
Sowhat?-FUN Bookzines is monkeyproud to present:

SO WHAT?-PRODUCTIONS © 2018



HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

Mokum, achter de kerstklokjes

Vrienden,
Ik ga mee met dit ikke-ikke-ikke-tijdperk. Ik vind
het  dan  ook  helemaal  niet  erg  dat  het
pensioenoverleg onlangs is stuk gelopen. Want
ik ben sinds augustus al pensionado! Maar hoe
kan  dat?  Je  bent  nog  niet  zo  oud,  toch?  Ik
bespaar je de uitleg want dit is een Kerstkrans,
geen wetboek. Wél kan ik vanaf nu genieten van
geld  waarvoor  ik  mijn  hele  leven  keihard
gewerkt heb.

Ga  je  nu  op  je  lauweren rusten?  Nee,  het
vreemde is dat ik nu harder werk dan ooit. En ik
draag voor het eerst van mijn leven een  badge
op mijn werk, het buurthuis. En ik krijg voor het
eerst van mijn leven last van  welvaartsziektes:
van  stress en van  RSI omdat  ik  bingomaster
ben. En omdat ik ben ga sporten ook van mijn
hamstrings. Allemaal dingen die je normaal ver
voor  je  pensioen  krijgt.  Maar  zo'n  druk  sociaal
leven is beter dan achter de  geraniums zitten.
Want stel dat je dan  dood neervalt: in dit ikke-
ikke-ikke-tijdperk vinden ze je pas na tien jaar!

Ook in het  binnenlandse nieuws was het ikke-
ikke-ikke.  Het was een  Topjaar voor het onder
toezicht  van  het  kabinet flink  graaiende
grootkapitaal: zoals ING en Shell. Het D-woord
was  na  Blokkeerfries het  belangrijkste  woord
van  het  jaar.  De  afschaffing van  de
dividendbelasting ging uiteindelijk niet door. Het
geld zou  ten  goed  komen  aan  het...
bedrijfsleven. Bent u daar nog? Verder is er nog
veel  meer  gebeurd.  Zoals  Halbe  Zijlstra die
overal  was,  omvallende  ziekenhuizen,  WE
worden  straks  wereldkampioen  en  een
bloedhete zomer.

En qua buitenlands nieuws was het vooral voor
Trump een  Topjaar.  Dit  dankzij  de vele  Top's

die  hij  dit  jaar  had.  Onder  meer  met  de
gebruikelijke andere hoofdrolspelers  Rocketboy
Kim  Jong-un en  Tsaar  Poetin.  En  met  die
vierde  hoofdrolspeler,  onze  eigen  Mark  Rutte.
Maar Mafklapper of niet: Trump is in eigen land
populairder  dan  ooit.  Dat  geeft  nét  zo  veel  te
denken als al die  aanslagen en  natuurrampen
die er ook dit jaar waren. 

In  de  gloednieuwe Kerstkrans staat  het
afgelopen  jaar weer  in  woord en  vooral  in
beeld. Een Kerstkrans met als  subtitel, je raadt
het nooit: Topjaar! Ik loop wat achter met media.
Ik heb  geen WhatsApp, geen  Instagram, geen
Tinder en geen Pokémon. Ik communiceer nog
steeds via links op Facebook en Twitter over de
Kerstkrans.  Omdat  de  Kerstkrans  leuk  voor
iedereen  is:  deel en  retweet!  De  Kerstkrans:
Ouderwets goed!

Wat brengt  2019? Ik  zou  het  niet  weten!  Hoe
gaat  de Kerstkrans  er  dan uitzien?  Ik  zou het
niet  weten!  Wat ik  wél  al  weet,  is  dat  ik  ruim
aandacht  ga  besteden  aan  het  dan  afgelopen
ikke-ikke-ikke-decennium.  Het  was  beslist
geen  Top-decennium.  Maar  dat  wordt  de
volgende Kerstkrans, net als deze, natuurlijk wél.
We  gaan  er  in  ieder  geval  met  een
honderdduizendklapper uit.  Heb  jij  nog  leuke
ideeën voor de volgende Kerstkrans? Je weet me
te vinden. Niet allemaal tegelijk!

