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pLofÍingen, tenviil tret alleeÍ een boterham
bliikt re zijn. Maór teeer de tijd drL lè hem hooí
zegScn: Thar's lun.h" heb je hèt àl lang gelezeD en

ik ook. Kijk maar, er is Deestal Nel
'en i'rr e..dr 'ó \oo' I m \.'n ep , ri ur O rel jij
'r
de leideÍ vàn het rcetbalteam', zegr zij. N{ijn vakàr
tiebaan', ze8t hij. Je Doct toch een beetje in voÍm

àan

oi\en Ik\t,dd e /o'odr.h,!,r\ol8e..l,.'

'Elke rcgcl telt maximral l7 karakters en elke titel
marimaal tÍ'ee regels. Dit gele pijltje geeil aan lot
si.a. je mag Eaan 1n dc bcschikbare tiid. $'ai frust.erend is, is als je een mooi€ idiomatÈchc uitdmkkin8
hebr Eevonde!, die Det niet paí. Àls ie nct één karal'
.c je \eè l pbr pr "e bc'- r'e^r \ r '. .mol,\ele. .

Porno? Ja, doe

ze88eD: iorw vornen bevallen De ook i!eL.' Dnarna
Nordi er even kiikcn,24 mlnulen rieL veel gesproken
en kun je ruíig even jc papieren ordenen oI ieis
der8eiijks. Nee echt, na cen paar keer doet hèt je niets

taire of een leuke lolilieseric, àl ben je vaal onlzet

..',.1" ie. ue.e..L!..rter"ld. lcer',Íleyrir8
\d' \i.l' BrilE'..,ur Am"ri\"d'-d.hpr\olEirE..

g"e.r \dr Der-F,'rÈpeÍ.h4
l'ór' $eFr Ee'p, D"r ldltq'oo1 htde.Í,p'h,.
vàn die' ktrn je dan nog de' make., 'het' en henr'
kuÍ je ook nog alkorten, dan heb je het gehad.

verhaal, waaÍn een illeS,rle ha.delààr ietnand ecn
wapeD probecfi aan te snerer. À{oel je zie!" zegt hij
dàD, reNvisselbare loÍel, 6 schots.iliDdet Loodverzi!Àrine die Daadloos older de loop pàsil
Dàt È Datuuliik nier mijn eisen taal, daarvoor heb ilt
eeD DruDiiie cxpcrr Eebeld van het ÍoÍeD§isch lab in

Lukl het weL, dan is dat Eewoon Scnieten. !!at ik hel
mooi§ie vind, is Del clcn eeD drÀàilie eraan tc 8c!cn
om ur \eÍr .ll '8 .F ir. i Lr,.n q Ce -reer. \r l. dl. l,
'r
een lTde eeurv VictoÍÀÀns kosiuuDrdraDra zit le !clrÀlen lreb je een aDder woordenboek ni ie hooid open
staan dan bij een soa!. Soms ku! je het op rvel hon

Rijswijk. !st.hiate§, llinderkenners, ikspÍeek

d€rd manieÍen doen. De

\€elinteressa.ier is natuurlijk een mooie documen

reeelmatiÈ deskundigeD Ze geven meestal Erna8
"Ja, iD dal sooí series zit

Ílcl

damned'en fxcl',

lvat je daarnèe doei? Je probcert het te omschrijven
ner 'klote', rot' e! ternrg , Àls hcl kan laat je let

u.b \\,nr , ' l. k.'ai|n

ep1IdndL'o l.

tàles zag slaan: Hou je Sodverdomme

\oo

\eriDl'

eeD beetje

zo'n loevenboek kÀn je voor veel v.lklilen behoedeD.
I(ljk,'lreel'bijloorbeeld. HieL bij loeten maar hak til
schoenen, daL soort dnrgeD veder heb ik Datuurlijk
mijn \ÀIebners, zo dik als twee telefoonboeken, en de
andere st,rndààrdràslagwerken.

zielsgelukkig
De

awaratrNr besraar uit deze.omputer en dit

\,ideoscherm. Aan de lideo die ik venaal zii een riid

.ndèvrs. d'pl,^r o-p,rerpruBd m'be8,ijpr \Í'jr
tóók is e^roor te zorSen dat de kijke. d.tgene leest
wài de sprek€r op dat moment zeg, Een perÍecte
nnrg lukt niet aLtijd, net zomin als je zelden ieis lei
terlijk kuni vcfialen. Ik herinner me een James BoÍd
íilm, waarin James Bond iers van de taiel wil pakher
en Q roept: Nee, Dee, bliif afl' Je denkl dan meteen

B'r\oo.b.erd'n

de

kÍrsi is dda^ran de beste le
kiezen. laatst we.d ik rièlsgelukkig van hel aoord
'zielsgel&kig', Bebruikt vooÍ een hondje dat, hoe{el

\.rr

e. bloeJ..f8(lutscr n.hlrr/i'1b'".è
àanrende. Her Èaí trecies arn {aa. het on eing.
Niel te veel, niet le weinig, dan h€b je her. Àls een
vertaling goed È, merk je hel niet. Een kijker moet
eeen last hebbetr lan mijn aanweziSheid.
d

"il,pr,d

lvaarde n8i ÀLs ik lekke. heb gewerkt, zeg ik legen
Dezell: goed EesprokeD, !emke'. De meeste opdrachtgevers oDderkcnnen je kwaliteit no8 wel, het zijn
\.aak de eiDdgebndkeE die cr lak aan hebbcn. Àls er
er zelfs rveleeDs letter
maar iets onder staat',
Liik eezesd te ziin. voor het seld hoeÍ ie dii ilerk
sowieso nier re doe!. In 1998 ben ik gelrohovee

s.hij

op de rersp.eidinE vnn cnltunrlla.ten in Nederland,
'e, e. h, een Bebtd Edd' 'e mre n re b. ( ru .(
en hct steekt me weleens dat oude íldiegenolen
eeD sahns verdjenen waar het mijne vier keer in

.

rond kan draaien, maar... het is een p.achtit

lekst rvo..e ran osch beeld

!àk. E

Deter heesakkeÍs

briUante vondst

