ons wel anders. Hier heeft men een ander woord voor 

automobilist Rij…….tuig. Zo gebeurt het veel dat de ochtendspits  

naadloos over gaat in de avondspits. Als je tegenwoordig een 

voetganger ziet is het iemand die zijn wagen loopt te zoeken. 



 
 

 

Iedereen heeft een auto sommigen zelfs twee. 

 Voor het milieu we hebben al een auto op zonne-energie. Nu nog een 

trein op regen. En nutteloos groen: aha u denkt aan golfbanen. Ja ik 

houd van groen. Vooral als het een stoplicht is. 

Die garages zijn ook niet meer wat ze waren. Ik bracht laatst mijn auto 

naar de garage voor mijn remmen en weet je wat ze zeiden? “Uw 

remmen waren niet te repareren, dus heb ik de claxon wat luider 

gemaakt”. Ik stond perplex. Ik weet dat sommigen linkshandig zijn en 

andere rechtshandig, maar ik ben zelf onhandig. Dus ben meteen naar 

een andere garage gegaan. Nu we het toch over auto’s hebben: je zit 

tegenwoordig vaster in de file, dan in de gevangenis. 



 
 

Want met het aantal gevangenen in Nederland loopt het wel los .Ik las 

laatst in de krant dat de gevangene geboeid luisterde naar de rechter. 

Bij ons aan de bar kwam een cipier die hield niet van de gedetineerden. 

Hij kon ze niet luchten. Hij zei ook: “Ik ben uniek, net als iedereen”. 

 

 

 
 

Toen dacht ik aan een tweespraak  van Churchill: Vrouw tegen 

Churchill: “Als ik met U getrouwd was, zou ik gif in uw eten doen”. 

Churchill: “En als ik met U getrouwd was, zou ik het opeten. Die 

zelfde Churchill had nog meer uitspraken zoals deze: “Goede belasting 

bestaat niet”. Of deze “Ik heb zoveel gelezen over roken, dat ik maar 

gestopt ben met lezen”. Citaat: Winston Churchill.  

Zo ken ik ook een man die altijd in ons restaurant kwam. Hij zei altijd: 

“Ongekende weelde is weelde waar de belastingcontroleur geen weet 

van heeft” (dus donker gekleurd geld). Op een keer had hij 



 
 

belastingcontrole. Na verloop van tijd zei hij tegen de inspecteur van 

belastingen: “Zou u alstublieft willen voortmaken? Mijn kalmeermiddel 

is bijna uitgewerkt”. Door deze opmerking ging de belastingcontroleur 

wat langer door en vond geld waar de belasting niks van afwist. De man 

vond het heel erg dat hij een naslag  kreeg. Hij was zo’n figuur dat zijn  

speelgoed zo goed bewaarde, voor de dag dat hij weer kinds werd en 

die zelfde man zei: “I don’t know, wat betekent dat in het 

Nederlands?” “Sorry, ik weet het niet”, zei ik tegen de man als grap.  

Want zelf denk ik: “Leef zo, dat je je dagboek niet hoeft te 

verstoppen.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 20: Wees zoals je wilt zijn.. en 

blijf dan zoals je bent! 

 

Een vriend van mij zegt altijd: “Een vrijgezel is iemand die liever zoekt 

dan vindt”. En ik vraag: “Met welk soort vrouw ben jij getrouwd?”.  

“Met een engel”. “De mijne leeft nog!”. En weet je wat ik deed vóór 

ik getrouwd was? Alles waar ik zin in had. Om een scheve schaats te 

glijden hoeft er niet eens glad ijs te zijn. Vroeger was een slippertje 

zonde. Nu bestaan er slipscholen. Er kan wat veranderen in de loop der 

jaren. Ja, toen kon je nog met je goede been uit het verkeerde bed 

stappen….De liefde is net als een flitspaal, het komt onverwachts en 

kost je heel veel geld. Die vrouwen van vroeger waren anders. Vroeger 

had je een vrouw die kookte als haar moeder; tegenwoordig heb je een 



 
 

vrouw die zuipt  als haar vader. Een mens leeft niet van brood alleen. 