Neem ook eens een kijkje op de andere pagina's
van  sowhatfun.  want  er  is  veel  te  zien.  Het
lezen  van  al  die  columns is  een  ideale
tijdsbesteding tijdens de Donkere Dagen!  Maar
voor  nu: Ik wens je ontzettend veel plezier met
deze  Kerstkrans.  En uiteraard: een fijne  Kerst
en een tof 2019, ook namens kat Miepie! 

René A.



DECEMBER

De Kroaat Praljak pleegt tijdens het 
Joegoslaviëtribunaal zelfmoord door 
cyaankali in te nemen...

Bitcoins zijn opeens erg veel waard voor 
gebakken lucht...

Ook astmalijder Chris Froome loopt tegen de 
dopinglamp, dit terwijl alle niet schone 
Russen worden gestraft...

…en Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad 
van Israël, dit om vrede te bewerkstelligen: de
rellen nemen alleen maar toe.

…en bij de SP neemt Lilian het over van 
Roemer, zijn voorganger was haar vader Jan. 

...want zij mogen niet naar de Winterspelen, 
zo oordeelt het IOC en lid Eurlings ligt onder 
vuur vanwege vrouwen rammen: blijft hij aan?



JANUARI

Nee, Eurlings houdt zogenaamd de eer aan 
zichzelf maar is binnen het IOC onhoudbaar 
geworden...

Januari krijgt twee zware stormen voor haar 
kiezen...

Bekend wordt dat het hackteam AIVD de FBI 
cruciale informatie gaf over de Russische 
inmenging bij de verkiezingen in de VS en...

…maar beide Korea's zoeken toenadering en
treden onder één vlag op tijdens de 
Winterspelen in PyeongChang. 

…en Maduro stelt zich, ondanks de door hem 
ontstane chaos, herkiesbaar in Venezuela.  

…na weer een beving in Groningen lijkt het 
dat het kabinet nu ernst maakt met herstellen
van schade en terugbrengen gaswinning.



FEBRUARI

De Winterspelen in Pyeongchang zijn voor 
ons zeer succesvol, maar er zijn ook 
gevolgen vanwege nepnieuws:...

Tijdens zijn rechtszaak getuigen zijn zussen 
tegen Holleeder en...

'Spion' Kroon heeft expres informatie 
verzwegen (gijzeling, doden tegenstander) 
om de missie niet in gevaar te brengen en...

…minister Halbe Zijlstra (BuZa) moet 
aftreden omdat hij, jaren geleden, loog over 
een niet gebracht bezoek aan Poetin. 

…dat je donor bent als je geen bezwaar 
aantekent, komt ook door de Eerste Kamer.  

...tv-legende Mies Bouwman en langstzittende
premier Ruud Lubbers, tevens billenknijper, 
overlijden.



MAART

Vijanden Kim Jong-un en Donald Trump 
Lijken elkaar te gaan ontmoeten en...

ING trekt de exorbitante salarisverhoging van
topman Hamers, voorlopig, in vanwege de 
'onderschatte publieke opinie'...

Tijdens de campagne voor de gemeenteraad 
vliegen, vooral, lokale politici uit Amsterdam 
en Rotterdam elkaar in de haren...

…Groot-Brittannië zet Russische diplomaten
uit vanwege een vergiftigde ex-spion daar.

…en actievoerders maken zich druk om de 
volgens hen belabberde omstandigheden 
van de grazers in de Oostvaardersplassen.

…en de verkiezingen worden gewonnen door 
de lokalen en er wordt tegen de sleepwet 
gestemd, voor wat het waard is: niets dus.



Jaaroverzicht 2018
Het buitenlandse nieuws werd opnieuw bepaald door de Grote Drie: Rocketboy Kim Jong-un, Tsaar Poetin 
en Mafklapper Donald J. Trump. Het binnenlands nieuws werd bepaald door het D-woord en het frauderend 
grootkapitaal wat onder toezicht van het kabinet zijn goddelijke gang mocht gaan. Lees hierover én over alle 
andere belangrijke gebeurtenissen van 2018 in dit niet meer uit je Kerstkrans weg te denken geschreven 
jaaroverzicht. En, jawel, het was een Topjaar!

