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Hoofdstuk 3 Mijn kant -
Verkiezingen

Kipstil

14 oktober

Ola, daar ben ik weer. Je hebt me gemist hè, stom
dagboek? Dat komt omdat ik een dropvergiftiging
heb opgelopen. Een week lang in de tuin met
alleen maar drop en gebraden kippen. Dat is niet
goed voor een blanke jongen. Maar gelukkig gaat
het alweer een beetje beter met me. Eigenlijk heb
ik het veel te druk om te schrijven. Er is zoiets
mafs gebeurd, dat ik het toch maar even op
papier moet zetten.

Volgende week zijn er politieke verkiezingen in de
stad. Normaal gesproken doen wij nooit mee aan
dat soort onzin, maar dit jaar was het anders. Ik
kon mijn oren niet geloven toen mijn vader
opeens zei dat hij vanaf nu zeer geïnteresseerd is
in de politiek. De Burgemeester en Wethouders
maken eigenlijk ons leven alleen maar moeilijker.
Ze sturen soms zomaar de politie op ons af en
dan krijgen we een boete omdat er teveel herrie
in de tuin zou zijn! Volgens de politie hebben onze
buren last van ons. Hoe kan dat nou? We doen er
alles aan om zo stil mogelijk de kippen dood te
schieten. Mijn vader monteert altijd een demper
op zijn buks. Als de kippen eenmaal dood zijn,
maken ze toch geen geluid meer? Het zijn juist de
buren die overlast bezorgen en gelijk gaan gillen
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als wij een kip doodschieten! Terwijl ze zelf wel in
de douche een gans of een geit staan te slachten.
Maar dat moeten we dan weer volgens hen als
moslimritueel zien en niet als een hobby.
Gossiemossie nog aan toe! Gans, geit, kip, dood
is dood, geloof of geen geloof. Kip slachten is nu
eenmaal een Kantritueel!

Heil Hans

15 oktober

En nu was mijn vader ineens geïnteresseerd in
politiek. Hij kwam thuis met een groot stuk papier
en hing het voor het raam, zodat wat erop stond
goed vanaf de straat te lezen was. ‘Help ons uit
de brand, stem op Groep Kant’ stond op het
papier. Mijn vader was een eigen politieke partij
begonnen! Krijg nou de mosterd! Hij hield zijn
eerste partijbijeenkomst thuis. Er waren niet echt
veel mensen komen opdraven om te luisteren
naar wat hij te zeggen had. Welgeteld waren het
er 4: mijn moeder, mijn zus, een zwerver (die
mijn vader van straat had geplukt door hem een
kratje statiegeld te beloven) en ik. Om precies 2
uur in de middag begon hij zijn toespraak: “Er
mogen geen hoofddoekjes meer gedragen
worden en alle buitenlanders moeten het land uit.
Nederland weer voor de Nederlanders! Iedereen
mag in zijn of haar tuin op kippen schieten en ik
krijg het geld dat ik aan boetes heb betaald terug
van de politie.’’
Hij wilde bijna een buiging maken, maar kwam er
toen achter dat hij iets vergeten was.
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“O ja, en wat ik nog vergeten ben, bier is gratis
voor elke man, ik dank u wel!’’
En mijn vader maakte een diepe buiging, raakte
uit balans, viel voorover en wankelde zo de kamer
uit. We moesten zo hard lachen om dit tafereel
dat we spontaan begonnen te applaudisseren. In
de gang krabbelde mijn vader overeind en dacht
dat wij applaudisseerden omdat wij zijn toespraak
zo goed vonden. Hij kwam terug de kamer in en
wij moesten afsluiten met een speciale groet, die
hijzelf bedacht had. We moesten met één hand
aan ons haar trekken en ‘Heil Hans’ schreeuwen.
Ik snapte er niks van waarom we met deze groet
steeds aan ons haar moesten trekken. Maar later
legde hij uit dat dit tegen het dragen van een
hoofddoekje is. Want wie een hoofddoekje
draagt, kan niet aan zijn haar trekken.

