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Een extra journaal

En het gebeurde in die dagen dat er een bevel uitging van ge-
neraal Isimo om alle lelijke kinderen van het land op te pakken.
Het bericht, dat werd uitgezonden in een extra journaal, sloeg
in als een bom en stichtte alom verwarring. Onmiddellijk na-
dat generaal Isimo was uitgesproken met de bekende woorden:
‘Ik heb gezegd. Punt uit!’, brak er in duizenden huiskamers een
oorverdovend lawaai van stemmen los.

‘Waanzin!’ klonk het in menig huisgezin. ‘De generaal is gek
geworden!’

Maar er waren ook andere geluiden te horen: ‘Het werd tijd!
Voor mijn part zetten ze in één moeite door álle kinderen ach-
ter slot en grendel!’

In weer andere huiskamers gingen stemmen van ongeloof
op: ‘Is het niet wat vroeg in het jaar voor een 1-aprilgrap?’

En ten slotte waren er mensen die zeiden: ‘Ze doen maar. Ik
heb geen kinderen.’
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In de dagen die volgden op het bevel van generaal Isimo ging
het gesprek in het café nu eens niet over lekkere meiden en snel-
le auto’s. In de wachtkamer van de dokter werd niet langer ach
en wee geklaagd over het weer en enge ziektes. En in de super-
markt zeurden de mensen nou eens niet over de prijs en de kwa-
liteit van de koffie. In het hele land werd nog maar over één on-
derwerp gepraat: het bevel van generaal Isimo om alle lelijke
kinderen op te pakken.

Merkwaardig genoeg zwegen de kranten over het bevel en be-
steedde niet één radio- of televisieprogramma aandacht aan het
voorval.

Een week verstreek en geleidelijk aan begonnen de meeste
mensen het bevel te vergeten. Het leven hernam snel zijn ge-
wone gang en de gesprekken gingen als vanouds over seks en
sensatie, over weer en welzijn en natuurlijk over koffie die zo-
waar een dubbeltje per pak goedkoper was geworden. Het leek
alsof het extra journaal nooit was uitgezonden. Alsof het een
droom was geweest die miljoenen mensen toevallig op hetzelf-
de moment hadden gedroomd.

Totdat op zekere dag, een maand na uitzending van het ex-
tra journaal, in elk huis van het hele land een brief door de bus
gleed van de hand van niemand minder dan generaal Isimo.
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De schoolfotograaf

Een van de huizen waar de brief van generaal Isimo op de deur-
mat plofte, was de woning van de familie De Wit. Een keurig ge-
zin dat op tijd belasting betaalde en nooit een maand huur ach-
terliep.

Het was mevrouw De Wit die de brief uit de gang opraapte.
‘Aan de bewoners van dit pand’, stond er op de envelop, die geen
afzender vermeldde. Mevrouw De Wit fronste haar wenkbrau-
wen en liep de kamer in waar opa Van Zanten op een meter af-
stand van de televisie naar het bordje ‘storing’ zat te kijken.

Hij draaide zich om naar zijn dochter en zei: ‘Wat doe je ge-
heimzinnig, wat heb je daar?’

‘Niets, vader. Gewoon een brief.’
‘Een brief? Voor mij?’
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Het leven van opa Van Zanten bestond uit nog maar twee din-
gen: televisiekijken en wachten op bericht van Huize Avond-
rood, het bejaardentehuis waar hij twee gelukkige jaren had
doorgebracht. Van de ene op de andere dag was daarin veran-
dering gekomen. Het tehuis werd gesloten, tijdelijk naar men
zei. En de bejaarden werden zolang ondergebracht bij hun
naaste familieleden. Na een kort verblijf bij zijn oudste zoon,
die ‘doodziek werd van die ouwe’, was opa Van Zanten bij zijn
dochter geparkeerd. Hij voelde zich in het gezin als het vijfde
wiel aan de wagen en hij wantrouwde alles en iedereen.

De eerste dagen had hij geweigerd ook maar iets te eten, uit
angst dat er vergif in zijn warme prak was gedaan. Pas toen hij
scheel zag van de honger, had hij een paar voorzichtige hapjes
durven nemen, maar niet voordat hij iedereen uit dezelfde pan
had zien opscheppen.

Mevrouw De Wit legde de brief op tafel. Opa Van Zanten ging
verzitten. Hij kneep zijn ogen samen tot smalle spleetjes.

‘Je houdt iets voor me achter, stiekemerd,’ gromde hij.
Mevrouw De Wit zuchtte. ‘Niemand houdt

hier iets voor u achter,’ zei ze. Maar haar va-
der luisterde al niet meer. Op de televisie was
zojuist een tekenfilm begonnen.

De rust in huize De Wit werd op een aangename
manier verstoord door Paul. Fluitend kwam hij thuis

van school. Zo kende mevrouw De Wit haar zoon niet.
Paul had een vreselijke hekel aan school. Niet zozeer aan

het onderwijs als wel aan zijn klasgenoten, die zijn leven
behoorlijk zuur konden maken. ‘Jumbo’, werd hij door

hen genoemd en dat had alles te maken met de omvang
van zijn oren: twee enorme flappen waar een olifant

jaloers op kon zijn.
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