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Mocht je soms wat zwartgallig zijn, of die neiging tot 

zwartkijkerij bij je partner of anderen bespeuren, 

dan is hier een opbeurend medicijn:  lees elkaar elke 

dag een kort humoristisch verhaaltje voor van Kees 

van Kooten, de “natuurleukste schrijver van 

Nederland”1, bij onze generatie Babyboomers meer 

dan gewoon bekendi van onder meer zijn vele TV-

optredens met collega cabaretier Wim de Bie. Kees 

brengt je ongetwijfeld aan het lachen! 

 

Maar Van Kooten doet meer dan dat: hij houdt de 

lezer een niets verhullende lachspiegel voor door 

raak getroffen typetjes op te voeren die met hun 

cartooneske gedrag tezamen een verhelderend, en 

vaak ontluisterend beeld opleveren van de 

Nederlandse samenleving. Ons fraaie zelfbeeld valt 

daarbij in diggelen.  Dat gebeurt vooral in verhaaltjes 

waar Kees de hoofdpersoon in bondige korte zinnen 

neerzet als een antiheld; als iemand die het 

ontbreekt aan échte integriteit en de erbij 

behorende karaktereigenschappen als idealisme, 

moed, empathie en zelfopoffering.  

Met andere woorden: Van Kooten stelt onze volkse 

betweterigheid, eigengereidheid en tolerantie op een indringende manier aan de kaak als 

hypocrisie. Hij doet dat op een niet-bedreigende, en daardoor zeer effectieve manierii: door ons 

aan het lachen te maken. En hij maakt daarbij en passant de leefsituatie van de underdog duidelijk.  

 

Een markant voorbeeld van de hier geschilderde aanpak is Kees’ korte verhaaltje dat tolerantie 

aan de kaak stelt. Je vindt het op de volgende bladzijden. Mijn keuze ervan ligt voor de hand. 

Immers, wij Nederlanders vinden onszelf door-en-door-verdraagzaam! Tolerantie staat ons op het 

lijf geschreven!! Maar voor het geval je -- zeer on-Hollands -- toch enige twijfel hebt met betrekking 

tot de mate waarin jezelf tolerant bent, is hier een testje: https://jop.nl/werkvormen/de-tolerantietest  

                                                           
1 NATUURLEUKSTE SCHRIJVER:  Deze aanduiding vind je op het achterkaft van de bundel humoristische verhalen 
waarvan je ook het voorkaft afgebeeld ziet. De auteur maakte een selectie van zijn “beste verhalen” uit andere 
bundels. Uitgave: De Bezige Bij, 2007, 2e druk. 443 pagina’s. ISBN 90-234-2260-0   

https://jop.nl/werkvormen/de-tolerantietest
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Ikzelf heb aan deze vertelling ook een bijdrage geleverd door de regels ervan handmatig te 

nummeren. Dat maakt het je gemakkelijker om er over te bomen.  Mijn eigen ‘diepzinnige 

commentaar’ vanaf bladzijde 5 werd er bovendien ook mee gediend… 
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 Vooral uit de reacties van diverse hetero vrienden 

en vriendinnen die ik bovenstaand verhaaltje 

toezond, begreep ik dat zij zich afvroegen waarom 

ze zich niet vaker zélf een spiegel voorhieldeniii.  De 

leeftijdsgenoten onder hen benadrukten 

bovendien opvallend vaak dat ze het zinvol en 

aangenaam vinden om kritisch te reflecteren 

“omdat we juist nu, als senior, inzien dat we ons 

altijd verder kunnen ontwikkelen en als persoon 

kunnen blijven groeien.” Zo’n opmerking is niet 

verwonderlijk. Het is een bekend verschijnsel bij 

Senioren dat zij zich juist in hun laatste Levensfase 

vanuit allerlei invalshoeken afvragen hoe zinvol en geslaagd ze hebben gefunctioneerd en nog 

kunnen functioneren. Met name ten aanzien van hun functioneren als partner, als vriend, als 

ouder, als functionaris, als vrijwilliger, als buurman, als burger, als consument enzovoort.   

