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Voorwoord

Oud-burgemeester Paarelketting kwam, zag en ging volledig ten onder in 

Jenevercity, een stadje aan de Schie, ook wel het Albanië aan de Schie 

genaamd omdat het gestaalde kader van Neerlands radicaalste socialisten in 

die stad decennialang de scepter zwaaiden. Paarelketting was geselecteerd en 

geparachuteerd door Commissaris der Koning Franseslag om orde op zaken te 

gaan stellen in deze zichtbaar verwaarloosde gemeente.

Ze was gedreven, uitgesproken VVD, (te) direct, een tikkie arrogant, zo nu en 

dan bot, stekelig, waande zich onaantastbaar, was een beetje naïef en 

struikelde over een loper met bananenschillen en kwaadsprekerij. Zoals de 

grote Chinese wijsgeer Lao Tse al zei: “mensen struikelen niet over bergen 

maar over molshopen”.

Ze werd door Stampertje, een socialist van de meest verkeerde soort, die altijd 

de uit verveling gebreide truien van zijn eega droeg en zijn partijgenoot de 

door faalangst gedreven en aan paranoia lijdende wetholder Blauwe en Teek, 

de geobsedeerde oud-journalist en communist annex lokale forumagitator 

vakkundig gefileerd in 2011. Teek had de wenkbrauwen van Tita Tovenaar en 

zelden heb ik zo’n foute kop gezien als hij zich weer eens op de publieke 

tribune van de zoveelste rechtszaak posteerde. 

Griffier Rookgordijn, een tijdens de reorganisatie in 2007 op een zijspoor 

gerangeerde rancuneuze en gefrustreerde apparatsjik leverde de benodigde 

hand en spandiensten, selecteerde vakkundig recidivist Lange Jaap, hield 

andere onderzoeksbureaus leep buiten de deur, tekende onbevoegd de 

onderzoeksopdracht en stelde de gemeentelijk inkoopvoorwaarden buiten 

werking. Rookgordijn had het achter zijn ellenbogen en was daar zichtbaar 

trots op. 

Lange Jaap was een Schreibtischmörder van het zuiverste soort en hij was 

degene die jaren daarvoor burgemeester Pieper van Rotjeknor een nekschot 

had gegeven, NKVD-stijl. Dat wisten Rookgordijn, Stampertje en Blauwe als 

geen ander. Dit alles gebeurde onder het mom van een “onafhankelijk en 

objectief” onderzoek naar integriteit. Integriteit is een hoog goed maar het kan 

in een politieke slangenkuil, wat de gemeenteraad van Jenevercity in hoge 

mate was, ook worden misbruikt.      



3

Voorafgaand aan het Waterloo van Paarelketting spuwde Teek vele 

honderden, veelal anonieme smaadschriften via het lokale internetforum de 

ether in en Goebbels zei al dat als je leugens maar vaak genoeg herhaalt de 

meeste mensen deze vanzelf gaan geloven. Toen pas heb ik ware kracht 

ervaren van wat kwaadsprekerij vermag en toen pas begreep ik waarom onze 

voorouders kwaadsprekers de tong uitdraaiden. Mijn voorouders waren van 

oudsher gevestigd in het gebied Dordrecht, Rotterdam, Den Briel en 

Scheveningen.

Sommige schopten het tot Baljuw of zelfs rector van de Latijnse school in den 

Briel in 1609, anderen hadden minder maatschappelijk succes en werden 

inbreker of dame van lichte zeden. Met gemengde gevoelens en na een niet 

aflatende aarzeling bied ik u het verslag aan van een bijzondere opdracht die in 

februari 2011 kreeg en die sindsdien door mijn geest waart. 

Mijn naam Is Dik Momus, verslaglegger gespecialiseerd in integriteitsvraag-

stukken, werkzaam bij de 5e kloof van de Maleboge. Van mijn moeder Dike 

kreeg ik het talent rechtvaardig te kunnen oordelen en van mijn vader Momus 

kreeg ik de eigenschap te relativeren en serieuze zaken ook door een 

humoristische bril te bezien. De kracht en helende werking van humor worden 

in de huidige tijdgeest sterk onderschat. 

Wim Kan is niet meer en van Kooten en de Bie treden al jaren niet meer op, 

terwijl er toch echt wel het nodige satirische valt te melden over de huidige 

(lokale) politiek. Hoewel wij ook hierboven, net als u, talloze verschillende tv-

zenders hebben is het aantal humoristische programma’s op 1 hand te tellen. 

Ik ben blij dat ik nu het tragikomische verhaal aan u kwijt kan en ben enigszins 

opgetogen. 