Na een tijdje wil hij ook wel wat drinken. Maar je moet wel het huisje 

bij het schuurtje laten . 

 

En  een goed huwelijk is: een geluk hebben dat er onderweg niemand 

die beter lijkt wordt tegen gekomen .Want  ik heb nog nooit een 

huwelijksfoto gezien die na een echtscheiding ingelijst bleef. Of je je 

leven lachend of huilend doorbrengt, je leven duurt even lang. En als 

het je overkomt denk dan: “Het leven is één grote komedie, dus maak 

er alstublieft geen drama van”.  Het mooiste geluid ter wereld is 

snurken. Vraag het maar aan elke willekeurige weduwe.  

 



 
 

Even wat anders: ik loop al de hele dag met de vraag hoe die Zangeres 

Zonder Naam ook alweer heette? 

 

De spiegel is niet voor blinden gemaakt. Beschaving is af te meten aan 

de manier, waarop een land  omgaat met bejaarden, geestelijk 

gestoorden en lichamelijk gehandicapten. Nu wat anders: het was 

vandaag 21 december 2011 en ik zat de voetbalwedstrijd Ajax - Az te 

kijken. Ik dacht: “Het grote voordeel van stierengevechten is, dat er 

geen supporters op het terrein komen”. 

 

Welke titel zullen we hier boven zetten : 

“Rotte appels zijn nooit rijp geweest”, “Een fiets piept alleen als er echt 

iets mis is” of  “Heer ze haten me, maar ik heb het er zelf naar 

gemaakt”. 



 
 

“Ach weet je waar Guus Meeuwis ?” 

 
 

Ja als je een man zoekt die aantrekkelijk, grappig, slim, vol 

zelfvertrouwen, gevoelig, sexy, toegewijd en romantisch is, ga dan naar 

de film. Iedereen heeft zijn goede kanten, maar sommigen weten ze 

echt goed te verbergen . 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 21: Waarom lees je nooit eens 

de kop: Helderziende wint de Lotto  

 

 

Omdat ik net op de voordeur van een waarzegger las: “Wegens 

onvoorziene omstandigheden gesloten”. Dan wint zij de lotto ook niet. 

We liepen verder om een vakantiereis te bespreken  en op de  deur  van 

een reisbureau: “Doe ons een plezier en ga weg”. Dat hebben we ook 

maar gedaan. We zaten in het vliegtuig  naar onze vakantiebestemming  

en ik dacht dat je in de lucht nooit na hoefde te nadenken over het 

woord ‘eindbestemming’, want dan krijg je het zweet in je handen! Op 

onze bestemming aangekomen gingen we wel eens een dagje naar het  

museum. U weet wel, waar doeken hangen die onbetaalbaar zijn, maar 

die vroeger niet te verkopen waren. We gaan met de auto en bij het 

museum aangekomen staat een agent. Hij zwaait en roept voor het 

museum: “Doorrijden! Er is niets te zien!”. En dan te bedenken dat 

Salvador Dali zei: “Niemand heeft zijn olie zo duur verkocht als 

Picasso”. Dat vond ik niet terecht, want Dali  kon er ook wat van.  



 
 

 

Hierover nadenkend dacht ik aan het volgende: het verhaal van een 

oude docent die zijn college begon met een biljet van twintig euro 

omhoog te steken en vervolgens de vraag stelde: “Wie wil deze twintig 

euro?”. Verschillende handen gingen de hoogte in, maar de docent zei 

“Voor ik het weggeef, moet ik eerst nog even iets doen”.  

Als een wilde begon hij het papiertje te verfrommelen en vroeg 

vervolgens: “Iemand die deze twintig Euro nog wil?”. Dezelfde handen 

gingen de lucht in.  

Hij gooide het propje tegen de muur, liet het op de grond vallen, trapte 

het weg, ging erop staan stampen en opnieuw liet hij het biljet zien dat 

nu helemaal vies en verkreukeld was. Hij herhaalde zijn vraag en 

dezelfde handen gingen de lucht in.  