 

Omdat het vaak heel confronterend is om jezelf een spiegel voor te houden, is het een uitkomst 

als iemand anders dat op een indirecte manier voor je doet. In bovenstaand HOMO-verhaaltje 

doet de auteur dat op een meesterlijke manier. Ik attendeer hieronder op 4 saillante 

karakteriseringen van de psyche en manier van doen van de hoofdpersoon in <Homo>. Daarmee 

is de auteur er in geslaagd die hoofdpersoon humoristisch neer te zetten als een stereotype van 

de zich ‘Tolerant Voelende Jan Doorsnee”. Echter, dat doet hij op zo’n manier dat elk vermeend 

karaktertrekje en zelfbeeld in zijn tegendeel verandert -- precies zoals spiegels de boel omdraaien. 

Immers, <links> wordt in je spiegelbeeld weergegeven als <rechts>. Je ziet in bovenstaand plaatje 

dan ook dat het rechter oog  van deze held in zijn spiegel als linker oog staat weer gegeven.  

 

De vier saillante, dus in het oog springende karakteriseringen van de vertellende Held zijn:  

1. HET MISLUKTE ‘ALPHAMANNETJE’  

2. DE VIJANDIGE ‘VRIEND’ 

3. DE AFWIJZENDE ‘HANDREIKING’ 

4. DE DISCRIMINERENDE & BEVOOROORDEELDE ‘LIBERAAL’   
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De hoofdpersoon in ‘Homo’ etaleert uitvoerig -- maar 

o zo doorzichtig -- zijn opgepoetste zelfbeeld. 

Allereerst valt op dat hij zichzelf niet alleen ziet als 

een échte heteroman die “nou niet bepaald als een 

verwijfd type bekend staat ‘(regels 27-28) . Hij 

behoort naar eigen idee zelfs tot de bovenste-beste-

heterosoort. Hij is immers “gewoon een ver-

schrikkelijk potent, verrottes polygaam mannetjes- 

dier”(r 30) en is daar apetrots op. Kortom: hij ziet 

zichzelf als een geslaagd voorbeeld van het 

alphamannetje. Dus als iemand die dominant en 

rustig is. Iemand die over een ijskoud zelfvertrouwen 

beschikt en sociaal domineert -- vooral bij de 

vrouwtjes. Echter, hij voldoet bij nader inzien juist 

niet aan de 17 kenmerkeniv van dat stereotype!  

 

In het verloop van het verhaal blijkt namelijk dat de hoofdpersoon er maar wat op los kletst. Hij 

voldoet de facto aan geen enkel kenmerk. Telkens blijkt weer dat juist het tegendeel van de 

geclaimde eigenschap aan de orde is. Een paar voorbeelden: 

 ONAFHANKELIJKHEID BLIJKT TOTALE AFHANKELIJKHED VAN ANDERMANS MENING: 

Eerst zegt onze held dat hij zich nergens voor geneert (r 41). Maar even later blijkt dat hij 

zich geen raad weet met homo’s aan wie je het duidelijk kunt zien. Daar is hij schijtends 

benauwd voor, want dan zou de massa er eens ‘iets van kunnen denken’ als hij in het 

gezelschap van zo iemand wordt gesignaleerd. Dan “wordt het natuurlijk iets anders 

wanneer ze jou bij zo’n opgemaakte, geparfumeerde flikker in de wagen zien stappen (r 46-

48)”. 

 IJSKOUD ZELFVERTROUWEN ONTBREEKT OP ALLE FRONTEN: 

De held van dit korte verhaal wil persé door iedereen seksueel aantrekkelijk gevonden 

worden. Dus ook door de homoseksuele Bert. Maar dan blijkt dat die flikker -- na lang 

aandringen van de held zijn kant -- hem helemaal niet seksueel ziet zitten (r.72-75). Erger 

nog: Bert blijkt de voorkeur te geven aan vriend Peter. Nota bene een man die er volgens 

onze Held maar povertjes en onaantrekkelijk uitziet (r 50-53). Onze held kan Berts voorkeur 

dan ook niet verkroppen (r 86-89). Het verhaal eindigt er zelfs mee dat hij zich verongelijkt 

in de steek voelt gelaten als Bert niet op komt dagen om hem alsnog te bewonderen (r 94). 