Het voelt als bevrijding via een biecht, ook al heb ik dat nooit gedaan omdat ik 

niet Rooms-Katholiek maar godsdienstneutraal ben. Dat zijn mijn collega’s 

hierboven trouwens allemaal. Godsdiensttwisten komen hier niet voor omdat 

wij in tegenstelling tot stervelingen niet geloven maar zeker weten. De 

waarheid maakt je vrij. 

Mijn verslag gaat over een vrij recent en waar gebeurd koninginnendrama in 

Jenevercity, een in alle opzichten naargeestige stad aan de Schie waar niets te 

beleven valt en waarin eeuwenlang drankmisbruik en incest zichtbaar op straat 

hun tol zijn gaan eisen. Je wilt er nog niet dood gevonden worden. 
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Alle associaties die u als lezer meent te kunnen ontwaren met echte personen 

zijn ontsproten aan uw eigen brein en fantasie en laat ik dan ook volledig voor 

uw eigen rekening en ik kan en zal daar geen aansprakelijkheid voor aanvaar-

den. Het is mijn intentie geweest om dit verslag zo kort en bondig mogelijk te 

houden en hier en daar te larderen met een anekdote om u soepel door dit 

moderne Griekse drama te loodsen.

Veel zaken die ons in de tijdgeest gepresenteerd worden als recht zijn in feite 

slechts vermommingen van onrecht. Het kwaad, dat zeker bestaat, nestelt zich 

vaak in de schaduw van het goede om u te misleiden. Niet zelden zullen 

mensen die dwepen met integriteit het zelf niet blijken te zijn. Maar mijn baas 

is onverbiddelijk jegens hen. 

Zij zullen worden beoordeeld zoals zij anderen beoordeelden op basis van de 

maatstaf die ze zelf hanteerden. Vooral hypocrieten moeten het daarbij 

ontgelden. Zij die anderen aan de kaak stellen over splinters in hun oog zullen 

de balk in hun eigen oog hard worden aangerekend als ze de rivier de Styx 

afzeilen op de dag dat hen de maat wordt genomen. De veerman vraagt 

slechts 2 munten dus aan je vergaarde vermogen heb je daar niets. 

Ik ben niet alleen godsdienstneutraal, maar ook apolitiek. Mijn grootste 

probleem is dat ik domweg politiek niet kan kiezen tussen karikaturen van de 

maatschappij, net zomin als ik kan kiezen uit het vele politieke talent dat ons 

land rijk is. Dit gezegd hebbende meneer Pechtold, u heeft nog een en ander 

uit te leggen hierboven want was u niet een van degenen voor wie de 

integriteitslat niet hoog genoeg gelegd kon worden?   

Vergist u niet en schaar mij s.v.p. niet in het kamp van ene Wilders want 

iedereen die niet begrijpt dat alle mensen zonder aanziens des persoons 

gelijkwaardig zijn en in beginsel respectvol dienen te worden bejegend en het 

verdienen beoordeeld te worden op de aard van hun ziel, hebben niets 

begrepen van de grootste expert in de menselijke ziel. 

Behandel een ander zoals u behandeld wilt worden. Het is zo simpel, maar 

voor velen kennelijk zo moeilijk. Iedereen die aanzet tot haat, geweld ook al is 

het slechts verbaal geweld krijgt hier boven geen plekje op de eretribune. 

Begrijp me niet verkeerd want ook Wilders heeft enkele serieuze punten die 

respectvolle bejegening verdienen en ik beschouw zijn fervente tegenstanders 

die hem op oneigenlijke gronden in een kwaad daglicht willen plaatsen als 

geen haar beter. 
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Nooit zijn we in het Westen er in geslaagd mensen in Afrika in hun geboorte-

land voldoende perspectief te bieden en hebben hen altijd bestolen. Barm-

hartigheid, bescheidenheid, soberheid en het niet najagen van illusies zoals 

macht over anderen willen uitoefenen, het je wapenen tegen ondeugden, 

onzekerheid en kwaad zijn belangrijke richtsnoeren voor het verkrijgen van 

geluk en persoonlijke ontwikkeling. 

Het geluk zit in het ogenschijnlijk kleine en zeker niet in overdreven rijkdom en 

machtsaccumulatie. Wie veel heeft, heeft ook veel te verliezen, vooral ook zijn 

of haar ziel en leeft in continue angst en in een web aan beperkingen, die als 

ketenen aanvoelen. De 10 meest rijke mensen op aarde bezitten net zo veel als 

50% van de wereldbevolking. Wij noemen ze hier boven spaarvarkens.   

Ik heb geen ongelukkiger en onwaarachtiger mensen meegemaakt dan die gek 

werden van macht, status en bergen geld. Het zijn sterke benen die deze 

weelde kunnen dragen. Het druist lijnrecht in tegen onze natuur als diersoort 

die we in essentie zijn. Hoeveel is uw vermogen waard op het moment dat de 

medisch specialist u meldt dat u ongeneselijk ziek bent? 

