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In de relativiteitstheorie staat E gelijk aan mc2. In de praktijk
is het vaak nog niet eens de helft.
h.j.e. blokland

Proloog
Eckhart Lichtman had een satansoutfit gemaakt van wortelen
en radijsjes om oproer te veroorzaken op het plein. Met grote
sprongen bewoog hij zich naar de fontein om een groepje toeristen de stuipen op het lijf te jagen. En het werkte: bij elke
sprong verloor Eckhart wat wortelen en radijsjes.

Vraag voor tussendoor:
Hoeveel wortelen en radijsjes heb je nodig voor een satanspak?
(Occulte Harry) Hoeoeoe: 16.
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HOOFDSTUK 1

DE AVONTUREN VAN RIDDER VAGO
Er was eens een koene ridder. Zijn naam was Ridder Vago Tamere, in het Armeens. Vagos = plant en Tamere = honingschelp, dus Ridder Vago Tamere betekent eigenlijk Ridder
Plant Honingschelp.
Hij woonde en werkte in Zutphen. Soms moest hij met
de trein naar Zwolle. Voor de exacte treinverbindingen, zie hieronder:

Ridder Vago was niet getrouwd, maar hij had een samenlevingscontract met Sonja Bordroubos. Bordroubos is een samenvoeging van de woorden bordrous en roubos. Bordrous =
tafelzuur en Roubos = zilverlint. Als we haar naam naar het Nederlands vertalen wordt dat dus Sonja Tafelzuur Zilverlint. In
het samenlevingscontract hebben Vago en Sonja zaken geregeld omtrent het opgebouwde kapitaal en de verdeling van de
maandelijkse lasten. Hieronder een klein fragment van het
contract waarin te lezen staat hoe zij dit precies hebben afgesproken:
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Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:
A. Eigen vermogen
Artikel 1
Tussen partijen bestaat geen gemeenschap van goederen met uitzondering van
de hierna vermelde gemeenschap van inboedel en behoudens de mogelijkheid
dat goederen in mede-eigendom worden verkregen krachtens een gezamenlijke
aankoop, door schenking of krachtens erfrecht.
Artikel 2
Alle schulden worden gedragen door degene die de schulden heeft doen ontstaan,
met uitzondering van de schulden die betrekking hebben op de kosten van de gemeenschappelijke huishouding.
B. Gemeenschappelijk vermogen
Artikel 3
1. Inboedelgoederen zijn gemeenschappelijk en zullen aan partijen samen toebehoren, ieder voor de onverdeelde helft, met uitzondering van voorwerpen van
persoonlijke aard of voorwerpen waarvan een van de partners kan bewijzen dat
de goederen aan hem of haar privé toebehoren.
2. Onder inboedel wordt verstaan: alle goederen die dienen tot stoffering en meubilering van de gemeenschappelijk bewoonde woning, de huishoudelijke apparaten, de vervoermiddelen en alle andere aan de gemeenschappelijke huishouding dienstbare goederen. Tot de inboedel behoren niet de goederen die
dienstbaar zijn aan het beroep of de onderneming van een der partijen.
Artikel 4
Indien gemeenschappelijke goederen zijn gekocht door een der partners, moet
het bedrag of de waarde daarvan ten dage van de koop door deze voor de helft
aan de andere worden vergoed, eventueel bij wijze van verrekening. Deze vergoedingen zijn onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5
Goederen die strekken ten behoeve van de gewone gang van de huishouding en
ingevolge het vorenstaande gemeenschappelijk zijn, alsmede alle overige gemeenschappelijke goederen, waaronder de eventueel gemeenschappelijke woning, mogen niet zonder medewerking van beide partijen worden vervreemd of
verhuurd.
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C. Gemeenschappelijke huishouding
Artikel 6
1. Partijen verlenen elkaar over en weer volmacht tot het verrichten van rechtshandelingen t.b.v. de gewone gang van de huishouding. Zij verplichten zich over
en weer van de volmacht zodanig gebruik te maken dat de rechtshandelingen
kunnen worden toegerekend aan beide partijen en ieder van hen hoofdelijk is verbonden.
2. Iedere partij draagt naar evenredigheid van de inkomsten uit arbeid (of uitkeringen die daarvoor in redelijkheid in de plaats treden) bij in de kosten van de
huishouding. Indien slechts een der partijen inkomsten heeft, komen de kosten
van de gemeenschappelijke huishouding geheel ten laste van die partij.
3. Wat op grond van art. 6 lid 2 moet worden bijgedragen, wordt gestort op een
gemeenschappelijke bank- of girorekening of in een gemeenschappelijke kas.
Uitgaven t.b.v. de gewone gang van de huishouding worden gedaan ten laste van
deze rekening en/of kas. De rekening is mede-eigendom van partijen en wordt
op beider naam gezet. Iedere partij is zelfstandig bevoegd te beschikken over het
tegoed op de gemeenschappelijke rekening en de gelden uit de gemeenschappelijke kas.
4. Tot de uitgaven ten behoeve van de gewone gang van de huishouding worden
onder meer gerekend: onderhoudskosten, onroerendgoedbelasting, verzekeringspremies (met uitzondering van premies voor levens- en ongevallenverzekering), kosten van meubilering en stoffering van de gezamenlijk bewoonde woning,
kosten ter zake van de aanschaf van huishoudelijke apparaten, telefoonkosten en
kosten ter voorziening in het dagelijks levensonderhoud.
5. Partijen voeren gezamenlijk een eenvoudige administratie, waaruit ieders financiële rechten en plichten en het verloop van de gemeenschappelijke rekening
en/of kas kunnen worden afgeleid.

