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VOORWOORD OM NIET
DOOR SYWERT VAN LIENDEN

Wat een eer om het voorwoord voor dit boek
te mogen verzorgen. Toen de jongens en de meisjes van De Speld mij vroegen deze taak op mij te
nemen zei ik natuurlijk geheel belangeloos ja.
Wat is dit jaar voorbij gevlogen! Ik zal het
eerlijk zeggen: ik ben geen liefhebber van oude
koeien uit de sloot halen. 2021 was, meer dan
2020, vooral een onbijzonder jaar. Er gebeurde
weinig: de vaccins kwamen langzaam maar zeker
in beeld, er kwamen versoepelingen en die werden toen weer ingetrokken, en de megaorders van
het ministerie van Volksgezondheid kwamen stil
te liggen.
Wat kun je zeggen over een jaar als dit? Ik
heb een nieuwe auto gekocht, ben op zoek naar
een bank die mijn negen miljoen euro wil bewaren
en ben ook een beetje aan het rondkijken naar
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een nieuw huis. En ja, verder is het gewoon een
beetje een nietsig jaar hè. Er is niet zo veel
gebeurd, of in ieder geval geen dingen die de
moeite waard zijn om op te rakelen.
Het klimaat was ook een big topic, we zitten
nu al op 1,2 graden opwarming. Ik heb me alvast
goed voorbereid op warmere temperaturen door
meerdere auto’s met een uitschuifbaar dak te
kopen, maar ik zal wel nog adsorptiekoelkasten
in de slaapkamers moeten inslaan voor fles wijn
en choco.
Oja! En ik heHelaas moeten wij hier het voorwoord afbreken. De kosten voor het voorwoord
vielen een stuk duurder uit dan begroot. Ook bleek achteraf dat er een spelfout in het voorwoord zat. Hier waren wij vooraf niet van op de hoogte gesteld.
— MELLE VAN DEN BERG, FINANCIEEL DIRECTEUR DE SPELD
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“Volgende
maand echt
proberen te
stoppen met
sigaretten
verkopen.
Nee echt”
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I

DIT KRIJG JE ERVAN ALS JE
DE MUSEA DICHTGOOIT
Niemand houdt van bet
weters, en we willen niet te
hard ‘zie je wel’ roepen, maar
nu het nieuws van de avondklokrellen op het Museumplein en in
Eindhoven zelfs de buitenlandse
media heeft gehaald, kunnen we
niet anders concluderen: dit
krijg je ervan als je de musea
dichtgooit. Kunst verheft, dat
weet iedereen, en alle energie
die mensen niet meer kunnen bot
vieren op hun sublieme ervaring
van kunst moet ergens heen.
Op WhatsApp en Telegram gaan
al de hele dag berichten rond
van jongeren die hun frustratie
over het niet kunnen zien van
kunst vannacht gaan botvieren
op de auto van de buurman met
aanstekervloeistof en mokers.
Dus gefeliciteerd Outbreak
Management Team, gefeliciteerd kabinet, hebben jullie
nu je zin? Het Museumplein en
de straten van andere steden
staan vol met mensen die naar
een museum willen. Your move.

II	RUTTE DREIGT LAPTOP VAN
JOURNALIST TE FORMATTEREN NA KRITISCHE VRAAG

De persconferentie van
vanavond is abrupt tot een
einde gekomen nadat een vraag
van een journalist in het verkeerde keelgat schoot bij Mark
Rutte. De premier verliet pardoes zijn spreekgestoelte en
pakte de laptop van de man af.
“Je wist nu al je opnames”,
wendde Rutte zich tot de journalist, “Anders formatteer ik je
laptop.” Daarop gaf Rutte de man
zijn Apple terug, maar bleef er
wel intimiderend naast staan.
“Ik had nog zo gezegd: niet te
veel vragen over corona. Ik heb
het daar nu echt te vaak over
gehad. Het is een keertje klaar.”
Toen de journalist schoorvoetend zijn opnames wiste,
liep Rutte weer tevreden
terug naar het podium. “Tot
over drie weken allemaal.”
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III	PFIZER ROEPT WERELDWIJD
VACCINS TERUG: ‘RIVM VINDT
ZE ONHANDIG’
‘Wij willen dat ons vaccin aan de
hoogste standaarden van comfort voldoet’
Een flinke domper voor alle
landen die voortvarend van start
zijn gegaan met het vaccineren van huan inwoners tegen het
coronavirus. Pfizer en BioNTech
roepen hun vaccin wereldwijd
terug na kritiek van het RIVM
dat hun toepassing niet in de
voorbereide strategie past.
Pfizer-topman Albert
Bourla is geschrokken van de

berichtgeving uit Nederland:
“Het is wel erg onhandig als
ons vaccin niet aansluit op de
infrastructuur waar het RIVM
al ervaring mee heeft. Dat is
niet waar wij als bedrijf voor
staan. Wij willen dat ons vaccin aan de hoogste standaarden
van comfort voldoet. Met minder nemen wij geen genoegen.”
De Amerikaanse farmaceut
verwacht over een half jaar
een vaccin te hebben ontwikkeld dat geschikt is voor de
draaiboeken van het RIVM.
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in die tijd gevangen heeft gevoeld.
“Ik kon geen kant op. Buurman en
Buurman draait dan misschien om
Buurman, maar zonder Buurman is
het enkel Buurman. Dat zou het verwarrend maken.”
Online reageren mensen ontroerd op het verhaal van Buurman.
“Tragisch dat Buurman altijd zo op
de tweede plek stond. Laten we het
voortaan omdraaien: Buurman en
Buurman.”

