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Haarlem, 13 februari 2015 

 

lieve Nino, 

 

vrijdag is schrijfdag. Nu neem ik dat ruim. Het is ook de dag dat ik schrijvers ontmoet. Of dat ik me 

überhaupt met woorden bezig hou. Met mij kan ik alle kanten op!  

 

Maar toen vanmorgen het schrijven van m'n webpagina bleef steken, besloot ik dat ik m'n belofte 

aan je moest gaan invullen: ik zou je nog de inhoud van het blikje AARDIG en de inhoud van het blikje 

HATEN opsturen. 

 

AARDIG is ontstaan tijdens een 

optreden in de Kleine 

Houtstraat. Een mede-clown 

kroop achter mijn naaimachine, 

waar ik - als spelaanbod - m'n 

handen aan vol had.  

Toen ik daar een beetje spel 

van gemaakt had, kwam die 

met dat witte pak, zeuren dat 

zij ook achter de naaimachine 

wilde. Toen ik haar 

wegbonjourde, heel clowns, 

ging ze pruilen en zei dat ze dat 

niet aardig vond. 

Toen moest ik natuurlijk 

AARDIG maken. Want ik word 

er oprecht woest van. Dat 

iedereen maar denkt te weten wat AARDIG is en daar vooral mij als grootheid bij gebruikt om te 

illustreren wat AARDIG dan nìet is. Ha! Dàt is altijd de juiste bron om inhoud te willen vinden! 

 

HATEN is een ander verhaal. Marjan vroeg me die: "Heb je haten al?" Ik dacht eerst dat ik die niet 

nodig had, maar omdat Marjan de vraag had gesteld namens Leontien - een toonbeeld van 

fijngevoeligheid - heb ik er werk van gemaakt. Ik had hem zojuist klaar toen de Charlie Hebdo-aanslag 

gebeurde. Toen werd dit mijn daad van reactie. Want ik kan niet zeggen dat ik nou zo vreselijk voor 

vrijheid van meningsuiting ben, ik kan niet zeggen dat ik mij altijd uit zal blijven spreken al wordt ik 

nog zo bedreigd. Ik ben degene die overtuigd z'n mond kan houden als de dreiging te groot wordt en 

zoekt naar de daden die weer vertrouwen wekken als de woorden beangstigende beelden 

opwekken. 
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Dus ik plaatste een foto van mijn HATEN op Facebook, met deze tekst: "Ik heb er iets op gevonden: 

dat de haat te groot is geworden. Inblikken. Met kleine blikjes tegelijk. En dan verkopen, niet aan 

iedereen opdringen. Alleen maar de mensen die het willen."  

Het leuke was: door m'n eigen definitie merkte ik hoe vaak ik eigenlijk aan het HATEN was. En hoe ik 

het nu kon doorzetten naar een eigen beweging. Ik ging meteen voorraad maken, denkende dat 

iedereen nu HATEN wel wilde hebben. Maar ze reageerden beleefd, of soms toch dat ze liever liefde 

hadden, maar er was níemand die wilde weten wat er in zat!  

Behalve Leontien. Die de nieuwe blikjes, HATEN 

en HOUDEN van (het is eigenlijk een setje), in de 

wachtkamer van de Verbindingsweg vond, ze 

opende met gepaste verrukking en ze meteen 

wilde hebben. Verkocht! 

 

Toen ben ik meteen voorraad gaan maken en 

wilde ik HATEN al bijna overal kado geven, maar 

toen ik een verjaardagsbrief voor Jan aan het 

maken was en hem daar bij in wilde doen (hij 

had al eens HOUDEN VAN van me gekregen, dus 

ik dacht dat hij deze ook kon waarderen) wist ik weer m'n eigen regel: niet aan iedereen opdringen, 

alleen aan mensen die het willen. Dus heb ik hem een fijne verjaardag gewenst, al was het dan 

zonder HATEN. 

 

Dus. Je begrijpt na het lezen van dit alles, dat je je dit even moet realiseren, nu ik naast AARDIG ook 

HATEN meestuur in deze brief. Neem HATEN alleen als je hem wílt. Zo niet: doe er mee wat je 

goeddunkt.  

 

Overigens is dit een HATEN met een apart verhaal: m'n naaimachine sloeg vast op KRACHT. Hele 

draad in de knoei en m'n KRACHT kapot. Dat was tijdens het maken van m'n voorraad. Ik had er 

meteen zat van.  

Maar nu ik toch een reden had om AARDIG te maken, vond ik die half affe definitie van HATEN weer.  

En m'n verkrachte KRACHT. Ik heb gewoon een nieuwe KRACHT geschreven. De oude stuur ik mee, 

om je te laten zien hoe stuk die was. Te erg.  

En dan hoop ik dat je zelf nog open blikjes hebt, die nog wat verse overspanning kunnen gebruiken. 

Ik stuur ook 2 stickers mee met het echtheidswaarmerk. Die kun je ìn de blikjes plakken. Dan is het 

bouwpakketje klaar! 

 

Veel liefs! 
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