
608 Een Vrouw in de TV met dikke Borsten 
 
Zaterdag 11 juli 2009  
 

Case Nr TSS TSA TACx TN TR Plaats DT DW DS A AT AW AS 

608 1 11-07  
01:05 

11-07 
09:00 

11-07 
09:00 

11-07 
09:10 

09-08 
17:00 

Nuth 1451 379 73 10 526 116 12 

 
Ik wandel in een bos. Het is een lang pad. De bomen staan er iets vandaan, naast een grasstrook. Het 
gras is heel licht groen. De bomen zijn dun en hoog. Sarah speelt op het pad. In de verte is iets. Het is 
een zwarte vlek. Het is een zwarte hond. Het zijn veel zwarte honden. Er zijn mensen bij. Sarah staat 
stil. Ze vertrouwt het niet. De honden rennen op haar af. Sarah rent de andere kant uit. Daar zijn ook 
zwarte honden. Ze aarzelt. De honden doen niets. Samen spelen ze in het gras1. Ze hollen naar rechts. 
Ze spelen met elkaar. De gasten zijn laat. Ik heb haast. Ik moet me aankleden. Jan is heel dik2. Hij 
staat naast me. Hij is op bezoek3. Ik voel de pan met soep. Er staat een plastic wasmand vol kleren. In 
de wasmand zit de soepketel. Het deksel is heet. Het is een aluminium ketel met een afsluitbaar 
deksel4. Ik moet plassen. Ik wil de soep in de gootsteen gieten5. Het is een oranje, dikke soep met 
grote brokken er in. De soep gaat niet door de gootsteen6. Ik ben naakt. Ik pis op de soep. Het is een 
witte gootsteen7. De soep wordt verdund en spoelt een beetje door. Jan en ik kijken er naar. De fontein 
is vol water. Of ook niet. Jan en ik zijn zichtbaar door het raam8. Mensen kijken naar binnen. Ik b
mezelf met een dikke jas. Ze kunnen me niet zien. Ik weet niet of ze dat kunnen zien. Het ontbijt is 
laat. Te laat. Ik heb geen tijd over. Ik moet om twaalf uur naar de expositie

edek 

                                                

9. Het kan niet. Op het dak 
lopen twee mooie vrouwen. Ze lopen langs een paar ramen. Ik weet niet of ze kijken. Het doek steekt 
over. Ze lopen onder een luifel van wit plastic. Ik ben binnen. In de TV zit een vrouw. Ze zegt iets. Ze 
buigt voorover. Het is een kleine TV. We eten van twee borden. Er kan niemand kijken. Hij neemt een 
vierkant karton. Het is net een TV. Hij houdt het bord voor de TV. Nu is het duidelijk. Er zit geen glas 
in. Het bord zwenkt weg. Het mens in de TV is heel dik. Ze zit klem10. 

 
1 Dit is een gebruikelijk tafereel als we de hond uitlaten. 
2 Mijn broer Jan is zwaarlijvig. 
3 Mijn broer Jan was enkele maanden geleden een paar dagen bij ons op bezoek. 
4 Ik gebruik vaak een RVS ketel met hoge druk ventiel om te koken. 
5 Ik plas wel eens in de gootsteen. 
6 Onze gootsteen in de keuken is al een tijdje half verstopt. 
7 Onze badkamer heeft een witte gootsteen. 
8 Ons badkamerraam heeft geen gordijnen. Soms denk ik als ik ’s avonds op de badkamer ben dat mensen me 
kunnen zien van buiten. Maar daar is vrijwel nooit iemand. 
9 Ik ben druk geweest met de Parkstad Atelierroute. 
10 Sinds ik afgevallen ben betrap ik mezelf op een fascinatie voor dikke mensen. 

 


