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Stront~
21 Oktoher. Ene Hellen J van de
bureauredactie van het progr;lmma
Sonia op Zaterdag, meldt zich. Zc
willen zatcrdag een item-pjc doen
over het gekrakeel rondom de Audax-columnistenprijs. Dc zaak is
namclijk de volgcnde: in de afgclopen 2 weken hebben een aantal
columnistcn - na een aanvankclijke toezegging - bcdankt vom een
optreden op de Nacht van de Columnist 20 november a.s. Dc prijs,
de sponsor ervan en/of de manier
waarop die prijs wordt uitgereikt J
zinde ze niet. Zowel Henk Hofland
(niet eens met de jmysamenstellin,g
cn pri jsu i trel kingL a Is Theodor
Holman (oneens methetfeitdathij
niet was genomineerdL Rik Zaal
(niet akkooTd met geld in zijn
algemeenheidL en Ed Schilders
(onduidclijk waaromL descrteerden. Ze deden dit gelukkig
in de VOrIn van krantccolumns J
die ODS vccl gratis publiciteit
oplcverden. Weer anderen (columnisten schrijvcn het lidst
over dkaar) vondcn de gcwctenshezwaren van met name
Zaal en Holman klinklare bullshit (o.a. SandersJ Jacggi) endeelden dat ook in de Volkskrant en
Propria Cures mec.
Desalnicttcmin vormden de
spijtoptanten een luxe-problecm: we hadden nog maar 37
columnisten overJ net genoeg
om twee Nachten van de Columnist mce te vullcn. Dat luxeprobleem loste zich binnen een
week op. Omdat de weglopcrs
niet kwamen, \vilden anderen
'\iTer wel (o.a. Max Pam J Dcrk
Sauer). Enfin J hctgekakel drong
door tot op de VARA-burclen.
Daar \vilden zc een gesprck tussen de aanstichters van het
keu kcnrclletje en een paar anderenzatercbgopde24c o.l.v. Sonja
B. op de buis brengen. Een felIc
polemiek moest het worden.
Het zou er gaan spannen! En
wellicht zou onzc voorzitter,
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Cl emens V~1I1 Didz J
cen
toelich tend
woordjc tot het
verzamclde tv-vee
moeten richten. De
spanning was te snijden.
Om zeker te zijn dat
onze kant van het
verhaal zon worden
gehoord, faxten we
ongeveer ons hele archief naar de VARA,
en (dat kan nooit
kwaad) het belastingnummerJ de
lcvcnsloop en de bloedgroep van
Van Diek. Het werkte, want vrijdag luegen we berieht dat we voor
de uitzending op zaterdag in Amsterdam werden verwacht.
We w d ren heel stilletj es in de auto
naar Amsterdam afgclopen zalerDc moord in de Sahara was onoplosbaarJ gezien de reactie(s). Of nu
A J die C nit de wcg wilde mimen
door gi fin z i j n vcldfles te doen,
danwcl BJ die hctzelfde wilde bcrcikendoorCs velclfles lck te prikken,
schuldig is ;.l<ln moord of doodslag
bleek nit de gegevcn informatie niet
af tc !eiden.
Een Jijkschouwerzou het geweten
hcbben. Die had kllnnen constLlteren of er spr<lke was van uitdroging of vcrgiftiging. Daarmee
zou de schuldige aan moonl vast
komcn te sta~m. Dc onschuldige
aan moord kan dan alsnog schuldig
bevonden worden ;.lan doodslag.
Maar KUB-stuclcntcn \vorden niet
opge lcid tot patholoog-anatomen.
Hen "vordt cen problcemoplosscnd
vermogen aange lecrd, dedllctief en
inductid, en als cr geen antwoord
mogclijk iS J dan rcstcert het intcllectuele debat.
Het Sahara-problcem kcndc cen
inzencling.
(In die was nict gord.)
Uver n i1ar h et 111 eel' pIatvoerse vcrtier van het casino. Of Golden Ten
cen bchendigheidsspcl iS J of een
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nc"en
eimlclijk in de
,....
Ruoie Hoed itcvens
de studio\. Knrt spr;lken we nog met de bureaurcdactrice J die
ons mecdcclde dat
voorzitter V;m Dick
helcmaal niks hoefdc
tc zeggen. Jammer J
maar alIa, het zou
tach wel spann end
worden. Stront op de
tccvee J dat zie je niet
allcdag. Tach nog
stccds onrustig schoven we aan in
de vom ons gereserveerde plekken
in de studiozaal. We graptcn alsofontspannen met elkaar. Van Dick J
zo zag ikJbegan voor het ccrst sinds
een paar d<lgen weer een beetje
kleurop zijngeiicht te krijgen. Om
6 minuten over negen barstte het
.