Rocketboy
Rocketboy Kim Jong-un was weer flink bezig met zijn kernproeven en het dreigen met zijn grootste hobby: 
raketjes afschieten. Gelukkig kwam er eindelijk, eindelijk toenadering met aartsvijand en buurland Zuid-
Korea. Maar dat deed sportliefhebber Kim alleen maar omdat hij dan verzekerd was van een ereplaats 
tijdens de Winterspelen in Pyeongchang. Om daarna weer de als vanouds ondoordringbare vesting zonder 
vriendjes te zijn. Dat inspireerde Trump tot een Top met hem. Is het in Zuid-Korea dan zoveel beter? Beslist 
niet, want in dit meest welvarende land ter wereld sterft 50% als gevolg van een hartaanval of stress 
vanwege het harde werken.
  

Tsaar Poetin
Het is nu wel bewezen dat Tsaar Poetin dankzij hackers Trump aan de macht heeft geholpen. Dit heeft hij 
gedaan omdat Trump geen partij voor hem is. Zo is het gemakkelijker voor hem om de Machtigste man van 
de wereld te worden. Erg belangrijk ook voor hem, want hij heeft, behalve Syrië, nauwelijks nog vrienden. 
Verder frustreert hij nog steeds het MH17-onderzoek, laat overal in de wereld vijanden van hem vergiftigen 
en heeft hij een abominabel WK laten organiseren. Het ergste is dat hij nu in... cyberoorlog is met Nederland:
oppassen dus Poetin! Aan die cyberoorlog ging een hack-schandaal van het niveau Jansen en Janssen uit 
Kuifje vooraf. Dit alles rechtvaardigt een Top met de leider van de Westerse wereld, Trump. 
 

Topjaar
Je kunt van hem zeggen wat je wilt maar het is nog nooit iemand gelukt om iedere dag zo prominent in het 
nieuws te zijn als Trump. Hij begon het jaar uiteraard controversieel door Jeruzalem als hoofdstad van 
oorlogsstaat Israël te erkennen, een stad nota bene waar meer Palestijnen, de grootste vijand van Israël, 
dan Joden wonen. Hier laat ik het bij met betrekking tot zijn 'daden' want dit Jaaroverzicht moet niet de hele 
Kerstlkrans in beslag nemen. Verder naar de Tops. Het was een Topjaar voor Trump. Onder meer een met 
de G7 waar hij met ruzie wegliep. Een met Kim wat een flinterdun akkoordje opleverde wat nooit zal worden 
uitgevoerd. Een met Poetin waarin hij met boter en suiker werd ingemaakt. En zowaar een met Rutte, het 
enige wat hij daarvan leerde, is dat niet Kopenhagen maar Amsterdam de hoofdstad van Nederland is. En 
nog veel meer Tops. Al deze Tops hebben niets opgeleverd. Behalve dan dat hij populairder dan ooit is in 
Amerika.
 

I was here
Het is Rutte vorig jaar weer gelukt: een kabinet samenstellen waar de honden geen brood van lusten. Met 
twee mislukte wethouders die nu vicepremier zijn. Met diverse in het vorige kabinet mislukte 
staatssecretarissen die het nu als minister mogen proberen. Eén minister is al weg, uiteraard een uit zijn 
eigen partij: Halbe Zijlstra heeft gelogen dat hij bij Tsaar Poetin in de datsja was. Zou hij ook in die grot in 
Thailand zijn geweest? Hij werd op Buitenlandse Zaken opgevolgd door de ook al niet onomstreden Stef 
Blok. Die noemde Suriname een failed state. Terecht, want er staat een drugsdealer aan het hoofd, maar 
zoiets zeg je als diplomaat niet. Verder beledigde hij vanuit zijn volledig blanke ivoren toren alle bewoners 
van Nederland door te stellen dat de multiculturele samenleving is mislukt. De enige capabele minister is 
Sigrid Kaag en, jawel, zij is... Onderminister van Buitenlandse Zaken.