Democratisch

16 oktober

Op school deden we ook mee aan de
verkiezingen. De kapitein (zo noemen we de
directeur van onze school) was van mening dat
we ons meer moesten gaan interesseren in de
politiek. Sjonge, jonge! Ik wilde gewoon Cito-
toetsen maken, want ik had net alle antwoorden
van een illegale website gedownload. Met een
goed resultaat zou ik dit jaar eindelijk van die
kloteschool af kunnen. Maar nee, we moesten per
se meedoen aan iets ‘leuks’.
“Want dat is voor de verandering wel eens goed
na het harde studeren’’, zei de kapitein. Ik heb nog
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een paar keer geprobeerd democratische
verkiezingen te houden over de verkiezingen.
Want als iedereen tegen het onderwerp politiek
zou stemmen, konden we gewoon weer bezig
zijn met de dingen waarvoor je op school komt:
de Cito-toets. Maar er was geen ontkomen aan
en alle meesters en juffen gingen de politieke
verkiezingen behandelen in de klas. In alle klassen
konden partijen opgericht worden. Er was een
week tijd voor campagne en op de verkiezingsdag
konden alle kinderen stemmen op één van de
partijen. De winnende partij mocht op school de
punten waarvoor ze staat ook echt uitvoeren. Ik
werd gewoon democratisch gedwongen om aan
deze onzin mee te doen!

Mo-slim

17 oktober

Omdat er geen uitweg was, moest ik toch maar
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worden, dacht ik bij mezelf. Die buitenlandse
kinderen hebben natuurlijk geen flauw benul van
politiek. Ik hoef alleen een partij op te richten en
die verkiezingen, die win ik met twee vingers in
mijn neus! Iedereen zal zien dat ik heel erg
verstandig ben en dat ik later echt in de politiek
terecht kom. Eindelijk krijg ik vriendjes en hoef
niet meer zo alleen te zijn. Ik word populair! Ik
zag het al in de krant staan: “Willem Kant wint
schoolverkiezingen en richt zich nu op de
landelijke politiek.”
Zo gezegd, zo gedaan. Ik richtte een politieke
partij op, genaamd ‘de Groep Kant’. Ik schreef op
een groot papier wat ik wilde met mijn partij: “Alle
buitenlanders het land uit, kippen schieten moet
voortaan ook op het schoolplein kunnen, de Cito-
toetsen mogen alleen over het jagen op kippen
gaan, cola en patat gratis voor alle blanke
jongens.’’
Ik hing het papier op de deur van ons klaslokaal
en deed een paar stappen naar achteren om mijn
partijaffiche eens goed te bewonderen. Ik dacht
eraan hoe beroemd ik zou worden. Ik zou de
andere partijen, Leefbaar Piratenschip, Piraten van
de Arbeid, Socialistische Piraten en Groen
Rechtdoor Zonder Fok moeiteloos achter me
houden.

De uitslag

21 oktober

Vanochtend waren mijn vader en ik al vroeg
wakker. De grote dag was aangebroken.
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Verkiezingen in de stad en verkiezingen op school.
We waren zo zenuwachtig dat we die ochtend
helemaal vergeten waren de geschoten kippen uit
de diepvries te halen. Ik kan me niet herinneren
dat ik eerder zo vroeg ben opgestaan om naar
school te willen gaan. Wat? Ik naar school gaan?
Ja, je hoort het goed. Ik ging voor het eerst vroeg
en helemaal zonder tegenzin naar school.
Helemaal zonder getetter of kokende
waterpistolen van mijn moeder. Ik zou de
verkiezingen gaan winnen en kapitein worden op
Het Piratenschip.

