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1.
Tijd en Ruimte
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Het is zot, 
Echt zot... 
Alles draait al-
tijd maar door.
Door en door...
Je kunt het niet 
tegenhouden...

Nee, niet zoals 
in dat reclame-
filmpje van lang 
geleden, “Stop 
de tijd, pak ‘n 
Stella,” waarin 
een man op een 
terrasje een 
Stella drinkt...

...en PAF!
de wereld 
stond stil.

Tja, als het zo 
gemakkelijk was, 
zat ik de hele dag 

op een terrasje 
en dronk me 

een stuk in mijn 
kraag...
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Ze zijn zeldzaam, 
die momenten 
waarop tijd en 
ruimte in de 
plooi vallen...
Meestal besef je 
het pas wanneer 
ze voorbij zijn...

Zoals toen Sandra Kim het Eurovisie 
Songfestival won...

Zijme zijme 
lavie !!!

J'aime j'aime 
la vie !

En die keer met Kat aan zee ...

Ben je
zeker dat

...

Ach, niemand 
ziet ons!

En in dat cafeetje, zo’n drie maanden geleden, 
waar alles goed zat: de tijd, de plek, de mensen...

Het gaat niet goed met 
onze kat... Helemaal niet 
goed... Ze heeft zowat de 

ergste ziekte die een 
kat kan krijgen...

Ze is allergisch 
voor kattenhaar

  We hebben haar 
moeten kaalscheren

...

  En toen 
    kreeg ze 
bronchitis...

waardoor 
ze blafte als 

een hond
...

HAHAHAHAHA!
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HAHAHA!

HAHA!
HAHAHA!

HAHA!HAHAHA!

Dat blaffen heeft 
haar ook geen goed 

gedaan...

 Ze is verkracht 
door de hond van de 

buren...

 Degoutante 
Deense dog...

En daar heeft ze dan 
weer een seksueel 

overdraagbare ziekte aan 
overgehouden, typisch 
voor katten die anaal 
worden verkracht...

kat-arsis...

En bovendien is ze 
ook nog doodgegaan!

Echt leuk, Tom,
als je nog eens wil 

try-outen, 
altijd welkom!

 Dank je!
Hé Tom!
Het was 
de max!

Eh...
 dank je...

HAHAHAHAHAHAHAHAHA! HAHAHAHAHAHAHAHAHA! HAHAHAHAHAHAHAHAHA!

HAHAHA!

HAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!
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Myriam!

en

freeze

...

Hier had het voor mijn part 
mogen stoppen... 
Maar dat deed het niet, 
natuurlijk... 
De wereld draaide gewoon 
door, er werden gewoon 
verder kinderen geboren, het 
klimaat warmde verder op...

En mooie vrouwen bleven 
ondoorgrondelijke wezens...

Het was de max!
Ik lag gewoon plat! 

Hoe verzin je het? Kat-
arsis, hahahaha! En 

hoe jij dat durft, zo op 
een podium en alles! Ik 

zou het gewoon in mijn 
broek doen!

O, maar ik doe 
het nog altijd 
in mijn broek, 

hoor... Ik ging net 
douchen, 

zie!

HAHAHAHAHA!

Ik ga mijn boeltje 
eens pakken...

Het is nog ver 
rijden...

Ben je al 
weg? 

Goed dan! Ik dacht gewoon, ik moét hem zeggen 
dat ik het de max vond, echt waar! Ik heb je al 
zoveel bezig gezien, en vanavond had ik zoiets 

van: Nu zeg ik het hem!



12

O, je hebt me al 
meer gezien?

In Hove,Merksem, 
Temse,Aartrijke 

en Lochristi!

En weet je nog, in Zonhoven,  toen die 
dronkaard je voortdurend onderbrak! 

Heb je die toen mooi op zijn nummer ge-
zet! “Meneer, ik zal je morgen ook eens 
komen onderbreken op je werk, terwijl 
je de vuilniszakken ophaalt, en ik zal 
ook roepen dat ik het maar niks vind! 