“Jullie mogen dit nooit vergeten”, zei de docent toen, “Wat ik ook met 

dit geld doe, het blijft een biljet van twintig euro. In ons leven krijgen 

we klappen, worden we in een hoek getrapt, mishandeld, beledigd, 

maar toch blijven we evenveel waard. En ik ben uniek, net als iedereen, 

want: Noten moet je kraken……………mensen nooit.” 



 
 

 

 En ik besluit met: “Alles in het leven is vervangbaar, behalve het vierde 

woord.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 22: Leef vandaag, want 

niemand heeft je morgen beloofd 

 

 

“De zin van het leven is: zin hebben om te leven” 

Filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het 

leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in 

ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denken. Ik weet 

wel dat de dood de eerste dag van de eeuwigheid is. En niets in het 

leven is gratis, zelfs de dood niet, want dat kost je je leven. En zodra het 

spel uit is, gaan de koning en de pion allebei de kist in...Er zijn 

trouwens ergere dingen dan de dood. Heeft u wel eens een avond met 

een verzekeringsagent doorgebracht? Ik ben zo goed verzekerd dat als 

er een dief  bij ons struikelt hij daarvoor verzekerd is, dus denk ik: “De 

weg naar de hemel is geplaveid met verzekeringspremies”. 

 



 
 

Niet lang geleden was ik in San Francisco in een kerk en tot mijn 

stomme verbazing zag ik dat sommige filmsterren hun zonnebril zelfs 

dragen in de kerk: zij zijn bang dat God ze zou herkennen. De kerk 

waar ik was heette “Iedereen prijst de hemel, maar niemand wil dood.” 

Een dag rijden later kom ik in Las Vegas aan en een kerk daar heette 

“God speelt niet met dobbelstenen”. Ja oud en jong we zijn allemaal op 

onze laatste zwerftocht. O ja, de overeenkomst tussen alles geloven en 

niets geloven is dat je in beide gevallen niet hoeft na te denken . 

 

Mijn vriend zegt: “Doodgaan, er klopt iets niet”. Dat klopt en vraag 

hem: “Hoe denk je over de hemel en de hel?” en hij zegt: “Het 

antwoord zal ik schuldig moeten blijven want ik heb vrienden in 

beide”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 
 

 Het Vaticaan is een geslaagde sekte, dat kan je wel zeggen, want een 

land waar alle mensen broeders zijn, is een paradijs voor homofielen en 

nog meer. Lees het rapport van Deetman maar. Ja, God is goed, maar 

zijn grondpersoneel laat te wensen over. In de hemel is een engel niets 

bijzonders, maar in Rome moet je ze met een kaarsje zoeken. Gelukkig 

zijn er genoeg kaarsjes  in  Rome. Ze willen nu op de kathedraal in 

Rome schrijven: “God bezoekt jullie vaak, maar meestal zijn jullie niet 

thuis”.  

 

 



 
 

 De dood: er wordt geen punt achter het leven gezet, maar een komma. 

Als we dood zijn hoeven we er niet waker van te liggen. Maar toch,  je 

leeft maar één keer. Als je het goed doet, is één keer genoeg! Maak er 

dan ook wat van en voor iedereen geldt: “Zelfs een witte roos heeft een 

zwarte schaduw”. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 23: Nu rijst de vraag: “Heeft 

mijn  moeder nog kinderen gekregen?” 

 
 

Sinds ik in mijn auto een bril draag, is het verkeer veel drukker 

geworden en zie ik veel dingen nu anders. Mae West zegt wel dat liefde 

alles overwint, behalve armoede en kiespijn en er is een Joods 

spreekwoord dat zegt “Liefde is als boter: er hoort brood onder”. Maar 

ik denk liefde de toren van Pisa is, die elk moment omvallen kan. 