Wederopstanding
Net als tijdens het EK waren WE er tijdens het WK niet bij. Een vreselijk WK in het vreselijke land Rusland 
met een vreselijke winnaar, Frankrijk. Frankrijk speelde antivoetbal want speelde zelf niet, reageerde alleen 
maar en won dankzij de vreselijke videoref. Waarom is de videoref vreselijk? Omdat deze noviteit net als de 
scheidsrechter verkeerde beslissingen neemt, dus nu zijn er twee die verkeerde beslissingen nemen en is 
het voetbal qua arbitrage een dubbel zo groot foutenfestival. Maar gelukkig hebben we nu bondscoach 
Koeman en verrijzen we uit de as. We hebben onze loodzware groep in de Nations Cup met de laatste twee 
wereldkampioenen al gewonnen. In 2019 winnen we die Cup en in 2020 het EK. En in het bloedhete Qatar 
zijn we vanwege onze afgelopen bloedhete zomer ook nog in ons voordeel. Dus dat WK in 2022 winnen WE 
ook. En ook onze dames mogen weer naar het WK! 



APRIL

Er zijn twee bijna identieke aanslagen in 
Münster en Toronto...

Mark Zuckerberg van vuilnisbelt Facebook 
moet weer eens naar de rechter vanwege 
privacyschending...

Historisch: Kim Jong-un stapt de grens met 
Zuid-Korea over en beide Korea's 
overleggen met elkaar...

…en Trump c.s. bombarderen weer eens 
Syrië vanwege weer eens gifgas door Syrië.

…en er is de memorabele soap rond de 
memo's over de dividendbelasting waar 
zogenaamd niemand het bestaan van wist.

...en we zijn eindelijk een stapje verder want 
het logo voor de Johan Cruyff Arena is er: nu
alleen nog even ophangen...



MEI

Trump zegt de Iran-deal en de top met Kim 
Jong-un af om de laatste even later weer 
door te laten gaan...

Israël pleegt excessief geweld in de 
Gazastrook en wint Eurosong...

Dopingzondaar Froome mag lopende zijn 
onderzoek gewoon de Giro winnen...

…en een Syriër met verward gedrag die 
eerder zijn huisraad het raam uitgooide, 
steekt drie mensen neer in Den Haag.

…en de Britse prins Harry trouwt met actrice 
Meghan en de hele wereld kijkt mee. 

...en Volkert van der G. wil van zijn 
verplichtingen hier af want wil... emigreren.



JUNI

Trump maakt ruzie met de rest van de G7: 
over de importheffingen en hij wil Rusland bij
de G7 hebben...

De invoering van de nieuwe Privacywet gaat 
met horten en stoten...

Shell ontduikt dankzij een deal met de 
Belastingdienst vele miljarden en...

…en gaat vervolgens naar Singapore voor de 
historische ontmoeting met Kim wat niet 
meer dan een flinterdun akkoordje oplevert. 

…en tijdens het tegenvallende WK Voetbal is 
de videoref een noviteit. 

...een boot vol vluchtelingen dobbert op de 
Middellandse Zee en niemand wil ze hebben.



JULI

Ook Rutte mag even langs bij Trump die 
alleen maar tops houdt...

De bevrijding van twaalf voetballertjes uit 
een Thaise grot is een waar mediaspektakel 
en...

Eindelijk rijdt de Noord/Zuidlijn in 
Amsterdam  maar niet iedereen is even blij...

…zoals met Poetin die hem met boter en 
suiker inmaakt.

…minister Blok van Buitenlandse Zaken, 
uiteraard een VVD'er, doet idiote uitspraken 
over multiculti en Suriname. 

...en we hebben een hittegolf, het ene 
weerrecord na het andere wordt gebroken.



