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Zo comfortobel mogelijk steunend op zijn schop rookte Freek een sigaretje. Het was zo ongeveer 

de vierde van de ochtend, die toch nog niet zo oud was. Peinzend keek Freek nog eens naar de 

bouwplaats voor hem. Het was de nieuwe villa in aanbouw van Barius, de rijke cosmetica en 

zeep-koning van Hoogburg. Die stinkende vette pad, dacht Freek bitter. Hij had altijd al een 

hekel aan dat zelfingenomen varken gehad, en nu moest hij nog een huis voor hem bouwen ook! 

Poeh, het zou wat! Het was niet voor niets dat hij de hele ochtend hier nog geen fluit uitgevoerd 

had. Nee, dat was gewoon een statement, een protestactie. Zoiets als die groep gekken die laatst 

dagenlang Barius Company versperd hadden omdat dat bedrijf haar cosmetica zou testen op hun 

lieve diertjes... Of zoiets. 

Freek wist niet dat op dat moment de grote baas, Brutus Barius en zijn zoon Darius de bouw 

inspecteerden. De voorman van de bouwvakkers verklaarde juist aan Brutus dat het werk goed 

klaarde en dat iedereen keihard werkte. Brutus draaide op dat moment als een havik zijn hoofd 

om keek met prie-mende ogen richting Freek, die landerig op zijn schop leunde. "En hij dan?", 

blafte de grote baas. 

"Ja en hij?", papegaaide Darius, de zoon van de grote baas.  

De voorman slikte moeilijk, "Tja, hij is misschien iets minder keihard aan het werk dan ons..." 

"Schande. Luie proleet!", baste Brutus opnieuw. 

"Ja schande!", stemde Darius met zijn vader in. 

Brutus Barius liet geen tijd meer onbenut en beende met woedende tred in de richting van Freek. 

Darius volgde op een halve meter afstand en probeerde zijn vader's pas bij te houden. Darius was 

overigens 25 jaar oud... 

Freek bleef intussen volharden in zijn landerige houding en hij nam nog een trekje van zijn 

sigaret. 

"Jij daar, zou je niet eens aan het werk gaan?", vroeg Barius' vraag met een bevelende toon. 

"Ja, werk...", hijgde Darius die nog juist op tijd zijn vader bereikte. 

Freek keek heel langzaam op en nam nog een teug van zijn sigaret. Toen zij hij ijzig langzaam en 

met tot spleetjes dichtgeknepen ogen: "Zie je niet dat ik aan het pauzeren ben?" 

Barius leek zichtbaar geïrriteerd door Freeks lakse en onaangedane houding want hij snauwde: 

"Ik wil mijn villa op tijd opgeleverd hebben. Ik denk dus dat je pauze lang genoeg geduurd 

heeft..." 

"Lang genoeg!", benadrukte Darius. 

Freek klopte wat as van zijn peuk en sprak lijzig: "Bepaal jij dat?" 
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"Ik betaal je!", baste Barius, "Dat bepaal ik zeker!" 

"Zeker!", klonk Darius' stem. 

Freek keek demonstratief op zijn horloge. "Het is iets over negenen", verklaarde hij met de toon 

van een leraar die een dom kind iets probeert bij te brengen, "Ik zit hier nu twaalf minuten. 

Volgens de arbo-wet mag ik nu vijftien minuten pauze houden. Ik heb dus nog drie hele 

minuten!" 

Barius gezicht werd steeds roder van woede, "Dan gaat je tijd nu in, vent!" Barius keek op zijn 

horloge en nam de tijd op. Darius deed exact hetzelfde. 

En zo bleven Brutus en Darius Barius roerloos als twee scherprechters voor Freek staan, de tijd 

aftellend, terwijl die laatste op zijn gemak zijn peuk rookte. Brutus deed meerdere pogingen met 

zijn priemende en ijzige blikken Freek te intimideren, maar daar slaagde hij niet in. Freek trok 

zich nergens wat van aan. Volledig onaangedaan begon hij nauwkeurig de inhoud van zijn neus 

te inspecteren. 

 

Sjon Mellink reed zijn oude en haveloze busje veel te snel door het smalle steegje. Ook Sjon zag 

er behoorlijk haveloos uit in zijn cowboylaarzen, versleten spijkerbroek en vale ruitjesbloes 

waaruit borsthaar kroesde.  

