
Zin heet dit blad en ik begrijp dat het een maan-
delijks oppeppertje is voor pre-bejaarden. Voor 
uitgewerkte pensionado’s. Senioren die onder 
 leiding van Martine van Os met hun caravan door 
Europa trekken en op die manier de levensmoed 
erin houden. Tot ze zich mogen terugtrekken in 
hun urn. En ik word gevraagd om voor dit pracht-
blad een column te schrijven. Als ze je hiervoor 
vragen dan weet je zelf ook hoe laat het is. Dan is 
het laat. Hartstikke laat. Hoewel ik me dat al een 
tijdje realiseer. In mijn mailbox verschijnen regel-
matig advertenties voor elektrieke fietsen en zelfs 
trapliften horen bij het wekelijkse 
aanbod. Een vriend van mij nam 
vooral uit luiheid een traplift, zijn 
vrouw flikkerde er op een avond over 
en zit nu in een rolstoel. Gebruikt die 
lift. Vind ik grappig. Zijn vrouw niet.
Als ik maar niet hoef te schrijven dat 
we mede door Covid een raar en inge-
wikkeld jaar achter de rug hebben. 
Dat soort clichés verzint de hoofdredacteur maar 
lekker zelf. Elk jaar is namelijk raar en ingewik-
keld. Met en zonder Covid. En het leven is overal 
even zinloos en onvoorspelbaar. Limburg stond 
in 2021 onder water, in Afghanistan kwamen mid-
deleeuwse idioten terug aan het bewind, in Grie-
kenland, Italië en Californië brandden de bossen, 
op La Palma liep de kokende lava door de straten, 
Messi vond een nieuwe voetbalvereniging waar 
hij geen contributie hoeft te betalen, op Urk liep 
de ongevaccineerde carnavalsvereniging in een 
SS-uniform en onze steeds somberder ogende 
koning kreeg een forse loonsverhoging zodat hij 
in zijn ordinaire speedbootje door de Griekse 
wateren kan blijven tuffen. Ik wens iedereen suc-
ces in zijn of haar bestaan maar ga er niet vanuit 
dat ik je in een column ga pushen met duffe leu-
gens. Je laatste levensmotivatie regel je zelf maar.

Zinvol bestaan!
De zin van het leven. Waarom zijn wij op aarde? 
Een kennis van mij is fanatiek golfer en hem laat 
ik elke keer trouw de regels van dit duffe spelle-
tje uitleggen. Dan mag hij me vertellen dat je een 
klein balletje in zo min mogelijk keren in een 
gaatje bij een vlaggetje moet zien te krijgen. Met 
een stok. En wie het in het minste aantal keren 
gelukt is, heeft gewonnen. En dan moet hij er 
van mij telkens bij zeggen dat daar niks treurigs 
aan is. Sterker nog: dat dat hartstikke leuk is. En 
dat dat miljoenen mensen wereldwijd ontspant.
Waarom zijn we op de wereld? Voor de lol? Voor 

de spanning? Om onze tijd uit te  
zitten? Om chagrijnig tegen je partner 
te zeuren over de capriolen van de 
robotmaaier die in zijn puberteit is? 
Om andere mensen op te zadelen met 
jouw religieuze regeltjes over wat je 
mag eten en neuken? Vorige week zat 
ik in een café en hoorde ik een man 
serieus met zijn vrienden discussië-

ren over de nieuwe James Bond. Volgens hem 
moest de volgende Bond een vrouw worden. Dat 
was helemaal van deze tijd. Ik bemoeide mij er 
mee en riep dat een roestige zwarte pot leuk zou 
zijn en dat die dan heftige vrijpartijen moest heb-
ben met een twijfelende trans die van SM houdt. 
In de speedboot van onze koning. De woke bar-
keeper vond het allemaal heel kwetsend wat ik 
zei en weinig genderfluïde. Hij vroeg mij of ik  
het café wilde verlaten. Dat deed ik met plezier.  
Fluitend wandelde ik naar huis. Daar vroeg mijn 
vrouw waarom ik zo vroeg thuis was. Ik zei dat ik 
bejaarden had beledigd en de kroeg was uitge-
stuurd. “Wanneer ga je met pensioen?” lachte ze. 
“Dan hoef je niemand meer te beledigen en kun 
je hele dagen in de Zin koekeloeren.” Ik keek 
haar aan en vroeg: “Is die mondkapjesgriezel 
Sywert van Lienden eigenlijk al gearresteerd?”

YOUP

We hebben ons 
natuurlijk allemaal 
wel eens druk 
gemaakt afgelopen 
jaar. Het was soms 
moeilijker om je níet 
druk te maken. Ver
geet achtige poli tici, 
de voetbalmaffia, 
coronawaargeen
eindaankomt,  
WimLex’ snoepreisje 
naar Griekenland, 
subsidies voor KLM, 
een kabinetsformatie 
als een clusterbom. 
Er was geen houden 
aan dit jaar. Koren op 
het molentje van ’s 
lands meest gelezen 
columnist. Komt u er 
maar in, driftkakker 
Youp!  
Driftkakker (Thomas 
Rap, € 12,50)

  
WINNEN?  

Blader naar p. 134 en 
maak kans!

Behalve cabaretier en schrijver is Youp van ’t Hek (1954) verwoed columnist.  
Weer een andere manier om zijn gal te spuwen over vriend en vijand en de hele  

godvergeten maatschappij. Zo ook ‘pre-bejaardenblad’ Zin. En nu hij toch bezig is:  
meteen de complete zin(loosheid) van het bestaan. Heeft u even?

Exclusief  
voor Zin
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Mijn vrouw vroeg 
waarom ik zo vroeg 

thuis was. Ik zei  
dat ik bejaarden 

had beledigd en de 
kroeg was  

uitgestuurd

C O L U M N 