 

 

 

 

 



 
 

Ik las laatst dat naastenliefde maar al te vaak naast de liefde is. Een kleine 

bloemlezing van iemand die ik goed ken: hij vroeg zijn vriendin haar 

hand, maar zij nam de benen. Later vroeg hij aan mij: “Geloof je dat 

trouwen op een vrijdag ongeluk brengt?”. Ik zeg: “Natuurlijk, waarom 

zal vrijdag een uitzondering zijn nu hij getrouwd is”. Zegt hij: “Het 

huwelijk is de enige oorlog, waar je met de vijand slaapt”. Waarop ik 

zeg: “Als je alles van te voren wist, ging je liggen voor je valt, want een 

ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Helaas ben je maar 

een mens. En niet iedere chinees weet wat het gele gevaar is. Hij moet 

eerst maar eens getrouwd zijn”. 

 

 



 
 

Ja , ja zo zie je maar: het leven is een eenrichtingsstraat en de mooiste 

bloempjes verwelken het eerst. Wij mensen  zitten allemaal in hetzelfde 

schuitje, alleen de één roeit en de ander zit te vissen. Want wie zwemt 

in het geld, houd het hoofd boven water. Ja zelf heb ik net zoveel geld 

in de buidel, als een Jood spek in de kast. Dus ik ben zo arm als Job. 

Dorst is erger dan honger en een leven zonder feesten is als een lange 

weg zonder kroegen.  

 

 

 

 



 
 

Ik kom nog uit de tijd dat de kratten bier nog van hout waren en je 

door moest zuipen om de kachel op te stoken. Maar tegenwoordig 

drink ik minder. Ik doe er cola bij. Een vriendin zei mij “Juist als je 

kippig wordt dan kraai er geen haan meer na je”. “Ja”, zeg ik, “ik ben 

nu eindelijk van mijn jeugdpuistjes af, krijg ik rimpels. ja zo is er altijd 

wat.” Vraagt die vriendin: “Geloof je in spoken?” “Neen, daarvoor heb 

ik er te veel gezien.”, zeg ik. Ze keek mij wazig aan en toen had ik pas 

in de gaten dat ze ladderzat was.  Ik vraag nog aan haar: “Heb je 

gedronken?”, waarop ze zegt: “Ik drink weinig, maar dikwijls en veel”. 

Zelf dacht ik toen: “Je hebt geen weerman nodig om te weten uit 

welke hoek de wind waait”. Ja mijn vriendin kan beter geld opmaken  

dan bedden. Ik vraag aan haar: “Waarom heb je nu weer gedronken? “, 

waarop ze zegt: “Beleg in alcohol. Waar krijg je nog 40%? En vooral in 

deze tijd van kredietcrisis”. “Ja”, zeg ik, “Geld maakt niet gelukkig, 

maar gelukkig maken we wel geld”. Ze zegt “Ik houd van het leven en 

ik verspil geen tijd, want daar is het leven van gemaakt”. Daarom stond 

ze ook een half uur voor de drankwinkel voordat hij open was. Ze had 

ook een hekel aan medeklinkers, want die dronken op haar kosten. 

Zingen dat ze kon! Ze begon met het liedje “Leve de man die het bier 

uitvond”. En ik ging ook zingen en zong: “Ach vader lief. toe drink 

niet meer”.  Maar dat vond ze niks en ze zong  “In de hemel is geen 

bier en daarom drinken we het maar hier”. Door het drinken is ze nu 

zo blind dat ze twee honden nodig heeft om de straat over te steken en 

toch maar zeggen: “Water heeft al veel meer mensen gedood dan 

alcohol. Kijk maar eens naar de zondvloed”. Water, water en de rest 

komt later. Dat is de spreuk van de AA’ers . 

 



 
 

 

Gisteren was ik nog bij haar. Toen  hadden we ook een leuk voorval. 

Ze heeft een zoon en die roept van boven naar zijn moeder: “Mama, ik 

ben al bijna veertien! Mag ik nu eindelijk een beha dragen?”. Zij zegt: 

“Nee, Karel. Ik zelf weet nog dat de lucht schoon was en seks vies. 