Er is geen groter goed dan geestelijke en lichamelijke gezondheid in combi-

natie met vrijheid, rechtvaardigheid, zingeving en verlichting. Je hoeft niet te 

zwemmen in het geld om vrij te zijn, pootjebaden is genoeg. Mijn collega 

Thomas kan u hier veel meer over vertellen. Heel ons leven jagen we illusies na 

en blijven als een dwergpapegaai stil zitten als de deur van ons kooitje 

geopend wordt. 

Plato zei het al pakweg 2.500 jaar terug degene die ons uit de donkere grot van 

ons dagelijks bestaan leidt moet ernstig voor zijn leven vrezen en dat is precies 

wat ruim 400 jaar later gebeurde en het zou nu exact weer zo gebeuren omdat 

de meeste mensen helemaal niet bevrijd willen worden van hun ketenen en 

zich zullen richten tegen degene die het in zijn hoofd haalt hen te willen 

ontdoen van hun ongeluk. 

Veel mensen zijn hypocriet en worden gedreven door angst en hebzucht. Zo 

zult u relatief veel mensen aantreffen in kerken die helemaal niet gelovig zijn 

en zoals gezegd hoed u voor mensen die dwepen met integriteit want er 

bestaat een gerede kans dat ze het zelf niet zijn. Het verhaal waarvan ik verslag 

doe kan het beste getypeerd worden als een ordinaire soap of zo men wil een 

tragikomedie met soms zeer verregaande gevolgen (zowel positief als negatief 

voor de hoofdpersonen). 
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Shakespeare zei het al: “There is a lot to do about nothing“ en dat had 

misschien een betere en pakkende titel voor dit verslag geweest, maar ook ik 

heb mijn instructies en de vrijheid hierboven is gelimiteerd. Paarelketting had 

te veel vijanden en te weinig vrienden gemaakt. Daarnaast had ze de 

verkeerde soort vijanden gekozen en dat moet ook worden gezegd: ze maakte 

soms ook onnodige vijanden. 

Je vijanden slapen nooit en zullen wachten om op het juiste moment toe te 

slaan en de rekening te vereffenen. In die zin is Paarelketting niet geheel 

onschuldig, ook al klopten de aantijgingen aan haar adres grotendeels niet. 

Haar onbuigzame, eigengereide en eigenwijze natuur was een voorbode voor 

komend onheil. 

Op de een of andere manier waande Paarelketting zich onaantastbaar en dat is 

vaak het geval bij mensen die het paard in zichzelf, dat we macht noemen, niet  

kunnen temmen. Bestuurlijke keutels werden door de lokale media opgeblazen 

tot krankzinnige proporties. Voordat het onderzoeksrapport was afgerond trad 

Paarelketting al af en verspeelde daarmee elke juridische mogelijkheid om nog 

verhaal in rechte te kunnen gaan halen wegens de vele fouten in het rapport 

want daarmee kwam het zogeheten benodigde causale verband te vervallen. 

De stelling van sommigen dat dit niets uitmaakt is juridisch discutabel. Als een 

bestuurder niet anders kon handelen en wel moest aftreden voordat een 

onderzoek naar zijn of haar doen en laten was afgerond is dat een wankele 

juridische basis. Het werd haar nadien vaak uitgelegd, maar het kwartje viel 

maar niet en van bewijzen uit het ongerijmde leek ze nimmer te hebben 

gehoord.

Ook in ons land politiek worden politieke bestuurders niet geselecteerd op 

brille, eruditie of intellectuele bagage. Er zijn uitstekende getalenteerde 

bestuurders, maar ook regelrechte kneuzen. De Griekse wijsgeer Socrates zou 

er zulke wijze dingen over hebben kunnen zeggen als hij zich onder het volk 

van Jenevercity had kunnen begeven. Hij begon dan men de vraag aan welke 

eisen een destilleerder zou moeten voldoen, waarna hij hetzelfde vroeg over 

een docent om vervolgens uit te komen bij de kerncompetenties voor een 

burgemeester. 

Niet zonder reden liet men hem in Athene de gifbeker drinken want mensen 

draaien zichzelf graag een rad voor ogen en willen de waarheid natuurlijk 

helemaal niet horen.
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Plato tekende de wijsheid uit de mond van Socrates op en voegde daar veel 

wijsheid aan toe, maar toen hij deze wijsheid in Syracuse in de praktijk wilde 

brengen moest hij vluchten voor zijn leven. Lees Politea en je kan jezelf een 

studie politieke filosofie besparen. Aristoteles vulde de ideeën van Socrates en 

Plato aan en maakte ze realistischer en leverde een topprestatie in zijn 

meesterwerk Ethica. 