Onze held is dan ‘erg teleurgesteld’(r 99) en reageert beledigd en ‘tekortgedaan’. Het 

onderling contact blijkt daardoor te zijn verbroken (r 100 en r 9). 

  

 
In regels 7-9 stelt onze held dat de homoseksuele Bert “min of meer een huisvriend” is geworden. 

Iemand met wie hij zelfs openlijk over seks kon praten (r 14-15). Maar de door de Held geclaimde 

vriendschap blijkt wel degelijk bijbedoelingen te hebben. Dit ondanks het feit dat hij dat ontkent 

in regel 26. Zijn met de mond beleden vriendschap blijkt in het verloop van verhaal namelijk slechts 

neer te komen op <egoïstisch pronken met eigen openheid van denken en opvattingen>. En wel 

Realiteit & Zelfbeeld 
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zodanig dat de homoseksuele Bert niet als vriend, maar als een ‘door hem geaccepteerd stuk 

afwijkend gedrag’ wordt neer gezet. Onze Held blijkt uitsluitend te willen koketteren met het feit 

dat hij het wél aandurft om met homo’s om te gaan (en zijn andere hetero-vrienden ‘dus’ niet). 

Daarom zet hij Bert in hun gezelschap opzettelijk te kijk in zijn homo-hemdje “Als het gesprek dan 

ging over Vietnam of over Joden of over Negers of een ander controversieel onderwerp” dan liet 

de Held zijn homo-bommetje vallen door zijn bezoekers in te peperen “dat Bert een homo was” (r 

18-21). Nergens in het verhaal blijkt dat er sprake is van echte vriendschap.  Nergens blijkt er zelfs 

maar een spoortje van onvoorwaardelijk vertrouwen te zijn. Er is geen nauwe wederkerigheid. Er 

is geen belangenloosheid. Integendeel! Met recht kan het egocentrische gedrag van de Held zelfs 

bestempeld worden als ‘vijandigheid’.  
 

 
Op het eerste oog lijkt het alsof onze hetero-held de homoseksuele Bert een accepterende hand 

toe steekt door met hem om te gaan als een huisvriend. Daarmee suggereert onze held dat hij 

tolerant is, en dus Bert in zijn eigen waarde onderkent, erkent en accepteert. Een handreiking in 

de ware betekenis van het woord.  

 
Maar in de praktijk van alledag blijkt het gedrag van de Held in flagrante tegenspraak met 

hetgeen hij met de mond belijdt. Zo stelt hij in regel 81 dat hij Berts keuze respecteert. Maar uit 

zijn woedende en afwijzende gedrag blijkt het tegendeel. Onder het mom van vriendschap en 

gelijkheid-voor-iedereen (r 96) blijkt hij juist de homoseksuele medemens af te wijzen als “dat soort 

mensen”(r 97), als “ontzettend burgerlijke, preutse types” (r 97-98), die hem erg teleurstellen (r 

99) omdat die andere mens zich niet conformeert aan zijn geborneerde, heteroseksuele 

verwachtingen. Onze Held bekent in het begin van het verhaal zelfs  argeloos  dat Bert er gelukkig 

“niet als een homo uitziet”, want dan zou “het natuurlijk oppassen” worden, he?!(r 34-35). 

Tenslotte rekent de Held, zichzelf tot de superieur geachte klasse van “kanjers van hetero’s”(r 56). 

Als op het eind van het verhaal blijkt dat de homoseksuele Bert weigert het denigrerende spelletje 

van de miezerige Held mee te spelen, dan trekt deze onmiddellijk zijn uitgestoken hand terug. Het 

contact wordt verbroken. En de Held doet het voorkomen dat dit helemaal aan Bert te wijten is. 