MAN VERLOOR POTJE
DARTEN EN MOET NU
KONTJE KICK STAAN

OTTOLENGHI GEEFT TOE:
HELFT INGREDIËNTEN IN
RECEPTEN VERZONNEN
De Israëlisch-Britse kookboeken-
superster Yotam Ottolenghi ligt
hevig onder vuur: hij heeft toegegeven dat de helft van de ingrediënten
in zijn recepten verzonnen zijn. “Het
begon een beetje als een grapje,
en daar ben ik eigenlijk nooit mee
opgehouden”, bekent een berouwvolle, maar ook strijdvaardige chef.
“Ik had eigenlijk ook wel
gedacht dat mensen het zouden

begrijpen. ‘Nigellazaad’, hallo, dan
snap je toch ook wel dat dat niet
bestaat? Dat dat een verzonnen
zaad is?“, zegt Ottolenghi. “Maar
goed, ik had beter moeten weten.
Het spijt me. Of ja, spijt, ik vind het
toch moeilijk om alle schuld op
mezelf te laden. Hallo! ‘Geelwortel’,
dat heb ik natuurlijk uit mijn eigen
bolle reet gezogen. Net als kardemompeulen. Ja, kardemom, dat
bestaat, maar kardemompeulen?
Móchten die al bestaan, dan is dat
puur toeval. Zelf heb ik in elk geval
geen idee waar je die zou kunnen
kopen.”

BUURMAN UIT BUURMAN
EN BUURMAN: ‘HET
DRAAIDE ALTIJD MAAR
OM BUURMAN’
Jaren na de succesvolle serie Buur
man en Buurman stapt Buurman
naar het publiek om zijn verhaal te

delen. Zijn hele carrière stond hij
in de schaduw van Buurman. “Ik
deed er niet toe. Alles draaide om
Buurman.”
“Het begon geweldig: een
eigen show met een goede vriend
die ook nog eens naast je woont”,
vertelt Buurman in een persoonlijk tv-interview met Matthijs van
Nieuwkerk. “Maar zodra we populairder werden, werd het eigenlijk
steeds pijnlijker. Iedereen had het
alleen maar over Buurman, niemand kende eigenlijk mijn naam.”
“Eerst dacht ik nog: ach, het
gras is altijd groener bij aanwonenden. Maar het werd steeds
erger.” Heel af en toe kwam een
fan van het programma enthousiast naar Buurman toe, vertelt
Buurman treurig. “Dan dachten ze
dat ik Buurman was. Maar zodra ze
erachter kwamen dat ik Buurman
was, waren ze snel weer weg.”
Buurman vertelt dat hij zich

Een pijnlijk moment voor de 24jarige Lars: hij verloor een potje darten en nu moet hij kontje kick staan.
“We hadden van tevoren met
kontje kick afgesproken”, zegt Lars
berustend terwijl hij klaar gaat
staan bij het dartbord. “Dan moet
je niet zeuren als je verliest. Dit zijn
nou eenmaal de regels van Killers
met kontje kick.”
Lars bukt voorover en sluit
zijn ogen. “Oké je mag drie keer
proberen, Fred. Niet te hard!”

NEDERLANDS RESTAURANT
IN THAILAND ZET STERREN
BIJ GERECHTEN DIE HEEL
FLAUW SMAKEN
Nederlands restaurant Doetinchem
in de Thaise hoofdstad Bangkok
zet sterren bij gerechten die heel
flauw smaken. Zo worden klanten
niet verrast door maaltijden die nergens naar smaken.
“Oeh meneer, weet u het
zeker?”, vraagt de ober als een
klant ‘patat met appelmoes’ bestelt.
“Daar staan drie sterren bij. Voor
een Nederlander is het lekker, maar
een gemiddelde Thai proeft er helemaal niks van.” De man stelt zijn
keuze bij en gaat uiteindelijk voor
haring met uitjes.
Verderop in het restaurant
bestelt een bonkige jongen heel
trots een oliebol. “Ik eet vaak heel

flauw”, pocht hij tegen z’n vrienden. “In het begin is het niet te
doen, maar je moet het trainen.
Uiteindelijk gaat het wel.”

KRINGLOOPWINKELIER
HOOPT DAT ER SNEL
WEER EENS WAT
STIJLVOLLE MENSEN
DOODGAAN
Een vintage walnootkleurig dressoir, een gemêleerde donkergroene sofa, Finse hanglampen,
het is al tijden niet meer te vinden in
de Medemblikker kringloopwinkel

van Dirk Plathoven. Hij stoort zich
aan het feit dat de afgelopen maanden enkel smakeloze mensen zijn
overleden.
“Je ziet de nabestaanden
van mijlenver komen aanhobbelen met hun Pax-kast – nee, daar

De Speld presenteert het meest betrouwbare jaar
overzicht van 2021, met speciale aandacht voor:
Avondklok — Hugo de Jonge — Wim Hof — Boa’s —
Drielandenpunt — Ferd Grapperhaus — Afghanistan
— Personeels
tekort — GGD — Virologen — Ever Given
— Max Verstappen — Ottolenghi — Tweede prik — Rood
potlood — Lionel Messi — Ragout — Het Capitool
— Barbapapa — Waku Waku — Sywert van Lienden —
Belarus — Forumland — Chef’Special — Woningnood
— Squid Game — Formatie — Kinkapjes — Cultuur
Inclusief vijf nooit eerder gepubliceerde artikelen,
een doorkijkje op de wereld na corona, een update
over alle mensen met wie je de afgelopen tijd
het contact bent verloren, een spiekbriefje voor
gespreksonderwerpen aan het kerstdiner en twee
pagina’s om even heerlijk tot rust te komen!
De Speld is de grootste satirische nieuwsbron van Nederland.
De artikelen van De Speld bereiken maandelijks miljoenen
mensen. Het betrouwbare nieuws wordt twee keer per week
in de Volkskrant gepubliceerd.
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