Ik heb dat werk zo gelezen dat alle mensen goede en slechte eigenschappen 

hebben en het de kunst is jezelf daarvan bewust te zijn en voorts dat elke 

goede eigenschap in zijn nadeel uitpakt als je daarin doorslaat. Het lijkt veel op 

scheikunde. Het gaat om balans en juiste hoeveelheden deugden en 

ondeugden in hun onderlinge samenhang. 

De ene combinatie van moleculen leidt tot de absolute voorwaarde voor leven 

en noemen we water, de andere combinatie van persoonlijkheidskernmerken 

leidt tot conflicten, haat en aversie en noemen we negatieve energie. En om 

het nog moeilijker te maken is gedrag situationeel afhankelijk. Tussen de ene 

groep individuen bestaat chemie en bij de andere groep allergie en aversie.  

Paarelketting was een getalenteerd bestuurder, moedig, gedreven en 

ambitieus, maar een teveel van die eigenschap leidt tot overmoed. Sturen op 

te veel details en controle, wat een perfectionist eigen is, en overdreven 

reacties op triviale voorvallen, die in het toch al complexe politieke krachtveld 

er in feite weinig toe deden, leidden op den duur tot verkramping en stagnatie 

binnen de organisatie. Op het eind bleef elk dossiertje op de bestuurs-vleugel 

liggen.

Paarelketting had geen klassieke achtergrond en als de selectiecommissie was 

voorgezeten door Aristoteles zou zij niet door de ballotage zijn gekomen, maar 

dat geldt ook voor het gros van de ruim 400 andere burgemeesters die ons 

land rijk is. Het zijn overwegend lintenknippers, waar elke ambitie om mogelijk 

controversiële aan te pakken is verdwenen. En laten we over de kwaliteit van 

legio raadsleden en wetholders (vergeef mijn slechte Engels) maar zwijgen, ook 

om de deur naar een dictatuur light niet wagenwijd open te zetten. 

Het is het kruis wat veel topambtenaren moeten dragen. Ambtenaren blijven 

vaak en zijn de constante factor, politici komen en gaan God zij dank. 
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Democratie is by far de beste en meest veilige regeringsvorm, die goed 

aansluit bij Christelijke kernwaarden, maar we moeten niet blind zijn voor de 

zwakke elementen van democratie, die de genoemde wijsgeren al feilloos 

benoemden 2.500 jaar terug. Democratie brengt niet de meest aanzienlijken 

voort en is bevordert ook geen ideaal klimaat voor grote geesten en grootse 

prestaties. 

De middelmaat regeert. De lezer kan zich wellicht afvragen wat de klassieken 

met dit Griekse drama in Jenevercity te maken hebben. Het antwoord is 

simpel: na deze zwaargewichten is er nooit iets bedacht op politiek filosofisch 

gebied wat ook maar enigszins dat hoge kwaliteitsniveau benaderde of 

overtrof. 

Er is nauwelijks sprake van evolutie geweest, maar veeleer van regressie en 

hoewel ik de door Bertrand Russell behandelde filosofen ten zeerste 

bewonder, waren zij maar slappe aftreksels van deze giganten. De 

belangrijkste leerling van Aristoteles Alexander de Grote heeft een 

onvoorstelbare grote invloed gehad op wat wij nu de Westerse beschaving 

noemen. 

Zonder hem zouden we nu wellicht allemaal Perzisch spreken en daarnaast 

legde hij het fundament van het Romeinse rijk dat na de val van Rome nog 

1.000 jaar voortleefde via Byzantium. Dat de driften bestuurders parten 

kunnen spelen bewijst Alexander, aan de ene kant geniaal, extreem slim, 

dapper en sociaal, aan de andere kant verslaafd aan oorlog voeren om het 

oorlog voeren en aan drank in combinatie met een latente doodswens net zo 

te willen sterven als Achilles bij Troje, hetgeen ertoe leidde – en daarvan ben ik 

overtuigd – dat zijn naaste generaals het tijd vonden om zich van hem te 

ontdoen en hem vergiftigden. 

Niks koorts en fatale ziekten op 33-jarige leeftijd, maar puur lijfsbehoud tegen 

een krankzinnig geworden genie. Geef ze eens ongelijk. Slepende rechtszaken 

die Paarelketting na haar Waterloo voerde waren de facto kansloos en zinloos 

omdat geen kruid gewassen is tegen de demoniserende negatieve beeld-

vorming in de media en rechters hun vingers er niet aan wilden branden.  
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In mijn relaas worden gevolgen van vuige roddels, via een lokale fluistercam-

pagne verspreide geruchten, orgastische kwaadsprekerij, wilde fantasieën, 

heksen en bezemstelen en een niet te lessen sensatiezucht van de vox populi 

belicht alsook een niet integer doortrapt integriteitsbureau behandeld. In feite 

was dat bureau kwaadaardiger dat de Heilige Inquisitie uit Rome. Die hield zich 

nog strak aan voorschriften om de onderzochte persoon tegen onrecht te 

beschermen.