Sjon stopte zijn busje abrupt langs de kant van een smal steegje. Dat zijn busje daar wel eens in 

de weg zou kunnen staan kon hem niet interesseren. Inwendig enkele vloeken slakend die 

uitblonken in obsceniteit en originaliteit stapte Sjon uit, en liep richting een laag en slecht 

onderhouden gebouw. Hij stapte door een deur en kwam een magazijn binnen. De ruimte stond 

vol met dozen, kratten en andere rotzooi. Dit magazijn behoorde toe aan de enige supermarkt 

van Hoogburg. Supermarkt "Geurts", het eigendom van die ouwe heks, An Geurts en geleid door 

Dennis, haar gladde zoontje. De hele winkel was een stinkende bende, vond Sjon, die prima 

paste bij het vuile rattenrest wat Hoogburg was.  

"Dennis!", brulde Sjon getergd toen hij nog steeds geen mensen zag. Hij had geluk, Dennis stapte 

net uit het kantoortje. Hij zag er weer exact zo uit als altijd: strak gewaxte haartjes, spencertje, 

Nike-schoenen, gouden kettingtje. Sjon bedacht dat hij eigenlijk een enorme hekel aan Dennis 

had. Maar goed, hij had hem nou eenmaal nodig.  

"Hé Sjon", klonk Dennis' begroeting die ook al niet echt warm te noemen was, "Is het gelukt met 

je handeltje?" 

"Natuurlijk", klonk het antwoord met een toon van: "Hoe kùn je het vragen?" 

"Je wilt je spullen natuurlijk weer hier stallen?", vroeg Dennis. 

Sjon klopte met een vinger op zijn neus terwijl hij met zijn andere hand naar Dennis priemde (als 

in het Hints-symbool) "Juist, Dennisje. Misschien wordt je ooit nog wel eens slim!" 

Dennis zuchtte. Hij wenkte Sjon en liep naar een hoek van het magazijn. Deze hoek was nog 

aardig leeg, "Stouw het hier dan maar neer..." 

Sjon knorde tevreden. Hij sloeg Dennis overdreven hard op de schouders, "Reuze fideel van je 

Dennis!" 
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Uit Dennis gezicht viel af te lezen dat hij nog niet helemaal zeker was of hij het hier mee eens 

was. Sjon liep intussen alweer naar de uitgang om te gaan uitpakken. 

"Oh, Sjon?" 

De aangesprokene draaide zich om. 

"Wat heb je eigenlijk voor een handeltje bij je?" 

Sjon grijnsde even alleen; toen riep hij terug: "Vuurwerk. Een hele bus vol met ontzettend illegaal 

vuurwerk!" Sjon maakte een ploffend geluid en begeleidde dit geluid met gebaren van zijn 

handen. Het leek alsof hij een kleine variant van een atoombonexplosie probeerde uit te beelden. 

Dennis verstarde. 

Sjon grijnsde opnieuw en hij liep door naar de deur. Aangekomen bij deze deur draaide hij zich 

nog één keer om en bracht zijn wijsvinger naar zijn lippen, "Maar, hou je lieve mondje dicht hè, 

Dennisje?" 

Het was al het derde Hints-symbool dat Sjon die ochtend maakte. Blijkbaar was hij een fan. 

 

Arnold L. de Graaf zat met glinsterende oogjes achter zijn computer. Zijn vingers bewogen in 

snel tempo over het toetsenbord terwijl hij zijn hoofd steeds dichter naar het beeldscherm toe 

bewoog. Hij zal er uit als een geobsedeerde chatter die obscene taal het wereldwijde web 

instuurde en er enorm van genoot. 

Met een theatraal gebaar sloeg Arnold de laatste toetsen aan, en toen leunde hij vergenoegd 

achterover. 

"He he", grijnsde hij zelfingenomen, "Knevel zal hem krijgen waar het pijn doet!". Hij pakte de 

muis en bewoog het pijltje naar de print-knop. Even later spuwde de printer twee geprinte 

blaadjes uit. 

"Dynamite!", fluisterde Arnold met ontzag terwijl hij de twee velletjes zo voorzichtig vastpakte 

dat het leek alsof hij puur goud in handen had. Vol overgave plaatste hij een zoen op het resultaat 

van zijn noeste journalistenwerk. 

Hoogdorp's beruchtste onthullings-journalist sprong op en beende vol zelfvertrouwen richting het 

kantoortje van de hoofdredacteur. Hij klopte even aan en ging toen naar binnen. De 

hoofdredacteur, een stevige man met nog steviger denkbeelden, keek op van zijn bureau en 

staarde hem vanonder zijn leesbril geringschattend aan.  

"Wat nu weer, Arnie?", gromde hij terwijl hij een overmaatse sigaar uit zijn mond plukte en een 

stoot rook uitblies die in Europoort niet zo misstaan.  

Arnold keek zijn baas smekend aan; "Kom, noem me nou alsjeblieft geen Arnie..." 

"Oké, oké, maak je niet te sappel. Wat is er aan de hand, Arnie?" 

