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Een nieuwe intens spannende en leuke soap-opera ! 

Maar nu zonder de irritante tussentijdse reclame ! 

Verplaats jezelf in de beslommeringen van het provinciestadje Hoogburg, en vergeet even je 

eigen problemen. 

Bedenk: Het kan altijd erger! Gelooft u dat niet? Lees maar! 

 

 

Toen Arjen Sustrunck die ochtend wakker werd keek hij verbaasd om zich heen.  

"Verrek, bloemetjesbehang, schilderijtje van Rembrandt. Jezus, waar ben ik in vredesnaam ???" 

Arjen zeeg terug in de kussens en dacht diep na. Er kwam echter niets in hem op waar hij wat 

aan had en dit was niet zo vreemd: het leek wel alsof zijn hersenen veranderd waren in dertig 

bijzonder energieke en nijdige kaboutertjes die als wilden in zijn hoofd rondstampten; hij had dan 

ook een enorme hoofdpijn. Voorzichtig masseerde hij zijn slapen, en draaide zijn hoofd om. 

Hij schrok zich dood. Naast hem lag een vrouw in bed. Een vrouw die hij nog nooit eerder gezien 

had. Een wezen met verwarde haren, verlopen make-up, en niets aan haar lijf onder de lakens 

met Paulus de Boskabouter-motief. 

"Krijg nou", dacht Arjen bij zichzelf, "wie voor de Goden ìs dat ?" 

Op dat moment werd de vrouw naast hem wakker, schrok op toen ze zag dat Arjen ook wakker 

was, gaapte even en glimlachte toen. 

"Hé, ben je ook al wakker, schat? Ben je al weer bij na gisternacht ?" De vrouw lachte schalks, 

wat Arjen spontaan rillingen bezorgde. 

"Zal ik even een ontbijtje maken ?" 

"Na-natuurlijk", stotterde Arjen verbouwereerd terwijl hij probeerde er zo op-zijn-plaats mogelijk 

uit te zien. 

De vrouw gleed weg vanonder onder de lakens, en schoot snel een badjas aan. In een glimp zag 

Arjen een redelijl goedgebouwd vrouwenlichaam. Verdomd, dan zou hij zich toch iets moeten 

kunnen herinneren? 

Arjen zeeg weer neer in de kussens en dacht na. En langzaam werden er vormen herkenbaar in 

de nevel van zijn wazige brein. Een feestje bij een vriend... een hele fles Amaretto... na die sloot 

bier die hij weg had gehakt ... een botte versierpoging... onverwacht succes... en nu... .... .... dit!  
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Plotseling herinnerde Arjen dat hij vandaag een afspraak had, om tien uur. Hij schoot op, en 

zocht een klok. Toen hij niets kon vinden besefte hij opeens dat hij nu al vier jaar lang zelf een 

horloge droeg. Hij keek snel; het was al elf uur. 

"Zuigende shit", vloekte Arjen en hij vloog op. Snel raapte hij zijn kleren bij elkaar, en kleedde 

zich snel aan. Toen hij zijn trui aanschoot ging hij bijna over zijn nek. Er lag een vreselijke rook-

zweet-en drankgeur in het kledingstuk, en toen hij wat beter keek zag hij meerdere ranzige 

vlekken in het textiel zitten. 

"Karel Utrecht Tango", vloekte Arjen, terwijl hij zijn schoenen aanschoot, en de kamer 

uithinkelde. 

De vrouw stond in de keuken tosties te bereiden en koffie te zetten. Ze keek lachend om, en zei; 

"Arjen, waarom heb je zo'n haast ?" 

Arjen keek haar vluchtig aan en greep zijn jas van de tafel. 

"Ik moet weg, Liselot", riep hij terwijl hij naar voordeur rende, "bel me nog maar een keer." 

Toen de deur met een enorme klap dicht was geslagen keek de vrouw met een verbaasd en 

geamuseerd gezicht om de hoek van de keuken heen. 

"Liselot? Wat een vreemde naam", dacht ze, en toen glimlachte ze:"die Arjen toch, altijd grappen 

maken!" 

