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Die verrekte vlokjes
Wat is hét symbool van
intense verveling? Van
regenachtige zondagen?
De schudbol. Of sneeuwbol, zo u wilt.

ch, het schudbolletje.
Herinnert u zich die
nog? (Of misschien
noemt u ze sneeuwbol, dat
kan ook.) Die dingen hebben iets irritant hypnotiserends. Ik vergelijk ze wel
met van die zoute stengels
die je nog weleens op verjaardagen gepresenteerd
krijgt: je blijft ervan eten
terwijl ze eigenlijk helemaal
niet lekker zijn. Zo werkt
het met het schudbolletje
ook: je blijft met zo’n minilandschapje schudden, maar
die verrekte vlokjes zijn na
een paar seconden alweer
neergedwarreld. Dus schud
je nog een keer. En nog een
keer. En nog een keer.
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Het is zoals panfluitmuziek.
Of zoals kijken naar muziekclips. Of het leegeten
van een zak chips. Je wilt
stoppen, maar je lijkt je niet
los te kunnen rukken uit de
betovering.
Als kind hield ik mijn My

Little Pony-schudbol altijd
ondersteboven tot alle
sneeuw zich aan de binnenkant op het glas verzameld
had om het bolletje daarna
pas om te draaien. Dat verlengde het dwarreleffect
voor een paar seconden.
Schudbolletjes staan voor
mij symbool voor dagen die
niet om gingen. Voor in-

De schuddebol
is als een zoute
stengel: je eet
ervan terwijl ze
niet lekker zijn
tense verveling. Voor regenachtige zondagen. Voor alle
zaken die uit je leven verdwijnen om voorlopig niet
meer terug te keren.
Ik zou vandaag de dag een
moord doen voor een beetje
verveling of voor een dag
die niet om lijkt te gaan.
Nu het ernaar uitziet dat ik
zal werken tot aan mijn
95ste, vrees ik alleen dat die
dagen van ledigheid zelfs

helemaal nooit zullen terugkeren.

Amerika
De dame die haar hele in
Amerika bij elkaar gesprokkelde verzameling schudbolletjes verkocht, had zich
in ieder geval ook niet verveeld. Ze had van elke Amerikaanse staat een
kitscherig schudbolletje in
haar collectie. In eerste instantie reageerde ze nogal
stug op mijn enthousiasme
op haar collectie.
Ik vermoed dat ze me inschatte op iemand die uit
was op een koopje. Wist zij
veel dat ik bereid was om
grof geld neer te tellen voor
alleen al de vage, tien seconden durende herinnering
aan dat gevoel van verveling.
Toen ik echter vertelde
dat ik ook een paar keer in
Amerika ben geweest, ontdooide ze een beetje.
Waarna ik de schudbolletjes mee mocht nemen voor
de woekerprijs van 2 euro
per stuk. Een vermogen naar
rommelmarktbegrippen,
maar gezien mijn verlangen
om dat gevoel van leegte
nog eens terug te halen, was
het feitelijk een koopje.

WAT DOEN WE ERMEE?
Schuren,
schuren, schuren

Past het niveau
wel bij je?

Verstand op nul
en gáán!

Als je alle onderdelen
op maat hebt, zorg je
ervoor dat alles geschuurd is. Let ook op
de kopse kanten. Doe
grote delen met de
schuurmachine en lastig
te bereiken stukjes met
een schuurpapiertje.
Zeker als je iets voor
kinderen maakt, is deze
stap belangrijk om
splinters te voorkomen.

De onderdelen kun je
vaak simpel in elkaar
zetten door te lijmen
en alles in elkaar te
schuiven. Soms moet je
schroeven en soms is
het ook wat ingewikkelder, als je met deurtjes
of lades werkt.
Kijk goed naar het
niveau van je bouwwerk
en of dat bij je past.

Meestal staat er een
urenindicatie bij een
klus. Let op: hier komen
nog werkzaamheden bij
(bouwtekening bestuderen, materiaal halen, de
afwerking). Zeker multiplex moet worden gegrond, tussendoor goed
geschuurd en vervolgens twee keer afgelakt. Zo zet je lekker je
verstand op nul.

De allerbeste souvenirs
zijn vintage souvenirs.
Dubbel kitsch en daarom
ook zo lekker fout. Zo
hoop ik nog steeds een
dienblad tegen te komen
met een jaren 80 foto van
één of ander Zwitsers
Alpengebergte.
■ Een (kitscherig) souvenir
is in sommige gevallen direct al een stuk beter te
pruimen als je hem uit de
hysterische omgeving
haalt die souvenirwinkels

met Nijntje erop, een
Russische matroesjka (ik
zag ze in Sint-Petersburg
in de gekste uitvoeringen)
of een mooi geborduurd
Chinees schilderij.

over het algemeen zijn.
■ Souvenirs komen daarbij
vaak in vormen die je nergens anders ziet. Denk aan
een Delfts blauw bordje

■ Souvenirs zijn, kortom,
als peper voor je interieur:
van te veel gaan je ogen
tranen, maar van een mespuntje krijgt je interieur net
een bite. En niet onbelangrijk: ze zijn een herinnering
aan een mooi moment in je
leven.