Arnold keek de hoofdredacteur vertwijfeld aan, schudde toen hulpeloos zijn hoofd en begon 

tenslotte toch maar met zijn mededeling: "Ik heb een nieuw schandaal ontdekt...!" 

De hoofdredacteur nam een hele diepe teug van zijn sigaar en zei wijselijk niets. 

"...De jongerendag die de E.O. hier onlangs heeft georganiseerd is één grote farce. Het gros van 

die jongeren was gewoon omgekocht en werden met honder piek de man lekker gemaakt om één 

avondje te lijden met Bert van Leeuwen." 
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"Oh?", knorde de hoofdredacteur langzaam, "interessant. Maar zeg eens, Arnold. Heb je 

bewijzen hiervoor?" 

De onthullings-journalist maakte grote gebaren met zijn handen; "Genoeg. Ik heb drie jongeren 

gesproken die zeggen op die avond geweest te zijn..." 

"Kunnen ze dat bewijzen?" 

Arnold keek zijn baas niet-begrijpend aan. 

Er viel een lange stilte, waarbij de wenkbrauwen van de hoofdredacteur steeds hoger opgetrokken 

werden. 

"Goed ik begrijp het al", zei hij tenslotte, "Ik zal je niet tegenhouden het stuk te plaatsen. Maar ik 

neem er geen enkele verantwoordelijkheid voor. Als dit stuk van je larie is mag je de volgende 

keer daardoor voor het laatst dit pand verlaten" (en hij wees naar de achter-uitgang). Arnold keek 

de vinger na, zag de betreffende deur, en slikte. 

"Geen probleem", zei hij. 

 

Het was erg donker, in de overmaatse pick-up truck van Arjen, die nacht. De auto stond 

geparkeerd langs de kant van de straat en stond tientallen meters verwijderd van de 

dichtstbijzijnde lantaarnpaal. 

De inzittenden van deze auto hadden echter geen problemen met dit gebrek aan verlichting, 

alhoewel "inzittenden" nu een erg slecht gekozen woord is. De twee lagen comfortabel op de 

achterbank en gebruikten dit voor hetzelfde doel als hele volksstammen Amerikaanse jeugdigen 

deze voor gebruiken. Ze hadden dus weinig licht nodig. 

"Oh, Arjen", zuchtte de vrouw tussen twee lange tongzoenen door. 

"Klaartje, lieverd", gromde Arjen terwijl hij zich nog meer in haar begroef (waar mogelijk). Hij 

was er inmiddels achtergekomen wat haar naam was. Hij was trots op zichzelf. 

Toen een andere auto de straat indraaide besteedden ze daar vooralsnog weinig aandacht aan. 

Tot de auto langzaam voorbijreed en Klaartje vanuit haar ooghoeken zag dat het een Lexus was. 

Een Lexus, zo weinig voorkomend (helemaal in Hoogburg), dat Klaartje meteen wist dat het 

Arnold moest zijn. Ontsteld duwde ze Arjen hard van zich af, die daardoor onzacht met zijn 

hoofd tegen het portier aanknalde. 

"Mijn God, Arnold!", fluisterde Klaartje hijgend terwijl ze hysterisch probeerde enkele knoopjes 

van haar bloes vast te krijgen en haar kapsel te herschikken. 

"Arnold?", vroeg Arjen stompzinnig terwijl hij overeind krabbelde.  

"Jezus, hij komt terug!", gilde Klaartje. Ze had gelijk. De Lexus reed achterwaarts terug tot het 

naast de pick-up stond en Arnold stak zijn hoofd door het raampje. 

"Goedenavond tesaam", groette hij.  

Arjen ging in paniek nog rechter op zitten en wist toen tegelijkertijd zijn gulp omhoog te ritsen en 

het portierraampje open te draaien. 

"G'navond", bromde Arjen bijna onhoorbaar. 

"We-we waren nog d-druk met elkaar aan het overleggen. De vergadering met de mensen van de 

dierenambulance was ook zo spannend", hakkelde Klaartje snel. 



Zeep | Aflevering 3  Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl  5 

Arnold glimlachte: "Goed zo, meisje. Ik heb je altijd gestimuleerd actief te zijn in onze 

gemeenschap." Hij keek Arjen en Klaartje vriendelijk aan en zei: "Ik ga vast naar huis, Klaartje. 

Ik zie je straks daar wel. Nou, een fijn overleg nog!" 

En met die mededeling reed Arnold weer weg. Arjen keek Klaartje met ogen boordevol ongeloof 

aan. Die haalde haar schouders op, bewoog haar hand langs haar hoofd alsof ze vliegjes 

wegsloeg, en grijnsde. 

 
 