 

Berni Glor roerde met een mistreurig gezicht met een lepeltje in haar mok koffie. Ze had 

verscheidene redenen om niet al te vrolijk zijn. Ten eerste had ze een enorme hoofdpijn van de 

vorige avond, toen ze alleen op de bank drie flessen wijn leeg had gedronken. Ten tweede was de 

koffie niet lekker (er zaten schilfers in, en de mok vertoonde allerlei gore vlekken) en ten derde zat 

er tegenover haar aan de tafel een snotterende en depressief meisje. Of nou, meisje... Ze was al 

minstens 23 jaar. Te horen aan de manier waarop ze al haar ellende aan Berni uitstortte was ze in 

ieder geval heel erg overstuur.  

"Ik heb meer dan een uur gewacht, we zouden om tien uur afspreken", huilde het meisje voor 

haar, "maar hij kwam maar niet opdagen. De-de klootzak..." 

Berni kreunde inwendig. Ze vroeg zich af waarom dit meisje in Gods naam nu weer hààr ochtend 

moest vergallen. Om de een of andere manier kwam iedereen altijd met zijn problemen bij haar... 

De reden? Ze wist het niet. Misschien door haar uiterlijk. Haar oude maar verstandig ogende 

gezicht en haar grote droevige ogen nodigden wellicht hiertoe uit. Aan de andere kant; misschien 

was het wel geheel onwillekeurig. Zoiets als met flessen wijn, die ook altijd de nare gewoonte 

hadden aan haar lippen te gaan hangen. 

 

"... Hij liet me meer dan een uur wachten! Verdòmme!", jammerde het meisje. 

"Kom kom, Marina", trooste Berni, "niet vloeken. Je leven is echt niet opeens voorbij als zo'n... 

zo'n fotograafje eens een keer niet komt opdagen. Je had deze week toch net van die vervelende 

wallen onder je ogen, moet je maar denken..." 

Marina keek snikkend op en toen brulde ze het weer uit van het huilen, "Maar ik had zo gehoopt 

dat hij een goed model in me zag...." 
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"Ja", peinste de Berni terwijl ze koffie slurpte, "het is waar dat hij algemeen bekend staat als de 

beste fotograaf in de hele regio, die Arjen Sustrunck.... Maar ja er zal best nog wel ergens iemand 

anders kunnen fotograferen." 

Marina streek haar helblonde haar uit haar oceaan-blauwe ogen, snikte diep, en nam met haar 

trillende haden nog een slok van haar kop te sterke, en bijna koude Ceylon-thee. 

"Het is niet eerlijk", ging ze verder, "waar heb ik zo's ongeluk aan verdiend...?" 

"Ach, meisje. Misschien kon die Sustrunck gewoon niet eerder. Wie weet ligt hij wel ergens dood 

aan de kant van de weg..." 

Marina keek verschrikt op, en begon weer onbedaarlijk te janken. Ze legde haar hoofd op de 

tafel, en stootte hierdoor bijna haar kop thee om. Berni legde haar arm om de schouder van het 

meisje en klopte troostend. 

"Zoet maar, meisje. Zo erg is het toch niet. Je hebt toch een goede baan achter de kassa? En hoe 

glamoureus is zo'n modellen-job nou eigenlijk...?" 

Berni hoorde nog net de gedempte snik van het meisje. 

 

Peter Kovadda zat achter het protserige bureau van een collega toen de drie meisjes 

binnenkwamen.  

Hij had speciaal voor deze gelegenheid de werkkamer van zijn collega-producent maar even 

geleend om een betere indruk te maken op de drie nieuwste visjes die in zijn fijnmazige en uiterst 

geraffineerde net gezwommen waren. Peter Kovadda was producent van "lichte muziek" of 

desnoods "volksmuziek", maar je zou hem ook professioneel uitzuiger of werkschuw 

veelverdiener kunnen noemen. 

De drie meisjes die nu schuchtertjes de decadente kamer, inclusief stoelen met pluche bekleding, 

hoogpolig tapijt en notehouten boekenkasten binnenkwamen, waren naar zijn mening toch wel 

erg jong. Maar ja, hoe jonger hoe naïever. 

"Goedemiddag, meneer Kovadda", zei één van de meisjes, "u vindt het toch wel goed dat we 

binnenkomen ?" 

"Natuurlijk", baste Peter vriendelijk terwijl hij een Havana-sigaar van zijn collega aanstak, "ik 

heb niet voor niets een afspraak met jullie. "Peter maakte een joviaal gebaar naar drie in een 

halve maan opgestelde stoelen voor het monsterlijke bureau. "Ga maar zitten !" 