Het zou weer zo’n “typische nichtenstreek” (r 103) zijn! Niet bepaald een uiting van veel 

zelfkennis…. 
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Van Kootens vertelling is met name zo komisch omdat de held doorzichtig bevooroordeeld, 

bekrompen, dommig en slaafs-volgzaam  wordt neer gezet. Eigenlijk zet hij zichzelf steeds voor 

paal. Vooral als hij de andere -- want homoseksuele -- Bert kleineert of ‘aan toont‘ hoe 

ruimdenkend hij is door te herhalen dat “alles gewoon moet kunnen”(r 13,24) en zichzelf als enige 

normale norm voor te stellen. Refererend aan zijn onaantrekkelijk geachte heterovriend Peter stelt 

onze Held dan ook schaamteloos dat ze “allebei gezond en zo” zijn (r 71). En daarmee wordt en 

passant denigrerend geïmpliceerd dat Bert ‘dus’ niet gezond = normaal is… 

 
voor paal staan 

Onze held bezingt in alle toonaarden zijn superieur geachte heteroseksualiteit. Ik gaf er in het 

voorgaande al enkele voorbeelden van. Dat hij daarmee ook stelt dat homoseksualiteit inferieur 

is, dringt niet tot zijn botte hersenen door… Hij discrimineert in alle toonaard -- juist omdat uit 

alles blijkt dat zijn omgang met flikker Bert opgelegd pandoer  is. Hij doet dit te nadrukkelijk en zijn 

egocentrisch verhaal daarover is  ontdaan van elke subtiliteit en inlevingsvermogen.  

Onze Held vermijdt schaamte -- juist als hij stelt zich niet te generen. Hij stapt -- zichtbaar voor 

iedere hetero, dus zichtbaar voor de  opiniebepalende massa -- zelfs “gewoon in” de auto en rijdt 

met de homoseksuele Bert “gewoon weg”. In eigen ogen een geweldige prestatie en een bewijs 

van zijn ruimdenkendheid en liberale instelling…. 

Zonder dat hij het zelf in de smiezen heeft, erkent hij dat hij eigenlijk geen enkel “inzicht in de 

mentaliteit van de homofiel”(r 59) heeft.  Hij, de ongenuanceerde kleine burgerman,  beschuldigt 
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juist de beschaafdere Bert van burgerlijkheid (r 68)! En hij voegt er aan toe dat die homo’s eigenlijk 

onbetrouwbaar zijn omdat “je geen peil op die mensen kunt trekken”.  Immers, zij voldoen niet 

aan zijn verwachtingen….! Onze Held heeft zichzelf dus als norm gesteld! Een veel voorkomend 

verschijnsel binnen pseudo-liberaal denkende kringen. Daar mag elke minderheid zichzelf 

zijn…..zolang het maar niet opvalt! 
 

 
WERKELIJKHEID EN IMAGO (SPIEGELBEELD) LOPEN HAAST ONMERKBAAR IN ELKAAR OVER 

<HOMO> is een aansprekende, komisch verpakte boodschap over de huichelarij van de met de 

mond beleden tolerantie van het Nederlandse volk. Werkelijkheid en Image lopen vaak ongemerkt 

in elkaar over -- net zoals in bovenstaande foto waar het spiegeloppervlak die twee verschillende 

fenomenen scheidt, nauwelijks waar te nemen is.  

Van Kootens verhaaltje werkt als een lachspiegel door één of meer kenmerken uit te vergroten. In 

dit geval is dat de “met de mond beleden tolerantie”.  Van Kooten laat in zijn korte verhaal zien 

dat men veelal helemaal niet achter hetgeen staat waarvan men zegt dat te geloven, te voelen en 

te doen. Uit zijn alledaags gedrag  blijkt dat de zich tolerant wanende (heteroseksuele) burgerman 

de met verdraagzaamheid verbonden waarden en normen juist niet  in praktijk brengt! Tolerantie 

is vaak niets anders dan een (half?) bewuste afleidingsmanoeuvre: een dwangmatige, harteloze 

manier van praten en doen om zélf beter voor de dag te komen ten koste van de minderheid die 

