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De vrouw achter en naast de biljarter
In de verte hoor ik de klokken
luiden van de Hervormde kerk
die staat in het midden van het
dorp, en is gebouwd rond 1630.
De inmiddels overleden
predikant Ds. Hendrik Hamer gaf
opdracht voor de bouw van de
kerk. Verdikkeme wat is dat nou,
nog een kerk die zijn klokken
luidt dwars door de klokken van
de Hervormde de kerk, het is
mijns inziens geen gehoor op de
zondagochtend, dit kan toch ook
anders bijvoorbeeld de al oude
kerk in het centrum luidt zijn klokken, en de andere modern gebouwde kerken sturen in deze 
moderne jd een whats-appie, het bereik is enorm daar bijna ieder mens 24/7 met zijn mobiel zit te
spelen.
Een kerkganger vraagt de Heer, is het waar dat voor U één miljoen jaar slechts een ogenblikje is, 
de Heer antwoord  dat is waar mijn zoon, en de kerkganger vraagt opnieuw, is het waar Heer dat 

en miljoen voor U slechts een eurootje is, en de Heer antwoord, dat is ook waar mijn zoon, 
waarop de kerkganger vriendelijk vraagt, kunt U mij een eurootje doen toekomen, en de Heer 
antwoord opnieuw dat is goed mijn zoon, heb je een ogenblikje.

Het is op een mooie zondag in het prach ge dorp Nie emissen. Het
zonnetje schijnt een graatje of 18 schat ik in en er is geen vuiltje aan
de lucht. Na het ontbijt wat bestaat uit drie croissantjes met jonge 
kaas, een zacht gekookt eitje, een in een theeglas, glas rooibos 
thee, en een vers gemaakt glas sinaasappelsap, in een glas speciaal 
voor sinaasappelsap wat ik meestal in de ochtend uren alleen op 
zondag nu gt. 
Na het ontbijt een klein uurtje later geef ik mijn vrouw opdracht om
een lekker bakkie koffie te ze en, en ik begeef me naar de mooi 
aangelegde tuin met maar liefs twee terrassen en daar tussen een 
schi erende vijver met beekloop die geheel onder mijn toezicht 
wordt onderhouden door mijn lieve vrouw, terwijl ik van het 
zonnetje geniet en een oogje in het zeil houdt, meestal gaat het 
goed en ben ik zeer tevreden over haar, tot die ene keer toen ze 
een klein boompje voor onkruid aan zag, zeer snel en adequaat 

reageer ik voor de aankomende schade  en vliegt op uit m’n zeer comfortabele ligstoel waar ik er 
overigens maar eentje van hebt, gezien de hoge kosten van deze comfortabele ligstoel met 
voetensteun en bekerhouder, uiteraard geheel gemaakt van oud teakhout. Neeje dat is geen 
onkruid, die moet blijven staan roep ik nogal nors, ja ik weet het, het is niet één van mijn sterkste 
kanten om op z’n snelle ac e het vriendelijker te zeggen, zeg maar gerust het is een schrik
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reac e en er was gewoon geen jd om het vriendelijker te 
zeggen. Ik geef het toe, ik heb mijn tekortkomingen, 
karakterfouten, en onvolmaaktheden.
Daar komt nog bij dat ik koffie morst op mijn donker blauwe 
ochtendjas met het logo van Veronica Inside met daar onder 
een zeer goed passende boxershort met opschri   lekker toch.

Sorry sorry sorry maar die moet blijven staan dat is een biljartballenboompje genaamd Super 
Aramith, nog twee seizoenen groeien en ik heb vijf nieuwe setjes ballen. 
Morgen en de andere doordeweekse dagen moet ik van alles doen, dan zijn de rollen omgedraaid. 
Ik moet haar elke middag wakker maken omdat vrouw lief siësta houdt. Ik moet de door haar 
gemaakte prakkie al jd opeten, de loodzware boodschappen tas achter in de kofferbak ze en, met 
haar een stukje gaan fietsen of wandelen. ‘s Avonds verplicht samen kijken naar heel Holland bakt.