In de hal van de school stond een enorme
stembus. Alle kinderen konden tot 2 uur in de
middag stemmen. Daarna werden de stemmen
geteld. Aan het eind van de schooldag zou de
uitslag bekend gemaakt worden. De hele dag zat
ik te draaien op mijn stoel. Van de lessen heb ik
helemaal niets meegekregen. Of nog minder dan
anders zeg maar. Ik droomde er alleen maar van
een beroemde politicus te zijn. Om de 15 minuten
ging ik naar de gang om te kijken of er meer
stemmen in de bus zaten. Ik tilde voorzichtig het
deksel op en telde het aantal stemmen. Eindelijk
was het 2 uur en alle kinderen verzamelden zich in
de hal. De kapitein stond op een podium, met
naast zich de stembus.

Die oelewapper begon alle stembriefjes één voor
één op te noemen en maakte daarbij notities op
een schoolbord, dat achter hem hing. Wat een
gedoe om niks. Hij kan toch gewoon gelijk zeggen
dat ik de winnaar ben! Dat is toch overduidelijk?
Alle partijen stonden op het bord en er werd
geturfd. De kapitein haalde het eerste briefje uit de
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stembus en zei: “Een stem voor De Groep Kant’’.
Ik begon hard te juichen en dacht: “Dat is
natuurlijk mijn eigen stem, wat ben ik toch slim.”
Dat is een goed begin! En hij zette een streepje
achter mijn partijnaam op het bord. Het tweede
briefje haalde hij uit de stembus… maar wat was
dat nou? Het briefje was leeg! Het was een blanco
stem. Daar had zelfs de kapitein nog niet aan
gedacht. Op het bord schreef hij ‘blanco’ en zette
daarachter ook een streepje. Het derde briefje
haalde hij uit de stembus… maar dit briefje was
ook blanco! En het vierde en het vijfde… alle
stembriefjes waren blanco! De kinderen op school
hadden allemaal blanco gestemd. Ze wilden niet
dat mijn partij de macht zou krijgen en omdat die
sukkels zelf geen snars verstand hebben van
politiek. Net als mijn vader altijd zegt: “Niks slims
aan die moslims!”.
Na een half uur zat er nog 1 stembriefje in de bus.
De kapitein haalde heel voorzichtig het briefje
eruit. Hij keek erop en begon ontzettend hard te
lachen. Hij draaide het briefje langzaam om en liet
het aan iedereen zien. Zou je willen weten wat er
op dat briefje stond, stom dagboek van me? Nou
vooruit, ik zal het je vertellen. Er stond op: 1
stem voor ‘De Groep Kant’. Maar dat was niet het
enige wat er op het briefje stond. Onder de tekst
was met rooie lippenstift een hartje getekend. De
zaal met kinderen joelde het uit. Iedereen begon
te springen en te dansen en de kinderen
schreeuwden: “Verliehiefd, verliehiefd, verliehiefd!”.
De hal was veranderd in een carnavalshal. De
kapitein probeerde iedereen stil te krijgen, maar
niets hielp. De schoolbel ging en iedereen stormde
naar buiten. Ik bleef alleen in de hal achter, met de
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kapitein. De kapitein zei tegen mij: “Ja Willem, het
onmogelijke is toch gebeurd. Maar, eerlijk is
eerlijk, je hebt de verkiezingen gewonnen… met in
totaal 2 stemmen”.
Hij feliciteerde me met mijn overwinning. Op dat
moment ging de wzeedeur open en kwam
Meryem, een moslimmeisje uit mijn klas, naar
buiten. Ze knipoogde naar me en liep vlug de
school uit. O jee, het zal toch niet zo zijn dat
Meryem…? Gossiemossie nog aan toe!

De lakens uitdelen

Helemaal verward ben ik na de uitslag naar huis
gelopen met de verkiezingen en Meryem in mijn
hoofd. Maar ik moest sterk zijn. Ik moest me
alleen concentreren op de taken die me nu te
wachten staan en niet op een moslimmeisje bij
me in de klas. Als mijn vader daarachter komt,
dan slaat hij me helemaal verrot. En dan eindig ik
net als de kippen in onze tuin! Ik verkering met
een moslima… laat me niet lachen! Dat is streng
verboden. Een ergere doodzonde bestaat er denk
ik niet in ons gezin.

