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Deze kaart werd mede mogelijk gemaakt!

Afbeelding voorzijde:
Ja, ik zei toch dat ik geen inspiratie had!

Ben je het niet eens met de inhoud van deze kaart: BAH!

Een gelukkig, gezond
en mooi 2017!

Marja & Rob
Pollux & Castor



 

Hmm, als ik zelf een partij opricht en ik win één zetel, ben ik voor vier jaar onder de 
pannen! Ik noem het de Beweging van het Extreemmidden (BEM!), in de hoop 
daarmee een zetel te verwerven op de grootst mogelijke afstand van de gevestigde 
extremen. De populistische elite, za’k maar zeggen (dat heerst ook). Mijn idee is 
eenvoudig: met 65.000 stemmers heb je een zetel. Ieder partijlid mag een zinsdeel 
opsturen en al die briefjes gaan in een grote ton. Als fractievoorzitter pak ik daar 
random een aantal briefjes uit die ik in willekeurige volgorde uitspreek in mijn 
speeches. Even inhouds- en zinloos, maar wel veel leuker! 
Tja, en dan al die dictators, daar word je ook niet echt blij van. En die kom je niet 
tegen in dat lijstje boven! Ja, Fidel, maar dat was al een wandelend lijk. Geef toe dat 
je weleens droomt over een rondslingerende rolschaats bovenaan een trap in huize 
Poetin. Of een heel gemeen nootje in Erdogans luchtpijp. Je mag dat natuurlijk niet 
denken, maar toch. 
En ondertussen zijn er miljoenen op de vlucht en wordt er overal gevochten. Neem 
van mij aan: er komt heel wat op je af als je onder vuur ligt! Goed, elke dag is er een 
(maar ook één minder... toch?). Wat ook heerst: verwarde mensen! Daar maak ik 
mij grote zorgen om. Ik ben ook wel eens verward.  

IJskoud
Nu ik toch bezig ben, is het je weleens opgevallen dat er bijna geen Nederlandse, 
ehh, ‘ster’ is die de ‘r’ behoorlijk kan uitspreken? Ook dat heerst nogal. Ik bedoel 
dan de echte, de ‘RRRRR’. Die mensen kunnen het dus niet eens echt koud hebben! 
Hoe kun je nu ‘Brrrrr’ zeggen als je brouwt? ‘Bwwwww’? Bizaw, vweemd, waaw en 
eigenaawdig... 
Heb je trouwens ook het gevoel dat je bij 50% van de tv-spotjes die in december 
worden uitgezonden geen idee hebt waarover het gaat? Nou ja, tot aan het eind de 
naam van een kostbaar ‘luchie’ in beeld komt. 
Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet somber, wij hebben het prima! Maar al met al 
is de wereld er niet mooier op geworden in 2016 en kijk ik met enige argwaan naar 
het komende jaar.  

Toegegeven, dat komt mogelijk ook door de kaart die ik van Henk Krol kreeg, met 
de beste wensen voor 2017…

Rob, december 2016

Geen inspiratie...

Het is altijd een gevecht om een interessant, nieuw thema en een leuke uitvoering 
te bedenken voor mijn nieuwjaarskaart (‘Sinds 1980’). En dan moet die ook nog 
enigszins grappig zijn. Ik heb dit jaar echter geen enkele inspiratie. Na twee zeer 
drukke, creatieve jaren is het gewoon een beetje op. 
Dat komt ook wel door wat er in de wereld gebeurt. De files nemen toe en een aantal 
creatieve jeugdhelden is van ons heengegaan: Mieke Telkamp (waarheen?), Prince, 
David Bowie, Leonard Cohen, George Martin, John Glenn, Muhammad Ali, Johan 
Cruyff, André van den Heuvel, Toots Thielemans, Corrie Brokken, Eddy Christiani, 
Joop Braakhekke, Gene Wilder, V&D, Eddy Wally (ik heb óók géén idee!). Het trio 
Emerson, Lake & Palmer is nu slechts Palmer. George Michael was nog net op tijd. 
Net als Princess Leia. En haar moeder... En in Parijs vroren drie daklozen dood, bij 
temperaturen ónder het vriespunt. O nee, dat was in 2014. 
Daar staat tegenover dat minder leuke mensen ook steeds creatiever worden. Denk 
aan (internet) criminelen en terroristen. Maar ook aan al die rechtsextremistische 
engerds die overal als schimmels uit de grond kruipen en nu de macht hebben of 
dat in 2017 mogelijk gaan krijgen. Onze eigen notoir slecht geïnformeerde volks-
volksmenner lijkt inmiddels wel een knuffelpopulist als je hem vergelijkt met die 
ander-met-een-raar-kapsel aan de overzijde van de oceaan. Is er een verband 
tussen rare hairdo’s en het domweg ontkennen van de klimaatopwarming, ondanks 
de significante aanwijzingen (obvieuzelijk een raar woord maar het is evident dat ik 
er nu ook bij hoor)? Het woord elite heeft overigens ongemerkt een andere betekenis 
gekregen. Mensen waarbij ik de associatie ermee geheel mis maken elkaar ervoor 
uit. Was ik er net aan gewend dat elke amateurartiest die een paar maal met de 
snotgiechel op de tv is geweest een ster is... En met dát woord heb ik toch ook een 
hééél andere associatie! 

Het extreemmidden
2016 was het jaar van de rare politici, waarin het mode werd om je eigen splinter-
partij op te richten. Het jaar van een soort nieuwe ‘democratie’, waarbij de macht 
zogenaamd bij het volk komt te liggen. Voor eventjes natuurlijk, daarna zitten ze 
net zo vastgeplakt aan hun blauwe stoel als de staccato pratende politicus van 2016. 
Als hij zinnen langer maakt dan zes woorden (waarvan één achterlijk moet zijn) 
haakt zijn doelgroep af. Ik geef toe, dat is pure kift omdat ik niet in oneliners kan 
praten, zoals dit epistel weer eens bewijst… 


