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Of hem niets bijzonders was opgevallen aan
de oren van de president, vroeg zijn cliënt
op de terugweg. X keek zijn cliënt, Hengels
geheten, spottend aan. Hengels was in kort
geding gedagvaard omdat hij zijn ex-
vriendin al zes maanden bestookte met
brieven, pamfletten en brochures met onder
alle geschriften steevast: ‘cc gemeenschappe-
lijke vrienden en kennissen’. Eiseres had
overigens verstek laten gaan.

X antwoordde dat het gehoororgaan van
de man die over het straat- en contactver-
bod diende te oordelen, hem niet had
beziggehouden. ‘Zijn oorlelletje zat niet vast
aan zijn hoofd’, ging Hengels door. ‘Dat
betekent dat de man een intellectueel is. De
ratio heeft de overhand boven de intuïtie.’

Als dat waar was leek het X dodelijk
voor de afloop van het kort geding nu hij in
zijn pleidooi en producties wel wat zaken
naar voren had gebracht die het nodige
verg den van ’s mans verbeeldingskracht. Zo
hadden de bezoeken van Hengels in het

holst van de nacht ‘op uitnodiging van zijn
ex’ plaatsgevonden. ‘Belde ze u dan op?’
had de president gevraagd, waarop X, het
antwoord van Hengels kennende, zich
alvast wat kleiner gemaakt.

Hengels begon uit te leggen dat het een
visioen was, een soort telepathische invitatie
als het ware. X meende dat de ogen van de
president, toch aardig bestand tegen aller-
hande soorten prietpraat, zich even ver-
nauwden, maar verder gaf hij geen krimp.

Hengels had daaruit moed geput en,
teleurgesteld door het wegblijven van de
eisende partij, aanhouding van het kort
geding gevraagd en oproeping van zijn ex.
Dat had de president gelukkig hoofdschud-
dend geweigerd.

X voelde ondertussen met een hand aan zijn
eigen oorlelletje. ‘Nee, bij jou zit het vast’,
zei Hengels al, ‘jij laat je vooral leiden door
intuïtie.’

Geheel intuïtief keek X een voorbijkomend
meisje na. Hengels volgde zijn blik. ‘Niet
gek, maar ze heeft een blokkade bij haar
tweede chakra’, verkondigde Hengels stel-
lig. X kon er alleen maar om lachen. ‘Zoals
veel mensen overigens’, had Hengels hem
nog bestraffend toegevoegd.

De stemming was vrolijk. X floot een wijsje
en ook Hengels verklaarde ongeacht de
ongetwijfeld fatale afloop ‘een goed gevoel
te hebben’. Het was inmiddels tegen borrel-
tijd en op uitnodiging van Hengels par-
keerde X zijn wagen bij een lommerrijk cafe
waar ze ieder twee consumpties namen ver-
gezeld van een portie bitterballen. Na
afloop gingen ze ieder huns weegs maar niet
dan nadat Hengels hem handenwrijvend
had medegedeeld dat hij zijn ex met een
brief op de hoogte ging brengen van de
gebeurtenissen van die middag. X liet het
maar zo. Sommige cliënten waren onverbe-
terlijk. n
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