Hahaha! dat was de max!

Moet ik je 
niet helpen 

dragen of zo?

Nee hoor, het 
is maar een be-
zweet T-shirt 

en één klein 
ego.

Eén klein ego!
HAHAHAHA!
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 Denk je dat ik 
een onnozele 
trien ben? 

HOU OP!

Ik kom thuis, de afwas staat er nog, de 
vaat zit nog in de afwasmachine, het 
brood ligt uit te drogen op tafel , de 
melk staat zuur te wor-

den!
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Is dat te veel gevraagd 
misschien? Ik zal wel 

de hele dag werken ter-
wijl meneer op zijn 
luie kont zit!

Mentaal voorbereiden? 
Ken je het nu nog niet 

uit je hoofd? 

Ik verander dat soms... Ik gooi 
grappen weg en schrijf 

nieuwe...

Je moet zoiets 
tijd geven...

Drié jaar... Geen 
vier... Drie jaar en 

acht maanden...

Tijd? 
Is vier jaar 

nog niet genoeg 
misschien? 

En wat levert 
het allemaal 
op? Alleen Kris 
wordt er rijk 

van!

Ik zit niet op mijn luie kont! Je weet 
dat ik 's morgens bij Elke op bezoek ga 
en 's namiddags... eh... moet ik mij 

mentaal voorbereiden!
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Ik ben een kalf... Ik had die 
griet godverdomme moeten 
neuken!

Waarom ben ik eigenlijk 
trouw?...  wat een bela-
chelijk woord, 'trouw'...

Een man is niet gemaakt 
om trouw te zijn.. Mono-
gamie is tegennatuur-
lijk!

Wat is er eigenlijk 
verkeerd met seks om 
de seks? 

Kat is mooi, lief, intelligent, 
maar dat betekent niet dat ik 
alleen haar moet neuken!

Volgende keer grijp ik mijn 
kans!

Tot vanavond 
dan...

En het spijt me van van-
nacht... Ik had je niet zo 

mogen aanpakken... 
Ik ben een kalf...
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Hé Tom! Hé Elke!

Hier... “Twee glazen wijn 
per dag is goed voor de 

gezondheid”...

Vanavond 
drink ik tien 

flessen... Zit ik 
weer goed voor een 

maand!

Kun je dat niet 
gebruiken voor je 
nieuwe show? 

Valt te 
proberen...



17

Dank u ...

Nog wat 
getekend, 
zie ik...

Mama heeft 
weer voor de 
rekwisieten 
gezorgd!

Je kent haar...
“ 't Zijn allemaal 

vitamientjes!”

Je bent ook niet 
vriendelijk voor 

jezelf...

Hoe heb je dat 
gedaan? Door ziek te 

worden...

Ik probeer...

Alstublieft...
Tot straks!
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Nee, ik bedoel, heb je 
hier een spiegel?

Nee, 
maar wel 

dit!

En dan moet ik ook mijn 
oor afsnijden, zeker?

Hm... Vind je 't niet 
goed?

Weet je wat jij nodig hebt? 
Een boom!

Dat is bedrog! 
Een echt zelfpor-
tret teken je met 

een spiegel!
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Een boom?
Ja, een boom! 

Patiënten  die een  
kamer hebben met 
zicht op een boom  

genezen rapper!

Wat jij nodig hebt is een kamer met 
zicht op een boom! Zo'n grote oude boom 

met veel bladeren... een eik of zoiets...  
En als de zon door de blade-

ren schijnt, dansen er 
allemaal kleine licht-

vlekjes op jou!

Geloof 
je me niet,
misschien? 

Een boom, Tom...
Zelfs al had ik van 

hieruit uitzicht op een 
heel bos... op heel het 

Amazonewoud...

Klaar?
Alstu-
blieft.

Eh... Is het niet mo-
gelijk haar een kamer 
te geven met zicht op 

een boom? 
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Zicht op een 
boom?

Ja, dat zou 
beter zijn, een kamer 

met zicht op een 
boom...