tzelit

dag. Af en toe werd die stiltc doorbroken door cen wilde ingcving: jc
moct dat cn dat zeggen Clemens!
Kort werd dan zo'n opmerking geevalueerd en dan was het weer twintig kilometer stil. Na een zenllWslopend parkeeravontuur in
Amsterdam stonden we om balf
kansspel J daar is over is lang en
breed over gediscllssicercl. Als het
een hehcndigheidsspel iS J dan is het
niet leuk meerj is het cen kansspcl,
dan is het ook niet lcuk, want de
enige die er rijk van wordt J is de
uitbatcr.
Dus wagen we cen gokje met de
fruitautomaat. Er wordt veel geklaagd in de gokwcrcld en de reden
diwrvan is - hoc kan het ook anders,
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E6n casino gaat een stap verder en
maa k tw ercld k undig da t ze frui tautomaten heef! met cen pos itieve
ratio. Icmand die op dcze automaten speelt, kan dus verwLlchten da!
hij er meer uit haalt clan ddt hii erin
stopt. AIleen J de cxploitant zal
nooit vcrtcllen weIhe automaat
geld oplcvcrt.
Wi.lllllCer ze advertcren met cen
gemidddde terughetaalratio van
90, en dat enkclc m<lchincs op 120
stai.1l1, bctekent dat er (luk machines zijn die ver onder de 90 scoren.
Om zich tegen <11 te ho~e verliczen
in te dckkcll J z21 de exploitant clke
<.lag aan de machines sleu tc1cn
zodat de positieve ratio over een
~lantal verse hilI en de au tOl1la ten
rouIcert. De winnende fruitmachine van vandaag hodt net nnodzilkcl ijkerwijs morgen ook nog gc Id
op te leveren.
Op welke fruitauto11laat zet Ll ll\\'
geld in? [1'vIKj
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dat cr te weinig gespecld wordt.
Logiseh, de spclcr is cr van overtui gd (.ht he! gclllk zich L1;.1ll de hmL
van de casino-eigenaar bevindt. Om
tcgenwicht te geven aan deze
pcrceptic, zijn cnkele cxploit~mten
gaan adverteren met zogcnaamdc
"Ie rug be uwlrlllio's ': d<.lt dec! V;ll1
iedere gcYnvestcerde gulden d;.lt de
m;lchine uitkeert.
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()p]ossingen vcldT 5 novem heT illIeVeTCll bij Uniw:Ts, "-arner A 16.
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spel<.:takd los. Het kkine tde\'isicrnoedcrtjc Rarend h upte vroli j k
heen en weer voor de camera en gilf
hem 0 zo geroutincerd van jctjc. Het
eerste item bchclsde het non-probleem vall ollders cheop Iatcrc leeftijd kinderen krijgen. Een paar
10litaJs die kibbelden met twec
Abrahammen en SaraJs. Het ging
weer eens lckker ncrgens over.
Ondanks aIle opwinding merkte ik
dat het een heetje stonk daar in die
studio. Een weee zoete geur die ik
niet thuis kon brcngcn. E.indclijk
dan de eolumnisten...AI direct gingen ze in de clinch over die prijs.
Holman kreeg zijn trekken thuis.
Bernadette de Wit hakte veni jnig op
hem in. Eeht heibel, stront. Na dril'
minll ten zakte de cake cchtcr terug
in de bakvorm. Kopsehuw gcworden door de snclle start begonnen
de cnlumnisten aan tafel elkaar
minzaam de bal toe te sehuiven.
ZC werden nog net niet complimenteus, maar het schecldc
nib. Wa t 11l11cdcrtjc Barend ook
probeercle (vinden jLIllie jczelf
niet lafn niks luktc meer. IIet
grotcdebat J devlammende babhelpolcmiekJ ontaardde in goedaardig gckeutcl d;lt via de C<lUlissen wegpruttelde. Te schijterig dat ze op teve durvcn tc zeggen wa;}r het op sta;'lt en straks
in de kmnt sluiprnoord 11 lcgen op
de gcsprekspartners van die
avond. ShitJ wat een dumper.
Vrescliik_ Het stonk een uur
tegen dewind in. Letterlijk: tocn
ikn;.larmijn voct keek, zagikdat
ik eell forse hondedrol onder
mijn schoen had zittcn J die al
hal f aan het podium vonr me zM
gddeefd. K011l ik een kccr op
mijn tevee trap ilz in de hondepoep. Dc I1lcnsen naast 111e bekekcn me ien dat \V~lS tc zicn up
tccvce) met hi jzondcr vee 1afgrijzen. Enfin J weh nog een bCeljc
stront.
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