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‘Er dienen in dit land meer 
dingen van potten te worden 
gerukt.’  
     
 Mieke Bode

+ - 2 ; & 0 - 3 % / :
Sommige passages kunnen als aanstoot- 
gevend worden ervaren. Andere minder.

Deze P U B L I C A T I E  werd mede mogelijk gemaakt door 
het E % + % / & 0 * + 2  Letterfonds, dat alle 6D letters van het  

A L F A B E T  kosteloos ter beschikking heeft gesteld.
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V O O R —  W O O R D

Slagerij Van Diemen is een authentiek ambachtelijk 
familiebedrijf met een rijke historie. Al sinds 8@D6 is 
Slagerij Van Diemen een begrip in Waddinxveen. 
Het publiek weet de kwaliteit van onze eerlijke 

producten al jarenlang hoog te waarderen, waarmee deze 
luxe slagerij is uitgegroeid tot een begrip in Waddinxveen 
en omstreken. Wie Mike Boddé is weten wij niet, maar we 
wensen hem veel succes in Waddinxveen, en we hopen hem 
een keer in onze slagerij te ontmoeten.

Wat wij wel weten is dit: Vanuit alle uithoeken van Neder-
land komen de klanten naar Waddinxveen om het lekkerste 
vlees te halen, en natuurlijk voor onze vleeswaren en salades, 
die allemaal nog steeds op ambachtelijke wijze bereid 
worden in onze eigen worstmakerij in Waddinxveen, al 
bijna 97 jaar!

 
S L A G E R I J  VA N  D I E M E N  WADDINXVEEN;  

DAT IS VERTROUWD!
Jo van Diemen.
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Wilt gij bespeuren de zijnsnatuur  

die in mij toeft. Alhier mijn dromen 
en sproken. 

Sproken en dromen 8B8
Dromen 8B8
Julien Clerc 8B8
Zwikje bij de brug 8B8
Goldmund 8B8
Herstel 8B8
Cricket met Mick Jagger 8B8
Trapleuning 8B8 
Sinatra 8B8
Vakantie met familie 8B8
Muziek op het ijs 8B8
Moordpartij 8B8
Snot 8B8
Op reis naar Neros 8B8
Vliegles 8B8
Broer 8B8
Hand 8B8
Sproken 8B8
Bart 8B8
Saté 8B8
De lieve koning 8B8
Mof 8B8
Seks 8B8
Leo 8B8
Kaldania 8B8
De geurige man 
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Benjamin
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De geurige man 
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Benjamin
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De geurige man 
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Benjamin 
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De geurige man 
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De geurige man 
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Benjamin 
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De geurige man 
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Benjamin 
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Dank aan Geert van Atteveld voor zijn droomduiding,  
dank aan Sander Blom van uitgeverij Atlas|Contact,  

dank aan Dirk Hamaker voor het woord ‘pargen’, dank aan 
Ineke voor haar nuchtere liefde, dank aan Hanna en Tijm 
voor hun geduld, dank aan Jeanne Boddé-Stock en Jeanne 
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hun gevoel voor humor, en dank aan Droppie, die de spil 

van ons bestaan is.



In een land hier ver van-
daan woonde eens een 
koning, een koningin, 
drie prinsessen, een 
prins, een koningin-
moeder, een hofmaar-
schalk, twee adjudan-
ten, negen kamermeisjes, acht 
hoveniers, een nar en een reserve-nar, achttien lijfwachten, een 
koetsier, vijf renbodes, een hofbanketbakker, zeven ho!everan-
ciers bij wie niet meer zo vaak besteld werd, een dronken begrafe-
nisondernemer, vijf registeraccountants, zeventien ex-prostituees 
die in de mantelzorg waren terechtgekomen, honderdtwee 

pianostemmers, een stuk of wat directeuren van farmaceutische 
fabrieken die natuurlijk weer eens wegen hadden gevonden om 
de prijzen van medicijnen !ink op te drijven, een duizendtal 
parttime journalisten, die als bezetenen rondrenden om aan 
iedere bekende inwoner van het betre"ende land te vragen of ze 
nog iets hadden: ‘Maakt niet uit wat!’ 
Twee miljoen columnisten met een mening, en drie komma zes 
miljard werkeloze televisiepresentatoren die wanhopig naar werk 
zochten, en het liefst ‘iets met mensen wilden gaan doen’. Ook 
woonden er vrij veel mensen die op hun werk het contact met de 
collega’s minstens zo belangrijk vonden als de inhoud van het 
werk, en het barstte werkelijk van de #guren die minstens zeven-
tien keer per dag riepen dat ze ‘altijd zo bang zijn om bij de $%% 
terecht te komen als ze de stemwijzer invullen’. Vrijwel alle 
mensen waren er parttime voetbalanalist, bij zowel de publieke 
als de commerciële omroep, en bijna alle inwoners van het land 
waren stand-up comedian (behalve de nar).
Op een dag sloeg er een meteoriet in: het werd donker en bijna 
alle mensen kwamen om. Alleen de journalisten en de kakkerlak-
ken overleefden de ramp. En zij zagen dat niemand zich meer 
bewoog. 

