Stront!
Ik geloof niet dat er een familiewapen van de familie Kuiper bestaat, maar als dit wel
het geval zou zijn, dan hoort hier echt iets van stront aan toegevoegd te worden.
Stront! Het heeft mijn hele leven beheerst. Dat komt in de eerste plaats omdat ik
geboren ben op de boerderij. Al heel jong kreeg ik te maken met de stront van
varkens, koeien, schapen en kippen. Het kleefde aan je handjes, aan je kleertjes en
aan de gele boerenklompjes.
En niet te vergeten: de kattenstront. Op de boerderij heb je nu eenmaal altijd katten
nodig ter bestrijding van de muizen en dat betekende dat ik als klein kind ook nogal
eens in de kattenstront greep. Het was, qua hygiëne en beschaafdheid, toen anders
dan nu. Ik weet dat mijn vader - en hij was niet de enige - regelmatig achter de
tuunwal “met de broek af ging”. Omdat ik mijn vader opvolgde als boer, zou het
woord “stront” mijn verdere leven beheersen!
Ik had er alle dagen mee te maken. Tijdens het melken, uitmesten, de kalveren met
witte diarree, die soms tegen je aanscheten, enz, enz. Ik ben zelfs met een
waadbroek vele malen in de mixerput afgedaald om een mixer terug te plaatsen in
het mixergat van de mestkelder. Het gevolg hiervan was, dat je een week lang met
een indringende geur om je heen verder moest, tot ongenoegen van vrouwlief.
Maar zoals gezegd: stront was verweven met de familie Kuiper.
Mijn oom Piet, die ook een jaar op de boerderij heeft gewoond en gewerkt, voordat
mijn vader en moeder met kinderen daar hun intrek namen, kon er ook wat van.
Het gebeurde nogal eens dat hij ’s nachts te laat uit bed ging om naar de plee te
gaan. Het gevolg hiervan was dat hij, voordat hij op de plaats van bestemming was,
een straal ontlasting achter zich liet.
En dan mijn grootmoeder die bij ons inwoonde. Op een ochtend kwam ik uit bed en
trof ik mijn moeder met een zuur gezicht in de keuken aan, terwijl ze mopperde: “dòt
wos ok wòt! De drolle fon oemoe lage fon morrege op de bril fon de plee. ‘k Ging er
sowwat in sitte! ‘k Hep ze er met de biel of moete skrape!” Maar er was meer wat
mijn moeder ergerde. Op een keer zei ze: “d’r log alweer een papiertje met wot erin
op de vloer van de gang!”
Ik moet trouwens bekennen dat ik in mijn jonge jaren een enorme gasvorming in mijn
buik had. Als ik dan ’s avonds in de huiskamer zat met vader en moeder, dan leidde
dit nogal eens tot enorme explosies. Ik zie het nog voor me. Mijn vader die op een
gegeven moment half overeind kwam uit zijn rookstoel, met zijn neus tussen
wijsvinger en duim geklemd, terwijl hij uitriep: “’t stinkt hier weer verschrikkel’k,
missel’ke lucht, die jonge stinkt as ’n bok!”
En als ik de explosies en de geur nog enigermate opvoerde, dan was het subiet: “die
jonge zit maar te skete geve, nag ien keer en ik gaan te kooi!”
Ik wil ook nog refereren aan de vele malen dat ik buikloop had. Het gebeurde nogal
eens dat ik last kreeg van voedsel dat blijkbaar net over de houdbaarheidsdatum
heen ging. Vooral in de zomermaanden, in de tijd dat een koelkast nog een schaars
artikel was, ging het vaak mis!
Ik wil er één ervaring uitlichten. Dat was die keer dat ik een foute makreel had
gegeten. Bij een normaal mens duurt buikloop een paar dagen, maar bij mij houdt
zoiets wekenlang aan! Ook als ik het middagmaal had genuttigd, spoot het er na een
paar minuten alweer uit. Maar dat was nog niet alles. Op een gegeven moment sprak

mijn vrouw mij met een ontsteld gezicht aan op een bijkomend verschijnsel. ”Weet je
wel dat door die schijterij van jou de halve achterwand van de w.c. onder de stront
zit? Het lijkt wel een geelbruin kunstwerk van Jan Wolkers! Het is mij trouwens een
raadsel hoe je dit voor elkaar krijgt. Je moet toch wel heel raar richten van onderen
om zoiets tot stand te brengen.”
Het leek natuurlijk nergens op, maar ja, het hoort nu eenmaal bij het wapen van de
familie Kuiper. Het gebeurde ook wel eens dat ik van top tot teen onder de stront zat.
Stront werkte op mij als een magneet! Zoiets gebeurde bijvoorbeeld bij het bekappen
van koeien. Als je bezig was met klauwverzorging, dan werden koeien onrustig en
voor je het wist – en natuurlijk gebeurde dit vooral bij mij – kreeg je een hoestbui
stront over je heen. Piet Mosk, de veeverloskundige, zei niet voor niets: “Koeien, er
zitte emmers vol stront in!”
Dat het woord stront zo’n impact heeft op de familie Kuiper, kwam ook in beeld bij
mijn destijds achtjarige neefje. Toen ik daar eens langs ging, trof ik pa aan die met
opengesperde ogen uitriep: “’t is toch wot, die jonge begin now nag weer in z’n broek
te skijte! Hee het al sien onderbroeke te barst skete! De gate zitte d’r in! As ’t seves
in huus begint te stinke, don is ’t weer mis! Hee het ’t zo drok met alles, dot er gien
tied is om naar de plee te gaan!” Het jongetje kwam wat bedremmeld en
aangeslagen naderbij, maar veel troost kreeg hij niet. Hij kreeg de naam
“Bruintjebroek” toegemeten en er werd spottend aan toegevoegd: “Er zat vandaag
maar zo’n beetje in je broek!”
Ach ja, één of andere milde behandeltherapie stond toen nog in de kinderschoenen,
zullen we maar zeggen. Ik geloof trouwens niet dat één of andere therapie, op mij
enig effect zou hebben gehad! Bij hoogte- en dieptepunten, bij vreugde en verdriet,
bij gezondheid en ziekte, altijd heb ik de stront als een bondgenoot meegedragen.
Het zit in mijn poriën, het zit ingevreten in mijn handen en in mijn huid! Toch ben ik
op latere leeftijd wel een beetje afstandelijker geworden aangaande stront.
Door de vele inspanningen van mijn vrouw ben ik toch wat netter en meer verzorgd
gaan leven. Haar inspanningen hebben op bescheiden wijze vrucht gedragen. Zelfs
de door haar bedachte bijnamen als : Windmolen en van Poedelem, hebben
enigszins geholpen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds volmondig getuig:
Mocht er een wapen van de familie Kuiper bestaan,
Dan geef ik er bij deze een bruin kleurtje aan!
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