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0   

nul nul nulleke nul 
je bent geen voorwerp 
hoe ik je ook draai 
binnenstebuiten keer 
met je hoelahoep 
dwars door je heen spring 
of je als een wc-bril optil 
je blijft een nul 
nul nul nulleke nul 
dag nul 

daar moet je het    
 dan van hebben   

alvorens mijn lul in een glas cola te laten bungelen 
waste ik ‘m eerst 3x met whitelionwhisky  
& floste m’n anus tot 2x aan toe 
mijn vrouw, niet onder de indruk, 
 ze kent me langer dan vandaag, 
haalde haar schouders op, schonk een glas cola in 
en zei laconiek: ‘daar moet je het dan van hebben...’ 
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revolution   

i am in the middle of a revolution: 
the curtains demand transparency 
the lamps demand shorter working hours 
the heater is on strike 
& the washingmachine 
complains about multi-tasking 
the mobile phone has run away 
joining an underground 
movement for equal 
rights for machines 
the only one, fortunately for me 
who’s willing is the fountain pen 
who loves to write 
but i don’t know the current opinion 
of the ink in the holder 
after all it’s a revolution 

ode aan een dinosaurus   

O Rotterdam, woon ik in een stad met zeshonderdduizend 
inwoners? Dacht het niet! Er is maar een Rotterdammert. 
Vraagt in het land wat Rotterdammerts op te noemen en 
ze komen niet verder dan die ene. Is er een Rotterdam-
mert in het nieuws, op tv, of krijgt een Rotterdammert 
ook eens een prijs in het poppenhuis met dat Anton 
Pieckdecor, dat voor hoofdstad door moet gaan, dan is het 
die ene. Nog een geluk voor die 020-kapsoneslijers dat ze 
dat gore bier van ze in die kutvaasjes Amsterdammertjes 
hebben genoemd. Hadden ze het een Rotterdammertje 
genoemd al die paalbewoners hadden met z’n allen uit 
een en dezelfde grafurn moeten drinken. Nee, dan de Rot-
terdamse haven! Is niet meer de grootste van de wereld! 
Vind je het gek als er maar een Rotterdammert is! 

Dacht ik in een vol Kasteel te zitten kijk ik ’s avonds naar 
een cameraclose-up van Studiosport: enkelt één Rotter-
dammert te zien! Zou daarom Rotterdam als kengetal 010 
hebben met slechts twee nullen, maar ook met die ene 
een, van ja, natuurlijk, u voelt ‘m al aankomen! Ja, lekker 
moeilijk: de enige zwartwasser van Rotterdam. Zelfs al sla 
ik Caesars dagboek open dan nog lees ik: ‘goeie dag gehad 
vandaag, heb heel west- en noordeuropa veroverd op een 
Rotterdammert na…! Pleur toch op man!

Loopt Jimi Hendrix een Rotterdammert tegen het lijf, 
jahoor, ‘of we elkaar al jaren kenden!’ Vinden jullie het 
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gek dat zijn motto als enige Rotterdammert is: ‘wat ner-
gens op lijkt, is echt!’ En maar blijven lullen en zaniken, 
die gozer met z’n eeuwige chagrijnige enge smoel in dat 
eveneens eeuwige gangsterpak, hij weet alles en kan 
alles oplossen. Heeft een jazz-trio twee man teveel, nou, 
dan noem je het toch gewoon jazztrio me reet plus twee. 
Klaar! Ja, zeg, niet moeilijk doen hoor! Ben jij een Rot-
terdammert of is hij het? Nou dan! Sodekankertstraalt 
op, zeg! 

Zeggen ze ook nog daar in dat verterende openluchtmu-
seum aan de Amstel dat er maar een Rotterdammert is, 
waarvan ze graag gezien hadden dat het ook een ontbin-
dende paalbewoner zou zijn! Laat die Rotterdammert 
opzouten en lekker gaan collaboreren met die joden aan 
de moffen uitleverende joden. Moeten ze niet gek staan 
te kijken als er straks nog maar een jood over is of een 
Amsterdammer of eigenlijk dan het paard van Troje bin-
nengehaald: geen jood of Amsterdammer die overblijft, 
slechts een Rotterdammert!

Volmarijn, De Kooning of Heiman Dullaert? Me reet! 
Zeventiende, achttiende, negentiende eeuw? Slechts deze 
ene Rotterdammert! 14 Mei, Bombardement, zeshonderd 
doden? Krijg de vinkentering! Een slachtoffert slechts, 
tevens enige getuige en heeft als enige Rotterdammert 
het overleeft plus alleen weer Rotterdam opgebouwd om 
vervolgens als nachtburgemeester door het leven te gaan. 
Ja, fijn, geen Rotterdammert heeft hem ooit ’s nachts 
ergens aangetroffen, behalve in zijn bed dan misschien, 

maar ja, welke Rotterdammert zou dat moeten contro-
leren, tenslotte bestaat de populatie van Rotterdam uit 
slechts een persoon. 