Maar tegenwoordig is het andersom. Zo zie je maar, alles veranderd, 

ook jij Karel!”. Zo zeg ik maar: “Doe wat je wilt, de mensen kletsen 

toch over je en de grootste zonderlingen zijn zij die geen enkele 

afwijking hebben”. En verder: “Neem mij niet serieus, dat doet mijn 

vrouw ook niet”. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 24: Op de tafel, op de kast, wat 

er op past 

 

Het is altijd lastig om het juiste accessoire te vinden wat op de tafel, op 

de kast of misschien op de schouw past. Ik help u graag aan wat tips. Op 

de website www.tavdesign.nl kunt u allerlei leuke woonaccessoires 

kopen. Hier een klein deel van de collectie. Verder in het boek vindt u 

meer van deze unieke woonaccessoires. 

 

Langwerpige Schaal Tav Design 

Langwerpige schaal van Tav Design. Dit handgemaakte model is zowel 

vol als leeg bijzonder aantrekkelijk. Zijn sterke rechtlijnige uiterlijk, 

gemaakt van verfijnd gepolijst aluminium, geeft hem een trendy look. 

 
 



 
 

Bootschaal Tav Design 

Vaak worden in een grote schaal allerlei kleine spulletjes en sleutels 

gedaan. Of deze bootschaal daar ook geschikt voor is? Eigenlijk niet. 

Dit prachtige decoratieve model, is mooi door zijn eenvoud. De schaal 

komt ook het beste tot zijn recht in ruimtes met een strakke 

minimalistische inrichting. 

 
 

Boeddha Vaas Tav Design 

Boeddha vaas vervaardigt uit gepolijst aluminium, de gezichten lopen 

rondom in elkaar over een echte eyecatcher die u niet veel tegen zult 

komen. 



 
 

Engelse Bulldog Beeld Tav Design 

Deze bulldog heeft zo’n aandoenlijke uiterlijk, daar moet je wel van 

houden. Honden zijn al heel lang onderwerp in de kunst. Vaak worden 

ze puur realistische afgebeeld. Dit buldogbeeld van ons is anders. Het is 

een designers item dat door zijn materiaal, aluminium, een prachtig 

trendy uiterlijk krijgt. 

 
 
 

Spaarpot Stier Tav Design 

Mooie aluminium spaarpot in de vorm van een stier, Makkelijk te 

openen dankzij de sluiting aan de onderkant, uit de kwaliteits collectie 

van Bob design woonaccessoires. 



 
 

HOOFDSTUK 25: Een bril verduidelijkt het 

beeld, toch zijn er nog veel mensen zonder dit 

optisch hulpmiddel 

 

 

“Je hebt je ogen niet gekregen om ze dicht te doen”. Dat zei mijn broer  

toen hij op het strand was en opeens zei hij: “Te lelijk voor het strand 

en te dom voor het museum. Blijf dan lekker thuis!” 

Zij die lezen weten veel, maar zij die kijken weten soms nog meer. Hij 

had weinig geld en schreef op internet: “Jongen met lang haar zoekt 

meisje met lang haar om de eindjes aan elkaar te knopen”. Hij was 

kunstenaar en zei: “Sommige kunstenaars zijn gek, zij die hun werk 

kopen nog gekker”. Je weet hoe het gaat bij kunstenaars: die vrouwen 

moeten meestal ook meewerken en zij schreef op internet “Babysitter 

met ervaring zat. Reeds vijf jaar, zoekt werk”. Ik vroeg aan mijn broer 



 
 

of ze vijf jaar had gezeten. Dat bleek niet zo te zijn, waarop ik zei dat 

sommige dieptepunten  ook keerpunten zijn. Waarop we beiden 

moesten lachen. En je weet: lachen kost minder dan elektriciteit en 

geeft minstens evenveel licht. Ja, de  lach is de vriendelijkste muziek ter 

wereld.  

 

 

 

 

Rugzakvakantie is alles wat je thuis laat, is meegenomen. Zo, onze 

vakantie zit er ook weer op. Ik kwam er achter dat je in een stacaravan 

ook gewoon kunt zitten. Maar ja, het mooiste van kamperen is, als je 

thuis bent en weer op een goede stoel kan zitten. We zijn nog naar een  

nudistenkamp geweest. Ik zeg altijd: Een nudistenkamp is een plaats 

waar niets aan is”. Zelfs bij de ingang zeiden ze dat er nog nooit een 

blinde in het nudistenkamp was geweest, vandaar dat ze 50 % korting 

kregen. Er was wel een geslachte kip die ochtend al vroeg uit de veren. 