Ik liep de straat in waar ik woon. En van veraf kon
ik zien dat er bezoek bij ons thuis was. Er stonden
namelijk auto’s voor ons huis geparkeerd. Dat
gebeurt anders nooit. Naast oma, die meestal
vanuit de lucht komt, komt er bij ons nooit
iemand op bezoek. Ik versnelde mijn pas en thuis
kwam ik de kapitein van onze school tegen. De
directeur was samen met een andere man, die me
niet bekend voorkwam. Hij droeg een zilveren
ketting om zijn nek. Mijn vader sprong uit zijn luie
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stoel en vertelde dat die boeienkoning de
burgemeester was. De burgemeester zei plechtig:
“Vandaag heeft de politiek geschiedenis
geschreven. Vader en zoon Kant hebben beiden
de verkiezingen gewonnen. Vader, Hans, voor de
gemeenteraad en zoon, Willem, voor de
schoolraad.’’
En de burgemeester overhandigde ons een
enorme taart om de overwinningen te vieren. Ik
dacht bij mezelf: “Taart? Hij weet toch dat we
alleen kip lusten?’’
De burgemeester vertelde dat we ons vroeg in de
ochtend moesten melden. Mijn vader bij de
bierbrouwerij en ik op school. Daarna ging het
bezoek weg en wij konden feest gaan vieren.
Hoera, hoera, de familie Kant gaat de lakens hier
eens flink uitdelen!
“Tijd voor een feestje”, zei mijn vader. En de
luchtbuks werd te voorschijn gehaald. We hebben
nog tot ’s avonds laat in de tuin schietoefeningen
gedaan en kip gegrild en lekker gegeten.

Overwerkt

22 oktober

Vanochtend was ik zo moe man! Maar ja, als je
de school wilt besturen, moet je vroeg uit je nest.
Mega vroeg liep ik de school binnen. Ik ging ‘op de
brug’ (op het Piratenschip noemen we de
directeurskamer zo) op de grote stoel zitten
denken wat ik precies allemaal zou gaan
veranderen. Na een tijdje kwam de kapitein
binnen: “Zo Willem, is dat niet een beetje
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overdreven? Gelijk in mijn stoel plaats te nemen?
Jij moet ervoor zorgen dat deze school goed
draait. Dat betekent dat de kinderen goede cijfers
moeten halen. Begin maar vast met het huiswerk!’’
Maar wat was dat nou? Het was allang schooltijd
en er waren nog helemaal geen kinderen?
“De buitenlanders moesten van jou allemaal van
school worden gehaald’’, zei de kapitein.
Nou, ik zal je vertellen, ik heb van mijn leven nog
nooit zo hard gewerkt op school! Gossiemossie!
Ik moest ineens al het werk doen van alle
kinderen die bij mij in de klas zitten! Krijg nou de
mosterd! Eerst zat ik op Mustafa’s plaats zijn
rekenen te doen, dan zat ik op Fatima’s plaats
haar taal te doen, daarna Meryems
aardrijkskunde, Ali’s dictee, Naima’s geschiedenis
en zo maakte ik een rondje in de klas. Al het
huiswerk van mijn klasgenoten heb ik gemaakt
man! Totdat ik er letterlijk bij neerviel. Zijn ze nou
helemaal besodemieterd? Ik wilde alle kinderen
terug… ik wilde alle buitenlanders terug en ik huilde
het uit. ’s Avonds om zeven uur kwam de kapitein
naast me staan en zei: “Zullen we morgen maar
alle kinderen vragen terug te komen in de klas?”
Ik vond alles best, zolang ik maar niet meer het
huiswerk voor iedereen hoefde te doen. Ik kwam
laat in de avond thuis. Zo laat was ik nog nooit uit
school thuisgekomen. Mijn moeder kwam me
gelijk tegemoet en zei dat ik ontzettend stil moest
zijn. Het was namelijk zo dat mijn vader op bed
lag. Wat? Mijn vader op bed? Hij hangt toch rond
deze tijd altijd voor de televee met een pilsje of
twee in de hand? Is hij soms, net als ik, ook
overwerkt? Mijn moeder vertelde het hele verhaal.
Dat hij ’s ochtends naar de bierbrouwerij is gegaan
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en daar de leiding overnam. Maar omdat alle
buitenlanders er niet waren, moest hij al het werk
zelf doen! En dat hij met de machines aan de slag
is gegaan. Hij heeft die hele biertent bij elkaar
geschreeuwd. En gesmeekt dat iedereen terug
zou komen. Uiteindelijk hebben ze hem met een
ambulance opgehaald. Met een injectie vol
kalmerende middelen hebben ze hem rustig
gekregen en daarna werd hij afgevoerd. Hij ligt nu
al 2 uur op bed na te denken om toch te stoppen
met de politieke partij.

