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Schuldig 

Zo, de zeebaars is op. Vanmorgen bij het ontbijt de laatste opgegeten. Ik at drie keer daags een zeebaarsfilet. Ze 

moesten wel op. Weggooien is zonde. Nu aan de varkenshaas. Daar zijn er nog zeven van. Dat wordt dan twee en 

halve dag varkenshaas eten. Hierna begin ik aan de schnitzels. Daar doe ik denk ik wel anderhalve week mee. 

Ontbijt u ook wel eens met schnitzel?                   

Het was wel even schrikken vorige week. Youp van ’t Hek was bevangen door het coronavirus. Laat ik nou zijn 

vrouw op 4 maart nog een hand gegeven hebben. Hij schijnt het virus op het Boekenbal te zijn opgelopen. Aldus 

onbekende bronnen. Ik heb het nog even opgezocht. Gelukkig was het Boekenbal op 5 maart. De angst sluipt er 

toch in. Door de stad zie je veel politieauto’s rijden. Die gasten hebben niet zo veel te doen dus houden ze zich nu 

bezig met  mensen uit elkaar trekken. Bij wijze van spreken. Je kunt een boete oplopen van vierhonderd euro als je 

niet uitkijkt en te dicht op een medemens zit. Die anderhalve meter is slecht in te schatten. Ik loop nu dan ook met 

mijn rolmaat over straat. Ja, tismewat. Als ik het goed begrepen heb kan ik gebruik maken van de BBZ.  Besluit 

Bijstandverlening Zelfstandigen. Ik kreeg van de boekhouder het Tozo formulier, Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandig Ondernemers. Het zal voor het eerst in mijn leven zijn dat ik gebruik ga maken van een uitkering. Ik 

voel mij hier niet schuldig over. Dur komt geen cent meer binnen. Ik kan slechts teren op de bedrijfsvoorraad. Er 

staan ook nog vier vaten bier.                                                                                                                                          

Zat ik even Troost TV te kijken. Wedden Dat met Jos Brink. In 1979 was ik op vakantie met Jan P. naar Amerika. 

We vlogen op de terugweg vanaf San Francisco naar New York alwaar wij moesten overstappen. We hadden ruim 

de tijd dus maar even wat drinken op de luchthaven. Het was erg gezellig totdat we een vrouwenstem hoorden 

omroepen dat het wachten was op twee gasten to Emsterdem. We snelden naar het vliegtuig, kwamen daar aan 

en gingen het toestel in. De deuren gingen dicht en we vertrokken gelijk. We stapten voor in en dan kom je eerst 

door de Business Class. Daar zaten Jos Brink en zijn vriend Frank Sanders. Ze hadden al een kussentje gekregen 

om straks de stoelen achterover te slaan om lekker een poosje te gaan slapen. Wij zaten gewoon tussen het 

klootjesvolk. We vertelden enkele dames dat we Jos Brink voorin hadden zien zitten. Het teken van ‘Fasten your 

seatbels’ ging uit en alle dames moesten meteen naar de WC. Die Jos Brink heeft de hele vlucht geen oog dicht 

kunnen krijgen. Achtentwintig jaar later is hij overleden. Daar voel ik mij dan wel weer schuldig over.  

Sterkte voor de komende tijd 

 t het nog nooit zo donker west of…. 