Jaaroverzicht 2018 (vervolg)

Verstappen
Nee, dit stukje gaat niet over Max die, als hij zo doorgaat, volgend jaar ongetwijfeld wereldkampioen Formule
1 wordt. Het gaat over Nicky, één van de zaken uit het vorige millennium die opeens een doorbraak kende. 
De politie komt handen tekort maar gelukkig is Peter R. de Vries er nog om te helpen. Ene Jos, nee, niet de 
vader van Max, is opgepakt. Maar dat hadden ze al minstens vier keer eerder kunnen doen: toen hij vlak na 
het onheil toevallig langs fietste, toen hij in vertrouwen vertelde dat hij op jongetjes viel, toen bleek dat hij 
een zedendelinquent was en toen hij niet mee deed aan het DNA-onderzoek. Bij zoiets roept iedereen elkaar
ook weer na dat er een DNA-databank moet komen: hypen dus. Toen hij eindelijk in de kraag was gevat, 
was de politie himmelhoch jauchend. Niet te vroeg juichen, zeg ik dan, want Gerald Roethof is zijn advocaat 
en die weet zijn zaak wel tot de volgende eeuw te rekken... 

Ozonlaag
Met uitzondering van die enkeling die al begint te mekkeren als het één graad boven nul is, maar verder 
hebben we allemaal een heerlijke want bloedhete zomer gehad met heel veel Italiaans ijs, Fanta en 
aardbeienmilkshakes. Dit alles dankzij de opwarming van de aarde. Bijkomend voordeel is dat het in de 
winter ook niet meer zo koud is. We hebben nog nooit zo lang geen Elfstedentocht gehad en wie zit nou op 
dat Friese carnaval te wachten? Desondanks wil Iedereen behalve Trump wat aan het klimaat doen. Meestal
mislukt dat want het klimaat is sterker dan wij. Oké, er komt een gat in de ozonlaag, maar de opwarming van
de aarde kent verder toch louter voordelen? Profiteer er van zolang het nog kan, want ik heb in de Kijk 
gelezen dat het over zo'n honderd jaar alweer IJstijd is.
 

Graaiers
Nadat de bank al diverse keren door de staat is gered, vond ING het nodig het exorbitante salaris van zijn 
topman Ralph H. ook nog eens exorbitant te verhogen. Ze parkeerden dit even vanwege de publieke opinie 
en inderdaad: NIET omdat ze zelf vonden dat dit alle perken te buiten gaat. Voor de duidelijkheid: een van 
de commissarissen van ING is oud-premier Balkenende, bekend van de balkenendenorm en van normen & 
waarden, begrippen waar ze bij zijn bank nog nooit van gehoord hebben. De voorzitter is Jeroen van der 
Veer, die in tegenstelling tot Zijlstra wél bij Poetin in de datsja zat. Later ging men bij ING vrolijk verder met 
frauderen. De financiële topman werd opgeofferd want H. had immers nog een salarisverhoging tegoed. Nu 
gaat ING samenwerken met die twee andere boeven, RABO en ABN AMRO. Ze gaan witte geldautomaten 
neerzetten. Om de boel wit te wassen?

Marktwerking
Ik ga het er niet over hebben of vijf grote ziekenhuizen om en rond de Sloterplas misschien iets te veel zijn. 
Ook niet of alle onlangs failliet verklaarde ziekenhuizen rendabel waren. Wél dat marktwerking in de zorg 
absoluut niet werkt. Niet een ziektekostenverzekeraar of een andere geldfabriek moet over de ziekenhuizen 
gaan maar de overheid. Goede zorg in de buurt moet het adagium zijn. Dat mag best wel wat geld kosten. 
Maar dat geld is er. We betalen ons blauw. Hevel dat geld wat wij aan de verzekeraars betalen over naar de 
overheid. Was dit banken gebeurd dan waren ze allang gered door de staat. Had het MC Slotervaart 
PatiëntenBank geheten, dan was het nog open geweest. Dit verhaal geldt niet alleen voor de ziekenhuizen 
maar voor Alle sectoren in de zorg. Kom in opstand! 