In ons huidige rechtssysteem zijn talrijke waarborgen van de Heilige Inquisitie 

overgenomen. Niet zelden kwam een inquisiteur die de regels aan zijn laars 

lapte zelf op de pijnbank of brandstapel terecht. De onderzoeksmethode van 

het onderzoeksbureau dat Paarelketting de maat nam had meer weg van het 

spel Balletje-Balletje en liet ontlastende bewijzen met opzet achterwege, 

vergrootte mogelijk belastende elementen sterk uit, verdraaide de contexten 

van de “onderzochte” cases zo geslepen dat het voor een argeloze lezer een 

doorwrochte rapportage leek en deed voorts alles wat bij wet en door God 

verboden is als het over eerlijke onderzoeken gaat. 

Op mij riep de bewijsvoering associaties op met de oeroude praktijk van het 

lezen van ingewanden. Rancuneuze en anonieme “getuigen”, die zaken van 

horen zeggen hadden werden ge-upgrade tot ”kroongetuigen”, gekleurde 

verhalen werden verbasterd tot bevindingen en vermomd als feiten en 

bewijzen. Maar men kwam er lang mee weg, want de gemiddelde lezer is lui, 

laat zich immers eenvoudig manipuleren, foppen en het bos in sturen. 

Daarnaast hebben weinigen echt zin zich in de taaie materie te verdiepen. 

Integriteit is geen handelswaar en had ook nooit mogen worden en daarin 

heeft ons parlement grote steken laten vallen door risico’s op willekeur te 

onderschatten. Integriteit is een van de hypes die onze tijdgeest rijk is, het 

appelleert aan de achterdochtige geest van velen. Sappige en ranzige verhalen 

scoren goed in de omzet- en kijkcijfers gedreven media. Integriteit is tevens 

een perfect wapen om je tegenstander in de politie arena uit te schakelen en 

die functie wordt vaak onderbelicht. 

Vooral D’66 is ervan gecharmeerd bij gebrek aan inhoudelijke speerpunten en 

omdat inmiddels pakweg 50% van de rechter lid is van die partij was 

Paarelketting op voorhand kansloos, want onder geen enkele voorwaarde 

zouden deze rechters hun troetelbureau laten vallen. Het werd de buttplug 

van de rechterlijke macht. 
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Integriteit wordt omringd door dubbele moraal. Terwijl de ene functionaris zijn 

congé krijgt vanwege een boekenbon en struikelt over een bananenschil, komt 

de andere er ongeschonden vanaf als hij per ongeluk vergeten is een 

geschonken appartement van een slordige 130.000 € te melden en peperdure 

volstrekt onnodige vliegtochtjes op andermans kosten boven Oekraïne maakt. 

Willekeur noemen wij juristen dat. Moet ook zijn kop er dus af? Nee mildheid 

naast consistentie is veel beter dan de huidige hysterische bejegening van 

integriteitsvraagstukken en verdient verre de voorkeur. Integriteit is een 

serieus onderwerp waarover velen praten maar waarvan slechts weinigen echt 

begrijpen waar het in essentie over gaat. 

Eerlijkheid en zuiverheid dekken nog het beste de lading. Elementaire kennis 

over wat integriteit of een zorgvuldig integriteitsonderzoek behelst in een 

politieke arena ontbreekt veelal, ook bij de wetgever en zelfs bij sommige 

rechters. Maar deze zullen vooral ter zitting wijs kijken en maskeren dat hij of 

zij ook geen flauw idee heeft. 

Machiavelli heeft wijze woorden gesproken over bestuurders en politici. Trek 

uw lessen daaruit. Politiek is niet wat het lijkt en dat is het ook weer niet. Wees 

dus uiterst voorzichtig om naar conclusies te springen. Integriteit raakt recht 

en rechtvaardigheid in de kern. De grondlegger van de Heilige Inquisitie in 

Rome ene Peňa, gevreesd bij vriend en vijand, zou zich omdraaien in zijn graf 

als hij de praktijken van de onderzoeks-charlatans had kunnen aanschouwen. 

Dit bureau sprak met dubbele tong, falsificeerde de context, polijstte “feiten 

en bewijzen” en zaagde deze op maat opdat ze in hun frame pasten, verzon 

achteraf ter plekke niet bestaande, laat staan algemeen aanvaarde normen 

waaraan men vervolgens fictief vertoond gedrag toetste, breidde de scope van 

het geniepig onderzoek uit toen burgemeester Paarelketting de dans dreigde 

te ontspringen omdat de verdachtmakingen of zo men wil de aanklachten geen 

vlees aan de botten bleken te hebben. 

