
Heeft Willem Lust, presentator van NOVA, een toupetje of niet? Deze boeiende vraag
wordt binnenkort voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Lust heeft namelijk columniste
Heleen van Royen, bekend van haar hilarische roman De gelukkige huisvrouw, voor de
rechter gedaagd omdat zij de euvele moed heeft gehad te beweren dat Lust niet bloots-
hoofds door het leven gaat maar zich voorzien heeft van een haarstukje. O schande! Zijn
reputatie en geloofwaardigheid staan volgens zijn advocaat op het spel. Het zal je ook maar
gezegd worden. 

Er zijn nu twee mogelijkheden. Lust is echt kaal en heeft inderdaad een toupetje opge-
plakt. Tragisch natuurlijk, want slachtoffer van zijn ijdelheid. Op zich kan ik wel met hem
meevoelen, want ik ben mijn eens weelderige haardos ook al weer enige jaren kwijt. Maar
zolang mijn vriendin mij niet dreigt te verlaten wegens mijn wijkende haargrens, kan het
mij eerlijk gezegd niet schelen. Verminderde potentie is een fabeltje, en van een teruglo-
pende geloofwaardigheid heb ik ook nooit iets gemerkt. En als Lust echt kaal is, is natuur-
lijk het domste wat je kunt doen daar de aandacht op vestigen door het aanspannen van
een kort geding. Je weet zeker dat dát met extra media-aandacht gepaard zal gaan en dat de
lachers niet op jouw hand zullen zijn. 

Maar stel nu dat Lust tot de minderheid van de mannen behoort die geen last heeft van
kaalheid? Dat hij niets geïmplanteerd, gemanipuleerd of opgeplakt heeft? Dan zou ik, als ik
zijn advocaat was, hem eens diep in zijn ogen kijken en vragen waar hij zich in vredesnaam
druk over maakt. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die nergens last van heeft, zich
zodanig in zijn kuif gepikt voelt dat hij wil gaan procederen om een vals gerucht dat het
niveau van de dorpsroddel niet ontstijgt, uit de wereld te helpen. En ik kan me nog minder
voorstellen dat er een advocaat is die zo weinig omhanden heeft, dat hij zich voor een der-
gelijke zaak leent. 

Conclusie: het is waar, Lust is kaal. En als het waar is, mag Heleen van Royen zich daar
van mij vrolijk over maken. 

En dat deed ze dan ook in Het Parool van 28 september jl.: ‘Ik zal niet beginnen over
haren en streken, maar ik heb nog nooit zo’n leuke brief op mijn bureau gehad.’ Waarna
zij uit de brief van de advocaat van Lust citeert: ‘Cliënt wordt door de mededelingen over
zijn vermeende wens naar of bezit van een cosmetisch hulpmiddel in zijn reputatie en
geloofwaardigheid aangetast. Cliënt kan niet tolereren dat zijn belangen op deze wijze en
in deze mate worden geschaad.’

Heleen van Royen droomt nu van een kort geding waarbij de rechter vraagt: ‘Wilt u
even naar voren komen, mijnheer Lust?’ En in haar droom zal de rechter dan heel hard aan
het haar van de NOVA-presentator trekken om zelf vast te stellen of het wel of geen toupet
is.

Zij eindigt haar column met: ‘Dat soort rechtszaken, daar lusten we wel pap van,
Willem. See you in court.’

Kom op, Willem. Grass doesn´t grow on a busy road. ■
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Lust in last