De stem van Meryem

23 oktober

Het is een mooi politiek zootje geworden en ik
denk dat ik me maar terugtrek uit de politiek. Ik
ben niet populair en beroemd geworden en ik heb
nog steeds geen vriendjes gekregen. Allemaal
door die flut politiek! Ik zet de politiek uit mijn
hoofd. Maar wat blijft er in mijn hoofd dan nog
over? Er zit nog een stem in mijn hoofd. Eentje
met een hartje erop. Wat is dat? Is het de stem
van Meryem? Nee, nee nee en nog eens nee! Ik
ga niet met die moslima. Kun je je het voorstellen
dat ze aan mij uitgehuwelijkt wordt? Laat me niet
lachen. Dat mag niet van mijn vader. Ik zal ruzie
met hem krijgen. Een nieuwe wereldoorlog zou bij
ons thuis uitbreken. Ik heb geen vrienden, ik heb
alleen mijn vader. En… ik heb mijn stom dagboek
natuurlijk!
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dat ze aan mij uitgehuwelijkt wordt? Laat me niet
lachen. Dat mag niet van mijn vader. Ik zal ruzie
met hem krijgen. Een nieuwe wereldoorlog zou bij
ons thuis uitbreken. Ik heb geen vrienden, ik heb
alleen mijn vader. En… ik heb mijn stom dagboek
natuurlijk!

en daar de leiding overnam. Maar omdat alle
buitenlanders er niet waren, moest hij al het werk
zelf doen! En dat hij met de machines aan de slag
is gegaan. Hij heeft die hele biertent bij elkaar
geschreeuwd. En gesmeekt dat iedereen terug
zou komen. Uiteindelijk hebben ze hem met een
ambulance opgehaald. Met een injectie vol
kalmerende middelen hebben ze hem rustig
gekregen en daarna werd hij afgevoerd. Hij ligt nu
al 2 uur op bed na te denken om toch te stoppen
met de politieke partij.

De stem van Meryem

23 oktober

Het is een mooi politiek zootje geworden en ik
denk dat ik me maar terugtrek uit de politiek. Ik
ben niet populair en beroemd geworden en ik heb
nog steeds geen vriendjes gekregen. Allemaal
door die flut politiek! Ik zet de politiek uit mijn
hoofd. Maar wat blijft er in mijn hoofd dan nog
over? Er zit nog een stem in mijn hoofd. Eentje
met een hartje erop. Wat is dat? Is het de stem
van Meryem? Nee, nee nee en nog eens nee! Ik
ga niet met die moslima. Kun je je het voorstellen
dat ze aan mij uitgehuwelijkt wordt? Laat me niet
lachen. Dat mag niet van mijn vader. Ik zal ruzie
met hem krijgen. Een nieuwe wereldoorlog zou bij
ons thuis uitbreken. Ik heb geen vrienden, ik heb
alleen mijn vader. En… ik heb mijn stom dagboek
natuurlijk!