Aan alle bewoners en ondernemers van Jenevercity werd gevraagd klachten 

over Paarelketting (anoniem) te melden en het leek veel op vissen met een 

zeer groot net in de hoop iets te vangen en gelooft u mij als ik zeg dat weinig 

vissen aan dat net kunnen ontsnappen. Paarelketting was kansloos nog 

voordat het onderzoek moest beginnen. Tenslotte speelde het bureau de rol 

van scherprechter zodat alle denkbare rollen vermengd werden en het rapport 

op het eerste gezicht doorwrocht leek.
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De bewuste mail waarmee de media schermden en waarin zij een lokale 

aannemer zou hebben geboycot bleek naderhand nooit te hebben bestaan. 

Het bureau had zelf niets, maar dan ook werkelijk niets met integriteit en zou 

in dienst kunnen zijn geweest van de vijand van mijn hoogste baas u weet wel 

dat wezen wiens 666 zijn geluksgetal is. 

Dit verschijnsel is niet geheel onbekend want je ziet het ook in misbruik-

situaties waarbij de zorg van kwetsbare personen aan vermeende integer 

geachte functionarissen of instituties is toevertrouwd. Vaak is macht en de 

verleiding deze te misbruiken de drijvende kracht van de verdorven en 

sadistische mens. 

Mensen die anderen standaard wantrouwen geven slechts een inkijkje in hun 

eigen inborst. Soms voelde “dit dossier” bij mij als een boze droom en ik had  

weliswaar een vieze nasmaak in de mond, maar het is mij ten strengste 

verboden in te grijpen in dit soort situaties. Fortuna beschikt! Aan de ene kant 

geeft dat een machteloos gevoel, aan de andere kant moet je je meerdere in 

Fortuna erkennen en je mee laten voeren met de stroom van gebeurtenissen 

die we leven noemen. 

De vrije wil is tot op grote hoogte onze best gekoesterde illusie. Het leven is 

net een gesponnen draad die op elk moment kan breken en je kan nog zo goed 

je best doen, maar God wikt en beschikt. De vermaarde Russische schrijver 

Tolstoi zei ooit: “geschiedenis is mooi als het waar zou zijn” en gelijk had hij. 

Volgens Dostojewski kan je van 300 konijnen geen paard maken, maar het 

bureau maakte er echter een hele dierentuin van en speculeerde erop dat de 

dommigheid van mensen geen grenzen kent en daar zit wat in. 

Plato zei het al, zintuigen zijn imperfect, althans de interpretatie van wat de 

zintuigen waarnemen en registreren. In onze tijd is beeldvorming 

allesbepalend geworden en daar kan je dus op een vreselijke manier misbruik 

van maken en dat deed dit bureau dan ook. Mensen draaien zichzelf gemakke-

lijk een rad voor ogen en creëren hun eigen comfortabele werkelijkheid en 

sluiten zich af voor prikkels die deze werkelijkheid kunnen ondermijnen. 

De meeste mensen zijn van nature lui, laf, hypocriet, houden van dubbele 

standaarden en mijn afdeling van de 5e kloof van de Maleboge heeft steeds 

meer moeite recyclebare geesten te vinden. Kom nooit aan de zelfgecreëerde 

fictieve comfortzone van mensen want ondanks uw goede bedoelingen zal hun 

gramschap uw beloning zijn. 
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Vanaf zeer jonge leeftijd was ik gefascineerd door het duale karakter van 

geschiedenis en mijn honger naar deze specifieke kennis was onverzadigbaar. 

Intuïtief voelde ik aan dat veel zaken die in boeken staan absoluut niet konden 

kloppen of dat slechts de halve waarheid werd verteld, maar dat wist ik pas 

zeker toen ik wat in vakken zoals sociologie, psychologie, filosofie, economie 

en statistiek werd geschoold. 

Ik kreeg het niet te benijden vermogen motieven van mensen te kunnen 

doorgronden en hun gedrag te voorspellen. Mensenkennis noemen ze dat. De 

enige geschiedenis die de werkelijkheid benadert is de multidisciplinaire 

geschiedenis. Deze wordt gekenmerkt door een brede fenomenologische 

methode van aanschouwen van feiten en (con)teksten inclusief alles wat 

tussen de regels staat. 

