
Op mijn computer heb ik een gele Post-it® 

geplakt waarop de datum van de deadline 

voor deze rubriek staat gekrabbeld. Ik heb 

nog even de tijd zie ik en roep Fico bij 

me. De hond heeft – geconditioneerd als 

deze dierensoort al eeuwenlang is - meteen 

door dat we samen gaan wandelen. Fico kwam 

er op voorschrift van de huisarts, die 

letterlijk op zo’n papiertje ‘hondje kopen’ 

had geschreven. De dagelijkse wandelingen 

met de trouwe viervoeter zijn goed voor de 

gezondheid, dat heb ik al ondervonden. En Fico 

zorgt ook voor veel plezier in het leven.

Waar Fico echter niet voor kan zorgen – 

eeuwenlange conditionering ten spijt – is 

het opruimen van zijn gevoeg. Sinds ik 

er door een gemeenteambtenaar terecht op 

gewezen werd dat ik daar met behulp van een 

Doggy Bag® zelf voor moet instaan, draag ik 

altijd een rolletje van de plastic zakjes 

bij me. Het ijverige gemeentebestuur heeft 

er – heel slim – voor gezorgd dat er niet 

al te veel vuilnisbakken in het dorp staan 

opgesteld. Met als gevolg dat mijn wandelingen 

volgens de huisarts lang genoeg zijn om het 

cholesterolpeil aanvaardbaar te houden.

Weer thuisgekomen, haal ik de Post-it® van 

de computer en begin te schrijven. Nog niet 

aan deze rubriek, dat komt straks wel. Nee, 

het is een brief aan de producent van Post-

it®, 3M. Of ze als de wiederweerga zelf hun 

sh*t in Zwijndrecht willen komen opruimen en 

verschepen naar Saint Paul, Minnesota, USA. Zo 

niet, dan zal ik een politicus vragen- die hier 

ongetwijfeld een opportuniteit® in ziet (ook een 

vorm van conditionering) of hij persoonlijk die 

rommel in de tuin van 3M’s CEO wil gaan dumpen.

En zo zal dankzij Fico de Oosterweelverbinding 

geheel volgens planning voltooid worden! 
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