Het D-Woord
Niemand wist hoe de afschaffing van de dividendbelasting in het Regeerakkoord was gekomen. Dat de 
achterban van de oppositie tegen was, is begrijpelijk. Maar ook de achterban van geen van de 
coalitiepartijen steunde de afschaffing. Zelfs die van de grootste pleitbezorger, de VVD, niet. In een weinig 
Memorabel debat later bleek dat er wel degelijk Memo's waren. Laten we het er op houden dat het een 
akkoordje was tussen Rutte en de twee werkelijke bazen in ons land, Shell en Unilever. Shell had heel 
Groningen al leeg geplukt. Aanvankelijk leek het erop dat de nieuwe minister Wiebes adequaat zou ingrijpen.
Maar wordt die schade nou betaald??? Groningen is gewoon een wingewest. Het Nederlands-Indië uit de 
VOC-tijd maar dan wat dichterbij. Ondertussen had Shell ook al een cadeautje van vele miljarden van de 
Belastingdienst gehad. De afschaffing van de dividendbelasting was vooral bedoeld voor om het 
hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te laten verhuizen. Toen dat niet gebeurde, ging de afschaffing 
niet door. De vrijgekomen miljarden waren bestemd voor het... bedrijfsleven. Dus voor Shell en Unilever. 
Bent u daar nog? En ondertussen blijven de Voedselbanken welig tieren.    



AUGUSTUS

In Italië stort een hangbrug in met vele doden
tot gevolg...

Twintig jaar na dato wordt er in de zaak-Nicky
Verstappen een verdachte gepakt die al veel 
eerder gepakt had kunnen worden...

Het is augustus komkommermaand: tegen de
zin in van de Pastafari mag je niet met een 
vergiet op je hoofd op je pasfoto...

…en op Lombok zijn er maar liefst drie 
aardbevingen in één maand tijd.

…en lachkoning John Lanting, soulkoningin 
Aretha Franklin en diplomatiekoning Kofi 
Anan overlijden kort na elkaar.

...en dat de kinderen Lili en Howick door de 
hardvochtige regelgeving uitgezet dreigen te 
worden is het belangrijkste nieuws.



SEPTEMBER

Werkelijk op het allerallerallerlaatste moment 
wordt besloten dat Lili en Howick níet terug 
hoeven naar Armenië en...

ING is flink aan het frauderen en alleen 
financiële man Timmermans moet weg...

Tijdens de als altijd zinloze Algemene 
Beschouwingen laat Dijkhof het ballonnetje 
Wijkenplan op, straffen naar postcode...

…Jos B., verdachte in de zaak-Verstappen, 
heeft advocaat Roethof, die bekend staat als 
een rekker, in de arm genomen.

…en orkaan Florence zaait dood en verderf 
aan de Amerikaanse oostkust.

...en op Prinsjesdag, een dag eerder, wordt 
gezegd dat bijna iedere Nederlander er op 
vooruit gaat maar we weten wel beter...



OKTOBER

Volgens minister Bijleveld van Defensie zijn 
we in cyberoorlog met Rusland en...

Er is een aardbeving op Sulawesi, ze willen 
daar geen geld van ons maar tóch houden wij 
een tv-actie...

Oud-premier en oud-vakbondsleider Wim 
Kok die zijn PvdA zijn ideologische veren 
deed verliezen, overlijdt en... 

…de dividendbelasting wordt níet afgeschaft 
dus... dat geld krijgt het bedrijfsleven (?).

…en is de Saudische journalist Khashoggi 
nou wel of niet door zijn eigen landgenoten 
vermoord?

...verschillende ziekenhuizen, waaronder het 
MC Slotervaart, worden failliet verklaard: 
waren het Banken dan had de Staat ze gered.



NOVEMBER

Er zijn de ergste bosbranden ooit in 
Californië..

Blokker wordt verkocht maar is de formule 
nog houdbaar?

En moeten we ridder in de Militaire Willems-
Orde Marco Kroon, die het nu probeert als 
schrijver, nog geloven? 

…en premier May ligt onder vuur maar er ligt 
eindelijk, eindelijk een Brexit-akkoord.

En Sint en Piet: Stond een soortgelijk plaatje 
er tien jaar terug niet ook al?

En wat brengt 2019: Al is dat voor mij niet 
meer zo van belang misschien, na het nu 
mislukken, een nieuw pensioenakkoord?