De interactie tussen mensen, met vaak tegengestelde belangen is nooit 

waardenvrij en taal al helemaal niet. De aard van taal nodigt uit tot leugens en 

semantische truckjes. Lees het werk van de vermaarde taalfilosoof Noam 

Chomsky en je weet genoeg. Lange Jaap werd al eens eerder in de zaak Pieper 

leverancier van verdachtmakingen genoemd en wist feiten en beladen termen 

zo te draaien en te kneden dat 1 misplaatst zinnetje je congé betekende. 

Napoleon zei het al door schade en schande wijs geworden: “geschiedenis 

wordt door de overwinnaars geschreven en bestaat overwegend uit door 

machtselites aanvaarde mythen”. De nederlaag van Paarelketting was totaal 

en onherstelbaar. Misschien dat dit verslag enige nuance in de beeldvorming 

over haar brengt, maar meer zit er niet in. 

Stelselmatig zijn de overwinnaars in de beeldvorming engelen Gods en de 

verliezers knechten van de duivel, maar zo eenvoudig ligt het helaas niet. Ik 

zou eraan willen toevoegen dat officiële geschiedenis licht verteerbare 

verhalen moet opleveren en vooral de functie moet hebben bij te dragen aan 

een gevoel van verbondenheid, zoals bijvoorbeeld 1 volk onder 1 natie. 

Onderschat het belang van rituele dansen niet.

Hierbij worden stelselmatig pijnlijke of controversiële feiten en zwarte 

bladzijden weggelaten. Wat de gebroeders de Witt, Johan van Oldenbarnevelt 

en Michiel Adriaanszoon de Ruyter is overkomen zit mij nog steeds dwars en 

heeft mijn sympathie voor het koningshuis niet vergroot, alhoewel Alexander 

en Maxima toffe stoofperen zijn. 
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Hoewel veel mensen de waarheid met de mond belijden, mijden ze deze liever 

als zij met de gevolgen ervan geconfronteerd worden. Kunnen ze geen kant 

meer op en zijn conclusies onvermijdelijk dan negeren ze deze feiten domweg. 

Het gros van de mensen duikt in dit soort situaties. Dit verslag over een 

koninginnendrama, dat zich in 2011 in Jenevercity voltrok en dat tot op de dag 

van vandaag voortduurt, zij het veel minder heftig omdat de belangstelling 

ervoor wegebt, is bepaald geen wereldgeschiedenis. 

Het is meer een ordinaire uit de hand gelopen lokale soap of klucht, maar het 

geeft wel een goed inkijkje in de vuige praktijken van lokale politiek anno nu en 

misschien heeft daarom mijn baas mij die opdracht destijds in 2011 gegeven. 

Veel dieper kan men denk ik niet zinken. Paarelketting kwam, zag en vertrok 

via de achterdeur, met pek en veren overladen en ging na een titanenstrijd 

uiteindelijk failliet en compleet ten onder. 

Zoals uit dit verslag zal blijken grotendeels ten onrechte. Hoogmoed komt voor 

de val en hoogmoedig was ze zo nu en dan zeker. Niemand heeft zichzelf 

gemaakt en daarom is mildheid in de oordeelsvorming passend en geboden. Je 

moet je bewust zijn van je valkuilen en tekortkomingen en iedereen heeft 

sterke en zwakke punten, zoals Aristoteles zo treffend in zijn meesterwerk 

Ethica beschreef. 

Een persoonlijkheid is opgebouwd uit een bonte verzameling eigenschappen 

die veelal genetisch zijn bepaald. Ervaringen leggen slechts accenten. Alles 

draait om de juiste eigenschappen in de juiste verhoudingen. Is men moedig 

dan is dat een deugd, is men overmoedig dan is het gevaarlijk en nadelig. Met 

deze wetenschap kan je ook beredeneren waaraan een goede bestuurder 

moet voldoen en dat geldt overigens voor alle beroepen. 

Plato deed hiertoe een voortreffelijke poging in zijn magistrale werk Politea. 

daarbij geïnspireerd door het gedachtengoed van Socrates. De negatieve 

beeldvorming over Paarelketting staat als een huis en zal net als die over 

Lucretia de Borgia lang blijven voortleven. Lucretia was overigens een zeer 

getalenteerde vrouw die op zeer jonge leeftijd werd uitgehuwelijkt aan een 

prins uit Napels. 
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Toen deze zijn vege lijf moest redden voor Ceasare, de meedogenloze 

criminele broer van Lucretia, verspreidde de prins met succes inktzwarte 

roddels over haar. Elke avond, als de bewoners van die bruisende en boeiende 

stad Jenevercity zo rond 21 uur onder de wol waren gegaan, pakte Steekel (de 

gekrenkte assistente van Paarelketting en oud-journaliste haar bezemsteel en 

scheerde laag over de daken van de BK-laan om nog meer roddels over 

Paarelketting op te snuiven en te deponeren bij haar vriend en oud-journalist 

Teek. 