De drie meisjes zetten zich nerveus en onwennig neer. 

Er viel een ongemakkelijke stilte toen Kovadda drie pogingen nodig had om zijn sigaar aan te 

krijgen. Toen die eindelijk aan was nam hij langzaam een trek van de sigaar en blies vervolgens 

een enorm rookgordijn richting de jongedames. 

"Zoooo", bromde Peter langgerekt, "dus jullie wilden een zangcarrière beginnen..." 

"Ja", begon het eerste meisje, "maar dat wist u toch al? U had onze demo toch gehoord?" 

"Dat klopt", glimlachte Peter fijntjes, "en ik heb nog nooit zo mooi Vader Jacob in canon horen 

zingen. Of 'zakdoekje leggen'." 

Het eerste meisje bloosde, maar zei niets, net als de anderen. Peter liet zijn blik schattend langs de 

meisjes gaan. Het eerste, die steeds het woord gevoerd had, herinnerde hij zich als Jos. Ze was 
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klein, had enigzins bolle en grote ogen en blond sluik haar. Hij hield er niet van, van die grote 

ogen, maar sinds die achterlijke Japanse tekenfilm als Candy en de familie Robinson schenen die 

koeie-ogen schattig te zijn. Peter vond het maar niets; hij dacht meteen aan een krankzinnig 

genetisch experiment, of aan een horror-film met een gestoorde chirurg, die na een onschuldige 

blindedarm operatie het niet kon laten twee overgeblven koeie-ogen in te bouwen. Peter kreeg er 

de rillingen van. 

Het tweede meisje had donker krullend haar, en normaal gepropotioneerde donkere ogen. Haar 

forse voorgevel was echter geenszins normaal gepropotioneerd. Peter moest meteen aan 

ontploffende siliconen-zakken denken. Hij kon zich pijnlijk goed voorstellen hoe dat zou klinken. 

Als hij het zich goed herinnerde heette ze Martine. 

De laatste van de drie moest dan wel Kitty zijn. Dit was een dame met blond krullend haar, 

felrode lipstick op, en een strak uitgesneden jurkje. Peter zag meteen dat ze geen bh droeg, 

alhoewel ze best een C-cupje kon gebruiken. 

"Is dat soort liedjes al jullie repertoire ?", vroeg Peter door. 

"Nee", antwoordde Jos verontwaardigd met ver opengesperde ogen. Peter kon zich er met moeite 

van weerhouden om niet al vast zijn handen klaar te houden als de ogen uit haar kassen zouden 

springen. 

"Nee", sprong ook Kitty bij, "we kunnen ook bekende popliedjes zingen..." 

"Zoals ?", vroeg Peter terwijl hij een lange trek van zijn sigaar nam. 

"Ehh, 'Vanavond heb ik hoofdpijn', van Hannie, 'Schat, heb jij de morfine?', van Rikki Schults, 

'Mien, die boerentrien', van Mannenkoor Karrespoor", telde Martine af. 

Peter zuchtte diep. Dit zou geen snel kassucces worden, vreesde hij. Hij moest er zijn beste 

songschrijver maar eens op zetten. Hij was de enige die op een heel professionele wijze er altijd 

weer in slaagde briljante baggermuziek te schrijven. Precies wat de drie dames nodig hadden. 

Peter glimlachte flink tegen de drie vrouwen voor hem. 

"En hebben jullie al een naam bedacht voor jullie drietjes ?" 

"Ja", antwoordde Kitty blij, "we wilden onszelf Kitty, Jos en Martine gaan noemen." 

Peter keek hen verbluft aan. Dat was een perfecte naam voor die drie. Geen moeilijke boodschap 

in de groepsnaam, gewoon de namen van de drie trutten die bij elkaar waren gegooid om snel 

succes te behalen. Dàt zou het publiek begrijpen. Dàt zou het publiek waarderen. Gewoon simpel 

"Kitty, Jos en Martine". 

Peter keek de drie meisjes aan, en lachtte breed, "beschouw jezelf als een meidengroep met een 

platencontract, dames." De drie meisjes begonnen blij te lachen, en vlogen elkaar in de armen. 

Hierdoor zagen ze niet dat Peter uit een lade van het notenhouten bureau een standaard 

platencontract haalde. Onder de ingewijden stond deze standaardversie bekend als de 

"bloedzuigerversie". 

 
 


