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Malheur 

Vanmorgen weer veel te laat uit bed. Ik zet de televisie dan maar gelijk op BBC One. Dan is het toch een 

uurtje vroeger. Ik werd wakker van het gebeier in de Martinitoren. Mien god wat een herrie. Die 

beiaardier beierde alsof zijn leven er van af hing. Het Europese volkslied. Een gedeelte uit de negende 

symfonie van Ludwig von Beethoven. “Alle Menschen Werden Brüder.”  Ja,ja, war das doch kein 

Fantasie. De schnitzels zijn inmiddels op. Ben nu bezig met de biervoorraad. Vooral veel speciaal bier 

dat tegen de datum aan zit. Smaakt nog prima. Je wordt er alleen niet beter van. Verder veel te weinig 

beweging. Ik loop nog wel eens door de stad waar zelfs de zwervers mij ontwijken. Ja, de kapper is nog 

steeds niet open. Gisteravond nog videogebeld met de kleinkinderen. Ze vroegen mij of opa er ook was. 

Florissant is het allemaal niet. Dood en ellende verrotting en stank. Geen cent meer op de bank. Herman 

van Veen heeft hier nog een liedje over geschreven, Chanson Malheur. Al gaat dat over de  verwoesting 

van de aarde. Daar hoort dit eigenlijk ook wel een beetje bij. Ik zit te wachten op de bijstandsuitkering 

anders heb ik straks niets meer te eten. De voorraad is zo’n beetje op. Ik heb mij reeds aangemeld voor 

de voedselbank. Thuis heb ik een Senseo. Ik gebruik de koffiepads meerdere keren. ’s Avonds een 

toastje met paté van rund en kalkoen. Het is eigenlijk voor de hond bedoeld maar je moet wat. Zo’n 

bakje kost nog geen euro. Ik doe er wel twee avonden mee. 

 Maar er komen andere tijden. Daar heeft Bob Dylan dan weer een liedje over geschreven.                     

“The Times They Are A-Changing”.  

Gelukkig kan ik mijn huis nog verkopen wat dan ook gaat gebeuren. Alles mooi strak gemaakt in de 

woning. De woningstyliste is geweest. Dit om alles zo goed mogelijk te presenteren. Ze is ongeveer een 

half uur binnen geweest waarvan ze een kwartier verluld heeft, het vloerkleed een kwart slag gedraaid, 

de stoel voor het raam bijna een kwartslag gedraaid, en een tijdje de oude koekblikken uit de bakkerij 

van vroeger van de ene plank op de andere plank geplaatst om deze vervolgens weer in de oude stand 

terug te zetten. “Niks meer aan doe”, zei ze toen. Ze was diep onder de indruk van mijn woning. Daar 

kon ik wel vier ton voor vragen zei ze. De fotograaf komt dinsdagmiddag dus ik ga er van uit dat de 

gehele rataplan eind volgende week op Funda komt. Ik heb gelezen dat er in Groningen nog steeds 

sprake is van een overspannen huizenmarkt. Net als ikzelf zeg maar. 

Voor het geval de regels versoepeld worden en de horeca weer voorzichtig open mag heb ik een tiental 

boerka’s besteld om zo op veilige wijze de clientèle te kunnen bedienen.    

  

Houd moed, net als ik. 