Toch was er ook nog een klein jongetje dat per ongeluk de ramp 
had overleefd. Hij heette kleine Bart. Hij trouwde met een 
prachtig blok Iers graniet, en ze leefden nog lang en goed gedo-
cumenteerd.
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Lang, lang, lang, lang, lang,geleden, in een donker woud hier ver vandaan, leefde 
er eens een Portie saté. De Portie saté wist niet goed 
wat hij met zijn leven moest. Hij was zoekende. Hij 
zocht nu eens hier, en dan weer daar, maar meestal 
hier. Zijn vriendin, genaamd Pindasaus, probeerde 
hem te helpen, maar voelde zich machteloos. ‘Alles 

wat ik voorstel stuit op onoverkomelijke bezwaren. Jij wilt niet 
naar me luisteren. Wat zeg ik? Jij wilt niet eens bij me in de buurt 
zijn!’
Hij ging naar een waarzegster en vroeg raad. Ze zei: ‘Ooit, mid-
den in de nacht, zal aan jouw deur de oplossing van je problemen 
verschijnen.’ De Portie saté vond het eigenlijk een beetje onzin 
(porties saté zijn meestal vrij sceptisch), en vergat de voorspelling 
spoedig.
En zo gleden de dagen voorbij in huize Saté. De blijdschap 
wilde hun woning maar niet bereiken. Op een dag kwam er een 
prins, op een groot wit paard, langs de holle boom waar de twee 
geliefden woonden. Hij klopte aan en de Portie saté deed open. 

‘Vreemdeling,’ sprak de Portie saté, ‘wat brengt u hier zo bij ontij?’ 
De prins sprak: ‘Mijn naam is prins Ferdinand Habakuk van Res-
taurant De Lange Muur, maar zeg maar Bakje.’ 
‘Bakje?’ vroeg de Portie sate. ‘Hoe komt u aan die vreemde naam?’ 
‘Ach’, mompelde de prins, ‘dat is een lang verhaal…’ 
Van achter uit de holle boom riep Pindasaus ineens pinnig: ‘Op 
lange verhalen zitten wij niet te wachten, sodemieter maar op.’ 
‘Maar lieGe’, sprak de Portie saté, ‘misschien… misschien kan hij 
ons helpen!?’ Pindasaus antwoordde: ‘Stuur hem maar weg; ik heb 
geen zin in dit soort geneuzel.’
En de Portie saté boog het hoofd, en stuurde de prins weg, nog 
voor het krieken van de dag hare voltrekking had bereikt. 
De volgende ochtend maakte zijn vriendin Pindasaus het uit, en 
was hij voortaan alleen. Hij besloot te solliciteren naar de functie 
van telemarketeer, maar stierf één dag voordat het gesprek zou 
plaatsvinden.

Maar vele anderen leefden wel lang en gelukkig.
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‘De laatsten zullen de eersten zijn, en de eersten zullen de 
laatsten zijn. De middelsten zullen wel ongeveer de  

middelsten blijven’.
       

Sjon van Bethlehem
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Op een dag zei de jongste zoon: ‘Vader, we moeten 
straks in december eigenlijk luiers in de kerstboom 
hangen, voor het kindje Jezus.’ 

Een dag later zei de oudste zoon: ‘Vader, op één januari 
begon het nieuwe jaar, maar op één januari volgend jaar is 
dit jaar het oude jaar. We leven nu in de maand juli, dus 
zitten we ongeveer op de helft van het jaar. Is het nu dan 
nog het “nieuwe jaar” van vorig jaar, of  het “oude jaar” van 
volgend jaar?’ 
De koning glimlachte. 
‘Goede vraag,’ sprak hij, en hij dacht er in de weken die 
volgden.

lang en gelukkig goed over na
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.‘Dit boek zou in iedere boekenkast moeten ontbreken.’ 
– Willem Drees sr.

‘Nieuw: Maaltijdmixen, de ideale mix voor pastasaus.’  
– A l l e rhande , mei 678C

‘Cees Nooteboom is een meesterlijk verteller.’
– De Reus van Rotterdam zijn kleinzoon.


