
Op iedere vrouw valt wel iets op of aan te merken. 
Maar ben jij, ben ik, zijn wij mannen dan zo mooi of 
perfect? Probeer als gast daarom van zo veel mogelijk 
vrouwen te genieten. Wees niet kritisch maar mild en 
schenk hen alle aandacht, genot en liefde die je kunt 
geven. Het allerlaatste wat dit boekje wil is vrouwen 
nog onzekerder maken dan ze al zijn. Vrouwen zijn 
ook geen vogels. Ze zijn complex en hun wezen is 
samengesteld uit verschillende types. Haal daarom 
het beste uit verschillende vrouwen. Tezamen vormen 
zij jouw ideale vrouw. Noem het Frankensteinliefde.

Maxim Hartman
Maart 2016

VOORWOORD



1

Mooie meid. Laat zich graag zien op hipstermuziekfestivals, 
openingen van beeldendekunstexposities en andere vage 
evenementen. Draagt graag een hoedje dat is opgeleukt met 
bloemen. Om haar polsen verzamelt ze festivalbandjes die op 
den duur naar natte hond gaan ruiken. Is enorm begaan met 
het milieu en dierenleed en al op zeer jonge leeftijd vegetarisch 
of zelfs veganistisch. Werkt zelden. Leeft liever van de wind. 
Is ooit één of meer studies begonnen zoals andragogiek of 
genderstudies maar ze heeft te weinig ambitie om die ook echt 
af te maken. Speelt graag een stukje gitaar. Houdt van vuurtjes 
op het strand en rijgt daar schelpen tot kettinkjes. Je loopt er als 
man zwaar mee voor lul, maar de seks is wel oké, dus je accepteert 
die shit. De Lotusbloem is dankzij yoga behoorlijk lenig maar vindt 
gezellig een potje pijpen meestal niet spiritueel genoeg. 

POSITIEF
Maakt een festival pas echt compleet

 EINDOORDEEL
Prima festivalfuckertje 

DE LOTUS
BLOEM
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Kwebbelziek wijf. Hoort zelf niet eens wat ze zegt. 
Al het gelul dient om haar zeer matige boezem of 
stopverf kut te verdoezelen. Dit praatzieke monster lijkt 
eerst nog gezellig, maar al snel maakt ze je hoorndol. 
Kletst je de oren van je kop en je erectie naar benee. 
En luisteren ho maar. Komt in grote delen van het land 
voor. Zowel in en rond de grote steden, als uitgezaaid 
over het platteland. Helaas valt ze niet af van al dat 
praten. Heb je als man toch kennis gekregen aan dit 
type, probeer haar dan ongezien van achter te naderen. 
Haal diep adem en schreeuw zo hard mogelijk: HOU JE 
BEK! HOU JE BEK! Van schrik wil ze dan nog weleens 
stilvallen. Koester echter geen illusies; wanneer ze is 
bijgekomen, begint ze meteen weer te ratelen. 

POSITIEF 
Als ze slaapt, is ze op haar liefst

EINDOORDEEL 
Alleen geschikt als je compleet doof of in ieder geval 

extreem hardhorend bent

DE KLETSKOUS
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Ruikt naar verbrande tosti. Het overgestimuleerde pigment 
van deze vrouw neigt naar winterpeen-oranje. Psychologisch 
gezien lijdt deze zonaanbidster aan het reverse Michael 
Jackson-syndroom. Dit wil zeggen dat ze dag en nacht bezig 
is om haar wit-zijn te ontkennen. Als de zon schijnt ligt ze 
te bakken en te braden, met een stuk zilverfolie onder haar 
frituurhoofd om extra zonnestralen op te vangen. Draagt 
hoogglans lipgloss, alsof iemand zojuist over haar mond is 
klaargekomen. Mary, de moeder van Marco Borsato, wordt 
gezien als rolmodel. Vanaf haar dertigste krijgt dit type 
een enge reptielenhuid. Tot die tijd is ze overigens best 
een representatieve partner. Zeker om mee te nemen naar 
een feestje met te harde muziek. Maar hecht je niet te 
veel: de zon komt voor haar altijd op nummer 1, dan heel 
lang niks… en daarna pas jij. 

POSITIEF
Ziet nooit bleek 

EINDOORDEEL
Jezelf goed insmeren voordat je je hiermee inlaat 

HET ZONNE
KANON


