
Geld 
 

Strompelend komt hij de trap af. Een bejaarde, krikkemikkige man met krakende gewrichten. 

Mijn eerste gast, dhr. H.O.L.B.E. Woner. Als hij maar niet de laatste tree mist. 

Waarom ben ik in Godsnaam een Bed & Breakfast begonnen. 

Gescheiden, geen werk, geen inkomen. Een Bed en Breakfast leek me de oplossing. 

Vannacht hoorde ik weer dat ouwe mannengerochel dat ik zo goed ken van vroeger, toen ik als 

nachtzuster de ronde deed op de interne afdeling en sputum potten leegde. Potten vol met 

groen gele rochels.  Gadsie, toen zorgde ik ook al voor ouwe mannen. 

Waarom ben ik in Godsnaam een Bed & Breakfast begonnen. 

Zo, de koffie loopt door. Toast, kaas, jam. Het ontbijt staat klaar voor de ouwe rochelpot.. 

Gezicht op vrolijk en gastvrij. Goedemorgen, hebt u goed geslapen? Als een roos mevrouw.  

En u? 

Met priemende kraaloogjes kijkt hij me aan. Goed, dank u. 

Ik was om de haverklap wakker. Zijn prostaat is ook aan vervanging toe want twee keer moest 

hij eruit en dan klonk er geen krachtige jonge mannenstraal, maar gedruppel uit een roestige 

ouwe kraan. 

Koffie? Graag, u verwent mij. En voor dat geld! U kunt het dubbele vragen mevrouw. 

Weer die priemende kraaloogjes. 

U doet dit waarschijnlijk al jaren. Nou ik bespreek alvast voor komend voorjaar. 

Hij schrokt en praat ook nog met volle mond. 

Met een bevroren glimlach loods ik ons door het ontbijt heen. Hij betaalt contant. Geen fooi. 

Na het uitwisselen van beleefdheden zwaai ik hem uit. Met een rotvaart sjeest hij weg op zijn 

ouwe fiets. Ik draai me om. Die is weg. 

Een knal...  Piepende remmen...  Ik ren. Daar ligt hij, languit op straat. Mijn eerste gast. 

Bril kapot... Hoofdwond...Ik kniel bij hem neer. Meneer Woner.... Meneer Woner... Hoort u mij?! 

Geen reactie. Zijn kraaloogjes priemen niet meer... Een laatste rochel... Hij is dood... 

De chauffeur van de witte bestelwagen ziet lijkbleek. Hij schoot opeens voor mijn auto langs. 

Ik zag hem echt niet. Hij keek niet uit. Hij had wel voorrang. 

De Ambulance komt. Mevrouw hoort u bij deze man. Zou u alstublieft mee willen gaan zodat 

we zijn gegevens kunnen chequen? Deur op slot, tas mee. Zo'n bejaarde laat je niet stikken. 

Nou ja hij is al dood. 

Ik snuffel in zijn spullen en vind een kleine oude agenda vol hanenpoten. Een telefoonnummer 

van de VvVZ. Ik bel. Of ik dhr. Woner ken? Ja, die is penningmeester van onze vereniging. De 

Vereniging Voor Vrekken en Zuinigerds. Nee, hij heeft geen familie. Dood...? Dan zal ik de 

V.A.B.C. bellen , de Vereniging voor Armen, Begrafenis en Crematie. 

Ziet u, dhr. Woner wilde geen geld uitgeven, wat een voorwaarde is om lid te worden van onze 

vereniging. Hij leefde geïsoleerd, woonde in een krot en at duivenvoer. Zijn taak als 

penningmeester vervulde hij contentieus. We zullen hem missen. Ik weet dat hij bij een oude 

schoolvriend, een notaris, zaken heeft vastgelegd. Wacht, ik geef u zijn telefoonnummer. Een 

zekere Hans. Ik bel. Notariskantoor Worst. Wat zegt u? Dhr. Woner dood?! Kunt u nu naar mij 

toekomen mevrouw. Het is van groot belang. Ik stuur op mijn kosten een taxi om u op te 

halen. 

Waarom ben ik in Godsnaam een Bed en Breakfast begonnen. 

Een uur later zit ik tegenover dhr. Worst. Zegt u maar Hans. 

Henk Woner en ik kennen elkaar van de lagere school. Ik was een kwetsbare astmatische 

jongen en werd gepest met mijn naam. Geregeld had ik aanvallen van benauwdheid waarbij ik 

dacht ik dat ik doodging. Henk knielde dan bij me neer. Hij liet mij niet stikken. Ook hij werd 

gepest met zijn naam. H.O.L.B.E Woner.  Mevrouw, ik ben u zeer erkentelijk. 

Het testament van Henk luidt als volgt: 

Acte van Berusting. Artikel 1 : Al mijn bezittingen en mijn gehele vermogen, te weten een 

bedrag  ter waarde van anderhalf miljoen euro, laat ik na aan de persoon die naast mij zit of 

staat als ik dood ga. 

Nu weet ik waarom ik een bed en breakfast ben begonnen. 
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