In de vakan e mag ik twaal onderd kilometer auto
rijden om daarna de tent op te ze en, de koelbox
aansluiten en het lucht bed van twin g cen meter dik
opblazen, dan nog eens duizend kilometer auto rijden
om de omgeving aan haar te laten zien, terwijl ik zeer
geconcentreerd op de weg moet le en met kilometers
grijs asfalt. Trouwens vorig jaar ging het mis op de
laatste vakan e dag rij ik achteruit tegen een
Zwartewoudse boom die een wi e stam had en nog
steeds hee . Dat wordt een gehele nieuwe
achterbumper. Ach je moet zoiets posi ef benaderen als met biljarten zeg maar als je een balletje 
mist, ik heb wel is waar de carambole gemist, maar wel een poedel gemaakt. Zo heb ik dus drie 
miljoen zeshonderdduizend vier honderd en zevenender g bomen gemist, u zult wel begrijpen dat 
ik hier erg content mee ben. De moraal is: hoe meer poedels dat je mist, des te  beter ga het 
caramboleren. 

Met ( voor ) kerstmis mag ik de op drie hoog en daar dus weer boven de grote lood zware bijna niet
te llen kerstboom naar beneden sjouwen, met zes dozen aan kerst ballen en dergelijk, daarna op 
een trap klimmen met wel zes treden  om de piek in de hoogste top te ze en. Ik besef dat ik wel 
veel van haar hou, anders zou ik het niet doen. Gelukkig is het vandaag zondag.

Na de koffie met hazelnoot mokka gebak is het jd om een lekker 
warm bad te nemen, uiteraard met toegevoegde waarde zoals 
badzout, lavendel, rozemarijn, eucalyptus en jasmijn, dat laatste 
jasmijn dus, hee  een exo sche uitwerking op mijn vrouw. Na het
badderen trek ik mijn allermooiste kleren aan, dat wil zeggen een 
zwarte bandplooi pantalon ( die ik al jd draag bij zeer belangrijke 
biljart toernooien ) met een streepjes overhemd met lange mouw
en gouden manchet knopen. Zo, nog even een lekker luchtje op 
mijn net geschoren wangetjes, toen ik de lieve stem van Anna-
Maria hoort, Pedro kun je me even helpen.
Natuurlijk, ik heb net m’n allermooiste kleding aan getrokken en 
het is zondag, en deze pantalon daar is er maar één van, die mag 
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absoluut niet vuil worden, want ik speel zoals je weet aanstaande zaterdag de finale par j tegen 
Jens de Besteman ( u weet wel de man van de Frikandellen ) om het:

      Balletje Tikkie Takkie Ballenbak  Jachthoorn Clubkampioenschap. 
protesteert ik nog. Kom op doe niet zo flauw zegt ze, wijzend naar een kei van 25 kg, deze kei kun je
die voor mij effen op llen en een meter of twee verder leggen. En toen ging het mis.

Geheel links “de Posthoorn”                                                                      
                                                                             

Wordt vervolgt.

Nieuws van Pedro de Mollie
 en Anna-Maria Cserhamollie

En ze zei ja
We zijn in

ondertrouw gegaan
op 11-11-2020

Onofficieel is haar naam nu mevrouw Cserhamollie - de Mollie.
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Een biljart talent wat geen biljart talent is.

Dit is een foto waar ik geboren ben.
Achter de bomen staat nog een huis

Als u goed kijkt, nee ik bedoel heel goed
kijkt dan ziet u een jongetje van een jaar of

vier/vijf spelen in het gras met drie tennis ballen 
en een stok. Een biljart talent in wording.
Bijna 60 jaar later nog steeds een talent in

wording.

  Prettige kerstdagen

  en een gezond 2021

Namens Pedro de Mollie
en Anna-Maria Cserhamollie-de Mollie

vanuit Nie emissen.

                            

  


