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Mise-en-scène • 7 september 2017 (16:28) – Ronald Nijhof

Ad Hoc • 26 april 2017 (00:53) – Ronald Nijhof

Recensie • Het menselijk oog • Beperkt, vertekenend, 
maar ook vergevingsgezind

Redactioneel • bessel bemmel bezzel ik ook ehrun. 
wessel wessel. hallo ik ben herburt, hurburt hee, 
weet je wat de baas van nexonights is? hurburs. weet 
je wat die en hier komt hurburs, sjoeka sjoeka sjoeka 
dikzakken. sjakie… en ik heb sjakie. eehh van mij, eeh, 
onderkant zit verf. wat de booiss wasse wosse whurbe, 
smeer smeer rottottottot, of niet? boschappe die 
moete wel dubbel? is het veel te veel? wat weat aah 
ha. ehhh hm hm, hhm hhm huhuhm hm. issapesadesit, 
nee kijk, overal nog smeren. piepway, piepway, pie-
piedee. oja herburs, is wel de baas van nexo, is echt. 
hurbus nexonight japans, japanse nexoknights japanse 
nexoknights, koolang lola lang he kijk jongens oja, ja 
lem, willem, de kraan. wessel ehhm zeg es de naam van 
de baas. hurbun, nee hurbus. japansan japan murbus 
uurrghhh jonges hoor es hoor es jongens hoor us nu 
jonges hoor es nu. hurbus hee hehehehe hiiii haa. – en 
ik wil de allerliefste – ijskrachten – ehm, ehm, ik wil 
zo graag vuurkrachten – ik wil een arm vol met steen, 
en uit mijn arm kan ik dan heel veel steen op mijn oog 
doen, ja – nee, ikke ijskracht – en oja. ikke ook. – uit 
mijn armen vuur en uit mijn armen komt dan vuur, – nee, 
ik wil megaknight zijn, megaknight, woooooo, 

Sport • FC De Bilt JO8-4 — V .V. Maarssen JO8-4. 
Ondanks bestudering van de boompartijen wist de ver-
dediger van de thuisclub de gelijkmaker te voorkomen. 
Daarna was er limonade. 

Walf Oortsen • 2017

KENNERS WETEN GENOEG

Jukebox • L’Art Bruit – The Art Show Orchestra (2010) • CBKU, Utrecht • A.S.O. bestaat uit Ronald Nijhof, 
Christian Toonk, Rob Zimmermann, Tom Kok, Jan Willem Deiman, Frank Jansens en Henk de Vries
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