Tom, 
hou op over 
die boom...

Het is bewezen dat patiënten 
die vanuit hun kamer uit-
zicht hebben op een boom 

rapper genezen!

Ach, baat 
het niet, dan 
schaadt het 

niet! 

Hm... Ik zal zien 
wat ik kan 

doen!
“Ik zal zien wat ik 
kan doen!” Pfff... Als 
je echt niet van plan 
bent iets te doen, dan 
zeg je “Ik zal zien 
wat ik kan doen!”

Ach, trek het je 
niet aan... Hoe 

was je try-out 
gisteren? 

Gisteren?
O, ging 
   wel... 

 Werd er een 
beetje 

gelachen?

Viel wel 
mee...

O ja!
Ik heb een 
groupie!

Ja, dat heb 
ik ook er-

gens gelezen, 
maar of het 
wetensch-
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Een groupie?
Je bent beroemd 
aan 't worden!

     Ze komt bij mij  
aan de toog zitten,“

't Was de màààx,
't was de màààx!”... 
Ik kreeg haar bijna 

niet weg...

En?

Hoe,
en?...

Is ze knap?

Bwoah... 
Niet mis, 

nee...

Kom hier!
groepsfoto!

Smile!

Niet mis?
Jaja...
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Mooi 
koppeltje!

Moet ik iemand 
roepen?

Nee hoor... 
Het gaat wel over...
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Men zegt dat je je 
familie niet zelf kiest. 
Daarmee bedoelt men 
meestal dat je broers 
en je zussen vervelende 
pestkoppen zijn met 
wie je maar moet zien 
te leven... Daar heb ik 
nooit iets van gemerkt. 
Als ik had mogen 
kiezen, ik had exact 
dezelfde zus gekozen... 

Sterker nog: als we 
geen broer en zus 
waren geweest, 
waren we vast 
getrouwd... Niet 
dat ik ooit seksuele 
gevoelens voor Elke 
heb gehad, maar het 
geeft een idee welke 
band we hadden...

Al heel vroeg speelden we 
sketches na van de televisie...

Maar die 
papegaai is 

dood!

Neen hoor, 
hij slaapt!

Neen! 
Hij is dood! 

Wijlen!  Zaliger! 
Dit is een ex-

papegaai! 

Iedereen voorspelde ons 
een carrière als komisch duo, 
maar Elke 
tekende liever...

Ssst...
Nog even...

Ik krijg 
kramp...

Ze was de drijvende kracht 
achter mijn eerste optredens...

Ze zullen je 
heus niet ver-
moorden!

Daar kwam een einde aan 
toen ze Kurt leerde kennen.

Kurt, dit 
is Tom! Hallo!

... Een jongen zonder veel 
gevoel voor humor...

 Werk je bij een tele-
foonmaatschappij?

Hoezo?
Omdat je  

net 'Hallo' 
zei...

Tom is 
stand-up 
comedian... o...
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We gingen elk onze eigen weg; we zagen 
elkaar minder maar we bleven bellen...

Zo’n half jaar geleden stond ze plots aan 
mijn deur, opgewekt... Te opgewekt... 

Ja... Nee hoor...
Ja... Hahahaha! 

Dat meen je niet!Tom, 
ik wil 
slapen...

Hé Tom! Zullen 
we ergens een 
koffie drinken?

Moest je 
niet werken? 

Ik heb een 
dagje vrij 
genomen!

Ik moet je iets vertellen... 
Mama en Kurt weten 

het nog niet...

Een week later werd ze geopereerd...

Een kapotte versnellingsbak vervang 
je gewoon... Voor een kapotte pancreas 
bestaan geen wisselstukken...

“Hoe is het met de pan?” vroeg ik toen ik 
haar de eerste keer ging bezoeken. 
“De pan?” vroeg ze. “Ja, de pan,” zei ik, 
“een halve pancreas is toch een pan?”
Ze lachte... Ja, we waren een mooi 
komisch duo geweest...