Bah! Zo’n naakte kip in een nudistenkamp.  



 
 

Het tegenovergestelde is: vrouwen kleden zich, mannen kleden zich 

alleen maar aan. En dit is een waarheid als een koe en koeien hebben 

we veel in Holland, dus het klopt als een bus. Alhoewel ik tegen de 

dames moet zeggen: “Mode is tweemaal belachelijk: eenmaal aan het 

begin en eenmaal aan het einde”. 

 

 
 

Ik zou wel eens in een land willen  zitten, waar de bergen hoger zijn 

dan de belastingen, want het is beter rijk te leven als rijk te sterven. Met 

geld kan men veel kopen, dat niet te koop is. Zelf ben ik een jongen 

zonder geld en ben ik snel uitgeteld. Als je tegenslagen hebt, en wie 

heeft die niet in zijn leven, dan huil  ik liever in een Rolls Royce, dan 

in een Volkwagen. Maar ja of je je leven lachend of huilend 

doorbrengt, je leven duurt even lang. 

Wat gek, dat iemand na de uitvinding van het wiel nog de marathon 

wilt lopen. Ze zeggen: “Ga joggen en sterf gezond”, maar in onze ijver 

om sportief te blijven, parkeren we onze auto zo dicht mogelijk bij de 



 
 

sportzaal. Zo zeg ik maar: “Waar een weg is, is geen gras. O nee, waar 

een wil is, is een weg”. Zelf doe ik niet veel aan joggen en dat vind ik 

eigenlijk niet goed. Dus ik naar de dokter en zeg:  “Dokter, ik heb een 

enorm schuldcomplex”. “U moest u schamen”, zegt de dokter. Ik ben 

maar weggegaan met de gedachten: “Langzaam lopen is beter dan 

stilstaan”. 

 
 
 

O ja, nog even dit: wanneer er twee wegen zijn, neem dan de 

moeilijkste. Op de makkelijkste weg is het meestal dringen. En maak 

van het leven een eeuwige lente, leef vandaag, want niemand heeft je 

morgen beloofd. 

 



 
 

HOOFDSTUK 26: Klein Duimpje wordt niet 

groter door op een berg te gaan staan, maar 

het ligt wel voor de hand dat Klein Duimpje 

bij de pinken was 

 

 

Niets doen is ontzettend moeilijk. Je weet nooit wanneer je klaar bent 

en daarom verzet ik bergen door elke dag kleine keien te verplaatsen. 

Alleen verdien ik er niet veel mee. “Maar”, zegt een vriend van mij,  

“Wat is veel en wat is weinig?”. Een haar in de soep is veel en honderd 

haren op je hoofd is weinig en wie peanuts betaalt, krijgt apen in dienst. 

Apen kunnen niet zingen, ze proberen het ook niet. En ik kan ook niet 

zingen, maar ik probeer het nog wel eens en dat is het verschil. 



 
 

 

 
 

Je leven zou wel erg leeg zijn, als je nergens spijt van zou hebben. 

En daarom zijn wij, ik en een vriend, nog niet zolang geleden  naar het 

gerechstgebouw gegaan en hebben boven plaatsgenomen, waar 

iedereen plaats mag nemen. Dat vonden we wel leuk. Er was al een 

zitting bezig en ik hoor, de rechter tot de prostituee: “Bent u al eens 

eerder met de rechter in aanraking geweest?” Ze zegt: “Weet ik veel, ze 

zeggen hun beroep er nooit bij”. “Ach”, zegt de rechter, “Ik dacht  

jeuk is erger als pijn, volgende zaak! Rechter tegen het slachtoffer: 

“Heeft u de dief geholpen bij het leeghalen van uw huis?”. “Jawel, 

Edelachtbare, ik dacht dat het de deurwaarder was”. Hierna kwam het 

betoog van de advocaat en ik dacht: “Als er geen slechte mensen waren, 

dan zouden er ook geen goede advocaten zijn”. 