Op een dag zat Ridder Vago aan het ontbijt. Hij verslikte zich
bijna in een kroket toen Sonja plotseling binnenkwam. Het was
al de derde keer dat hij zich verslikte tijdens dat ontbijt en alweer de achtste keer die week – en het was pas dinsdag.
Hij had zich opgegeven als proefpersoon voor een medisch onderzoek. Daar kreeg hij 2000 euro voor en het kostte
maar twee dagen. De kans was wel aanwezig dat je rare bijwerkingen kreeg. Dit is het lijstje van bijwerkingen:
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•Jeuk
•Haaruitval
•Concentratiestoornis
•Krampen
•Paniekaanvallen
•Hoofdpijn
•Oplossend kraakbeen
•Flauwvallen
•Destructief gedrag
•Zelfverminking
Tijdens het eten begon Ridder Vago te bidden, omdat hij dat
voor het eten vergeten was te doen. Hij bad drie kwartier, met
een kleine tussenpauze waarin hij even naar het toilet was.
Dus als u dacht: waar is Ridder Vago ineens? > Naar het toilet. En het was tijdens dit korte intermezzo dat er iets gebeurde waarover Ridder Vago en Sonja het nog dagen zouden
hebben.
Na het gebed vervolgde Ridder Vago zijn ontbijt en las hij
verder in het instructieboek van de pilotenopleiding, waar hij
lange tijd op dezelfde pagina bleef hangen omdat zijn gedachten steeds afdwaalden in het instructieboek van de pilotenopleiding, waar hij lange tijd op dezelfde pagina bleef hangen
omdat zijn gedachten steeds afdwaalden in het instructieboek
van de pilotenopleiding, waar hij lange tijd op dezelfde pagina
bleef hangen omdat zijn gedachten steeds afdwaalden – Hij
zou vrijdag om tien uur op de Rembrandtlaan 47 een belangrijk examen hebben waar hij als een berg tegenop zag. Het examen was in een oud lokaal waar de radiatoren hoog aan de
muur zaten, zodat je er niet met een dikke viltstift je naam op
kon krassen. Dat was slim gedaan.
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Tijdens het ontbijt lachte Vago vrij natuurlijk, alsof het een directe reactie op zijn omgeving betrof. Sonja stak haar tong uit,
ze had last van aften. Ook Ridder Vago zag wat bleek. Daarom
gingen ze, zo snel als ze konden met de auto via de A12 naar de
markt. Op de markt aangekomen zagen zij een kraampje met
vers fruit. Ze kochten daar een sinaasappel, en nog een sinaasappel, en nog een sinaasappel, en nog een sinaasappel, en nog
een sinaasappel, en nog een sinaasappel, en nog een sinaasappel, en nog een sinaasappel, en nog een sinaasappel, en nog een
sinaasappel, en nog een sinaasappel… dat was één sinaasappel
te veel dus de marktkoopman nam de laatste sinaasappel terug.
Ook kochten ze voor zeventig euro aan mandarijnen.
Het was een lange wandeling terug naar huis. Sonja had haar
naam veranderd in Esmée. ‘Waarom doe je zoiets uitgerekend
nu,’ bromde Ridder Vago vanonder zijn helm. ‘En kijk uit voor
de auto’s!’ Esmée liep langs de vangrail, maar er waren nogal
wat vrachtwagens die haar probeerden te raken. Zoals een blauwe twintigtonner van Scania met een extra hoge cabine, met
daarin achter het stuur vrachtwagenchauffeur Ton (42): ‘Ja kijk,
het mooie van zo’n leven op de weg is, je bent lekker veel van
huis, je bent eigen baas, ik hoef alleen maar op de weg te letten
en te zorgen dat de boel op tijd wordt afgeleverd. En de afwisseling is leuk: de ene keer rij ik met televisies, de andere keer
met videorecorders of pick-ups en dan weer met dvd-spelers.
En zoals vandaag rij ik een heel stuk rechtdoor maar ik heb ook
wel eens dat ik een bochtje moet maken en dan doe ik zo met
m’n stuur en dan gaat de hele vrachtwagen zo de hoek om…
Schitterend. En de hele–’
Na de lange wandeling kwam Ridder Vago thuis. Het was al
donker en hij had geen zin om nog helemaal alleen voor zich11

zelf te gaan koken dus bestelde hij een pizza. Op internet zijn
sites te vinden waar je snel kan zien of er een bezorgpizzeria in
de buurt zit, bij google typte hij in ‘Zutphen pizzeria bezorgen’
en kreeg de volgende resultaten:

Na twintig minuten werd er op de deur geklopt. Ridder Vago zat
precies achter de deur, stond op, schoof zijn stoel aan de kant en
deed open in de veronderstelling de pizzakoerier te treffen. Aan
de deur stonden echter twee agenten. De drie euro fooi die hij
wilde geven kon hij weer terug doen in het potje van oom Nico.
De agenten waren Europees, of specifieker nog, Nederlands. ‘Goedenavond, is dit de woon- of verblijfplaats van
Esmée Bordroubos?’ vroeg de agent. Ridder Vago kon zich even
niemand bij die naam voorstellen. ‘Niet – nou ja dan gaan we
weer weg.’ Vago deed de deur dicht. Hij hoorde de agenten op
12

