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Alex’ culturele heropvoeding 
 

1. Na de desastreus verlopen verbouwing zou elk ander haar eega hebben geëuthanaseerd door een 

auto-ongeluk te ensceneren, frequent foie gras met bearnaisesaus te serveren of rigoureuzer, een 

letale dosis strychnine, cyaankali of rattenkruit aan de groentesoep toe te voegen.  
 

2. Adelheid realiseert zich evenwel dat het niet altijd rozengeur en maneschijn kan zijn en al vertoont 

hun huwelijk een gevaarlijk craquelé, er is nog geen definitieve breuk, want zij heeft trouw beloofd in 

voor- en tegenspoed, sterker nog: Adelheid wijst zelfs suttiisme oftewel weduweverbranding niet a 

priori af.  
 

3. Ze kiezen voor huwelijkstherapie en Alex belooft zich wat meer aan het niveau van de goed 

ontwikkelde Adelheid aan te passen, want tot nog toe leest hij alleen lectuur in 

 jip-en-janneketaal, houdt van Duitse schlagers en mijdt musea.  
 

4. Alex werkt nu syllabi door over de nietzscheaanse übermensch, wijdt zich aan een studie bellettrie, 

bestudeert gekalligrafeerde manuscripten van middeleeuwse kopiisten, raakt bekend met begrippen 

als writer’s block, haiku’s en limericks en declameert zelfs contemporaine poëzie in het 

Schwyzerdütsch.  
 

5. Hij verdiept zich in vroegrenaissancistische schilderkunst, het rembrandtesk clair-obscur, hij houdt 

voor zijn medecursisten, een leerling-verpleegkundige en een leerlingbegeleider, een referaat over 

trompe-l’oeiltechnieken, hij beluistert Brahms’ romantische symfonieën en we horen hem zelfs 

solfegiëren.  
 

6. De Van Dijken besluiten ter verfraaiing van hun maisonnette ook een kunstwerk aan te schaffen en 

ze oriënteren zich in de paasvakantie bij diverse galerieën in den lande.  
 

7. Het wordt een glaskunstwerk met saffraangele amaryllismotieven, gekocht bij een aan coeliakie 

lijdende ex-rijinstructeur, die zijn carrière is begonnen als vollemelkpakkenontwerper in Oisterwijk en 

nu herstellende is van een riskante bypassoperatie.  
 

8. Trots draagt Alex het fragiele kunstwerk naar zijn autootje, als zijn pad wordt gekruist door een 

voluptueuze Française met coupe soleil en flatteuze highlights en een fuchsiakleurig afgebiesd 

malachietgroen push-upbehaatje / push-up-bh'tje, geëscorteerd door een niet-aangelijnde 

chihuahua. 
 

9. Of de stresssituatie nu werd veroorzaakt door de erotiserende patchoeliolie in haar decolleteetje 

of  het agressieve gekef van het hondje, is nooit duidelijk geworden, maar als geparalyseerd gaat Alex 

onderuit en laat het kunstwerk aan gruzelementen vallen. 
 

10. Alex wijt het ongeluk quasionschuldig aan zijn chronische fijt, maar Adelheid, die wel weet wat 

hem afleidde, beziet haar janhen met zijn couperoseneus, en overweegt zich onder te laten 

dompelen in een cryogene suspensie om niet eerder dan over vele decennia te worden ontdooid.   