 

Maar advocaten zijn duur, en daarom zeg ik altijd: “Advocatentongen 

moeten met muntolie gesmeerd worden. Dus neem een glas en leg het 

bij”. Ja je hebt ook nog Pro Deo advocaten, maar je weet: gratis kaas 

vind je alleen in de muizenval. Ondanks dat de één een koe kan stelen 

en de ander niet over het hek mag kijken. Maar toch, als het even kan, 



 
 

geen Pro Deo advocaat. Dan maar liever: ze namen een glas, deden een 

plas en alles blijf zoals het was.  

 

Zo hoorde ik laatst het toppunt van eenzaamheid: een brief schrijven 

aan je zelf en hem ontvangen met de mededeling ‘Geadresseerde 

onbekend’. Hij was erg eenzaam. De enige groep die hij kende was zijn 

bloedgroep. Zo zie je maar: sommige eendagsvliegen hebben een 

merkwaardig lang leven. Hij zelf zegt: “Het probleem van alleen wonen 

is dat jij altijd aan de beurt bent om af te wassen en ik heb niemand om 

tegen te zeuren dat ik alleen ben. Dat vind ik wel een voordeel, maar 

frustratie is zonder bril naar je bril zoeken”. 

 
 Het is zoals het is, maar ik wil wel even zeggen: “Etiketten plak je op 

flessen en niet op mensen. Op mijn horloge kun je de klok gelijk 

zetten.” Ja de tijd stond even stil, maar weet u hoe lang één minuut 

duurt? Hangt af van aan welke kant van de wc-deur je je bevindt. Maar 

toch: de westerling heeft een horloge, de oosterling de tijd. En daarom 

zeg ik tegen ons westerlingen: “De tijd is geen snelweg tussen wieg en 

graf, maar ruimte om te parkeren in de zon.  

 

En daarom wil ik besluiten met: “En als het glas dan toch halfleeg dreigt 

te raken, giet je het toch gewoon over in een kleiner glas?” 

Ook daar is over nagedacht! 



 
 

HOOFDSTUK 27: Geniet van de tijd 
 

Door het lezen van dit boek heeft u wel geleerd om te genieten van de 

tijd die u nog heeft. Waarom zou u dit niet doen met een prachtige 

klok? Zo kunt u tenminste nog op een fijne manier de tijd bijhouden. 

 

Tav Design is een bedrijf uit Heiloo dat unieke woonaccessoires voor u 

in de aanbieding heeft. Zie www.tavdesign.nl. Een streling voor het 

oog en in het bezit van weinig anderen. Speciaal voor u heb ik een paar 

van die mooie klokken op een rij gezet: 
 

 

Capri Wandklok 

Net kunst, zo kan je de Capri omschrijven. Wonderbaarlijk ontwerp, 

wat je niet veel tegen zal komen. Met wandklok Capri weet u altijd hoe 

laat het is: 



 
 

Keiki Wandklok Tav Design 

Gespeeld met cijfers is er zeker bij deze design wandklok van Tav 

Design. De ronde glazen wijzerplaats is de rustige kern van een 

kunstzinnige rand. De omlijsting bestaat uit metalen bogen van 

uitstekende kwaliteit. De zwarte kleur van de rand contrasteert 

bovendien verassend met het glas en de verfijnde strepen die de uren 

weergeven. Door zijn bijna ronde vorm heeft de klok een zachte 

uitstraling wat op elke muur gegarandeerd een schitterend plaatje geeft. 

De Keiki Wandklok maakt deel uit van de allernieuwste design 

klokkenserie die speciaal voor TAV Design Woonaccessoires 

ontworpen is. Ook leuk om cadeau te geven. 

 

Vinci Wandklok Tav Design 

Nee, nee, hij vliegt niet weg! De Vinci Wandklok lijkt te roteren, net 

als een windmolen of de dragende kracht van een helikopter. Een uniek 

ontwerp en een heel leuk cadeau wat op elk jaargetijde gegeven kan 

worden. 

 

 



 
 

HOOFDSTUK 28: Nu nog wat oneliners 

 

 

 

“Ieder mens heeft in zijn leven een keus: de medaille heeft altijd twee 

kanten.” 