Het gros van de roddelverhalen die via een genoemde lokale internet-forum 

promoveerden tot “onderzoeks-items” kwamen uit haar koker en links 

extremistische politieke splinterpartijen waaraan de raad in die stad rijk was. 

Het huis van Paarelketting aan de BK- laan was een beetje poenerig en 

daarnaast was de exorbitante verbouwing een fluim in het gezicht van het 

lompenproletariaat dat ook rijkelijk in die stad vertegenwoordigd was. 

Op het lokale internetforum, gerund door Teek verschenen de meest 

onwaarschijnlijke vuige verhalen. Paarelketting zou een hond hebben die Frans 

sprak, haar kinderen waren bekeerd door een Chinese sekte, haar man ging 

viool spelen in plaats van de saxofoon en ga zo maar door. De vox populie was 

in de ban van de parel van de BK-laan. Gefantaseerde verhalen werden 

nadiendoor Lange Jaap tot feiten verheven. 

Op het forum circuleerden de wildste indianenverhalen in rap tempo en ook 

raadseden namen anoniem actief daaraan deel om vervolgens met hun andere 

pet op ervoor te pleiten hun eigen verspreide roddels eens grondig uit te 

zoeken. Hardop werd in de gemeenteraad vol met toppertjes de vraag gesteld, 

hoe lang kan dit nog zo door gaan? 

De kippen waren van de leg, de honden blaften onophoudelijk en de vrouwen 

klaagden erover dat door deze stress hun echtgenotes steeds meer seks eisten, 

wel 1 keer per maand in plaats van 1 maal per kwartaal en de arme dames 

voelden zich totaal uitgewoond. De pijnverzachtende vaginale zalf was niet 

meer aan te slepen bij de apotheken van de Broersvest. 

Wat weer op haar beurt leidde tot irritaties over en weer tussen vriendinnen 

wiens voornaamste bezigheid roddelen was. De maat was vol en de 

onvolprezen leden van de raad eisten terstond een “onafhankelijk onderzoek” 

en hiervoor werd zoals gezegd de geniepige Schreibtischmörder Lange Jaap 

geselecteerd. 
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Dé gouden kans voor wetholder Blauwe, griffier Rookgordijn en PVDA-

fractievoorzitter Stampertje, die het dit keer wel het juiste moment vonden 

om met hun politieke aartsvijand en horzel Paarelketting af te gaan rekenen. 

Een half jaar daarvoor had Stampertje nog in vertrouwen (in het kader van een 

zogeheten alcoholnota) gemaild dat het toen nog niet het juiste moment was 

voor een nekschot. 

De tijd van het steken van spelden van voodoopoppen was nu echter voorbij. 

Het dwarsbomen van een koninklijke onderscheiding door Paarelketting voor 

haar voorganger burgemeester van PVDA-huize Scheerjewegvlegel, zou 

gewroken worden. Bijltjesdag was aangebroken. Verneder je vijanden nooit, 

karma bestaat! 

Een privéconflict tussen Paarelketting met een aannemer die close was met 

Scheerjewegvlegel was de perfecte aanleiding en werd haar noodlottig. Ze was 

van meet af aan kansloos en had het achteraf bezien haar vijanden wel erg 

makkelijk gemaakt. Je moet altijd je vijanden bewust kiezen en zeker niet 

onderschatten. Een gedreven en obsessieve aannemer, die zichzelf jaren later 

door dit slepende conflict in de fik stak, boze buren in combinatie met een 

rancuneuze verwarde Steekel en een geniepig Stampertje is echt te veel van 

het slechte. 

Een burgemeester dient daarom te beschikken over een uitstekende antenne 

en 1 ding staat vast, deze functioneerde niet meer onberispelijk in haar 

nadagen. Burgemeesters van het type lintenknippers houden het veel langer 

voor dan ambitieuze witte tornado’s, zoals Paarelketting quasi bewonderend 

ook wel werd genoemd. Een burgemeester moet verbinden, bruggen bouwen, 

gezag uitstralen en zich weliswaar zo nu en dan profileren, maar in ons land 

moet je vooral niet te vaak op de voorgrond treden. 

Eenvoud siert de mens en burgemeesters en dat had de lepe burgemeester 

Aboutaleb goed door toen hij in een documentaire over zijn leven in zijn 

piepkleine autootje zelf boodschappen ging doen in een eenvoudige 

supermarkt. Briljant, hij had Machiavelli dus wel gelezen in tegenstelling tot 

Paarelketting. 

Veinzen is onontbeerlijk om de vox populi tevreden te houden. Nicolo was de 

leermeester van pausen die vroomheid van de daken schreeuwden en zich 

daarna bezondigden aan de wildste orgies. 