men zegt te tolereren.  
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EINDNOTEN 
 
i GEHEUGENOPFRISSERTJE OVER KEES VAN KOOTEN 
Als het Simplistisch Verbond en de vele andere typetjes van het Duo Van Kooten en De Bie diep zijn weggezakt in je  
seniorengeheugen, dan kun je je geheugen snel opfrissen met : https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Kooten  
Maar je hebt meer plezier als je hemzelf wart directer beluistert of leest. Hier is een aanbevelenswaardig artikeltje 
dat verscheen bij gelegenheid van het verschijnen van zijn 2 kilo wegend boek KARREVRACHTEN PENNEVRUCHTEN: 
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/5761-kees-van-kooten-ik-ben-75-en-emotioneel-incontinent  
 
ii EFFECTIVITEIT VAN PERSOONLIJKHEIDS-LEERMETHODEN -- MET HONING VANG JE MEER VLIEGEN DAN MET AZIJN 
Over de vele positieve gevolgen van LACHEN, kun je lezen in de Postvakh3-bijdrage < LACHEN> waar ik dit fenomeen 
op de amusante ontleedtafel leg. Zie met name de tekst in paragraaf 5.1.2 De gelukshormoontjes die vrij komen bij 
lachen zullen ingrijpend en positief inwerken op je welzijn! In het verlengde daarvan maken die hormonen je daardoor 
meer ontvankelijk voor het relativerend erkennen van eigen tekortkomingen. En daardoor wordt gedragsverandering  
vergemakkelijkt. 
Zie: https://www.postvakh3.nl/lachenmetgbk.pdf  
 
iii SPIEGELTJE SPIEGELTJE AAN DE WAND: over spiegelen t.d.v. zelfkennis, zelfacceptatie & gedragsverandering 
<Jezelf diep in de ogen kijken> gaat verder dan het opsporen van rimpeltjes of het bekijken van je image! Acteurs, 
politici en vele anderen oefenen vaak voor de spiegel om ‘zo goed mogelijk over te komen’. Maar daar heb ik het in 
deze bijdrage niet over. 
Hier is aan de orde hoe je met behulp van een spiegel jezelf beter kunt leren kennen door jezelf diep in de ogen te 
kijken. Tijdens trainingen en coaching fungeert de trainer/coach zélf als een spiegel. Al dat niet met hulp van een echte 
(liefst levensgrote) spiegel geeft die figuur feedback aan zijn trainees. Hij houdt hen dan -- figuurlijk -- een spiegel voor. 
Lees er meer over door te googelen met de zoekopdracht <hoe houd je iemand een spiegel voor>.  
 
iv DE 17 KENMERKEN VAN HET ALPHAMANNETJE 
Een luchtig artikeltje uit de <versierliteratuur> dat psychologisch door de beugel kan, vind je hier: 
https://www.versiercoach.nl/alpha-man-kenmerken/  De 17 kenmerken van het alphamannetje waarop genoemd 
artikel verder ingaat,  zijn de volgende:  
1.rustig -- 2.zelfcontrole -- 3.onafhankelijkheid -- 4.ijskoud zelfvertrouwen -- 5.zelfredzaamheid -- 6.goede zelfkennis -
- 7.kan zijn mond houden als het nodig is -- 8.is in de openbaarheid altijd positief (ook al is zijn leven kut) -- 9.is door 
zijn hoog ontwikkeld empathisch vermogen een sociaal dominerende man -- 10.beschikt over een goede fysieke 
gezondheid -- 11.is op de hoogte van de ins en outs van de mensen in zijn omgeving -- 12.is altijd goed geïnformeerd 
-- 13.leeft zoals hij praat (een belangrijk aspect van integriteit) -- 14.klaagt nooit -- 15.stelt duidelijke grenzen en doet 
nooit concessies -- 16.kan zichzelf prima verdedigen -- 17.Hij handelt als de man die hij eigenlijk wil worden! 
 
 

                                                           

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Kooten
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/5761-kees-van-kooten-ik-ben-75-en-emotioneel-incontinent
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