 

 

 
 

 “Een oor is een inspraakorgaan.” 



 
 

 

 

“Ook een aap met decoraties blijft een aap” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“Een fout maken is niet erg , eenvoud siert de mens” 

 

 

 

 

“Iedereen heeft zijn goede kanten, maar sommigen weten ze echt goed 

te verbergen” 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

“Ik heb zoveel gelezen over roken dat ik maar gestopt ben met lezen.” 

 

 

 

“Bij mijn broertje zijn de slaapspieren het best ontwikkeld.” 



 
 

“Maar je kunt beter een nachtje slapen over wat je van plan bent, dan 

wakker liggen over wat je gedaan hebt.” 

 

 

“Liegt een leugenaar als hij zegt dat hij liegt?” 

 

 



 
 

 
“Elke dag gebeuren wonderen, help me ze te zien.” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

“Verleden heb je, toekomst moet je maken.” 

 

“Wie het verleden niet kent, heeft ook geen toekomst.” 

 



 
 

 

“Neem de tijd...daar is die voor.” 

 

“De beste zon is een blij gezicht.” 

 



 
 

 

“To be or not to be.” 

 

“Iedereen maakt fouten maar sommige hebben meer ervaring.” 



 
 

HOOFDSTUK 29: Dingen om te genieten in 

het leven 
 

Genieten van het leven is heel belangrijk. En wat laat u genieten? 

Precies, de kleine dingen om u heen maken u gelukkig. Dingen als 

liefde en…. woonaccessoires.  

 

Tav Design verkoopt via Internet en vanuit haar showroom mooie en 

unieke woonaccessoires. Hier een klein overzicht. Op 

www.tavdesign.nl kunt u alle artikelen uitgebreid bekijken en gelijk 

ook aanschaffen. Vandaag besteld is binnen een paar dagen in huis! 

 

Wijnrek voor 9 wijnflessen: 

Wie graag mooie wijnen verzamelt, weet hoe belangrijk een goede 

presentatie is.Tav design heeft voor de echte liefhebbers dit gepolijste 

aluminium wijnrek voor 9 flessen in haar collectie 

 



 
 

Tulpvaas Large Tav Design: 

De tulp die nooit verveelt is een …designers tulpenvaas. De vorm van 

de tulp is op een elegante manier toegepast. Dit is bovendien geen vaas 

voor een tuttig klein bosje bloemen, maar een statement voor een 

royale bloemenpracht. Er hoeft overigens niets in gezet te worden. 

Leeg is de metalen tulpenvaas van Tav Design misschien zelfs nog wel 

mooier want met zijn omvang is hij een kunstvoorwerp op zich. De 

tulpvaas komt, ook door het gepolijste aluminium waarvan hij gemaakt 

is, ondermeer schitterend tot zijn recht op een grote moderne eettafel of 

dressoir. In een kleine oplage vervaardigd. 

 

 
 

Abstracte Sculpturen Tav Design 

Een krachtige abstracte sculptuur die een tijdloze sfeer oproept. Qua 

uitvoering past dit beeldje perfect in de lange traditie van de abstracte 

kunst. Een kunstvorm die al begin 1900 startte. Abstracte kunst heeft 

geen direct herkenbare vorm, maar des te meer uitdrukkingskracht. 

Zoals ook dit beeld op sokkel van Tav design. Zijn ronde vloeiende 

vorm beeldt snelheid uit. Wat nog versterkt wordt door zijn 



 
 

professioneel gepolijste aluminium uiterlijk. 

Stoer en liefelijk tegelijk. Een designers item 

dat een sfeervolle blikvanger in huis is. 

 

 

 

 

Ambra Wandklok Tav Design 

Dit eigentijds uurwerk is dubbel zo 

mooi omdat het twee keer de tijd 

aangeeft. In de rand met grote cijfers en 

nog een keer door middel van de 

verfijnde strepen. Zijn kunstig uiterlijk 

gaat bovendien verder dan het ontwerp. 

De metalen cijfers combineren perfect 

met het zachte melkglas van de 

wijzerplaat. De huidige prijs een 

buitenkans. 

 


