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—  v i J F Spi k Spl i n T e R n i eU W e Toe pa S Si nge n   — 

1. Het kiNDerfeestJe
Geeft u het nu maar toe, kinderen zijn ronduit vervelend. Dat gezeur en getreiter, 
dat eeuwige gejengel om aandacht. Bah. Hoog tijd om ze een keertje aan te pak-
ken. Wat kunt u doen? Organiseer een kinderfeestje. Nodig vooral de snotneuzen 
uit waar u zo langzamerhand een pesthekel aan heeft gekregen. zet ze in een ka-
mer op de grond, zonder snoep. In de keuken plaatst u negerzoe-
nen op een presenteerblad, voor elk mispunt eentje. De ne-
gerzoenen heeft u vooraf geprepareerd. In verticale richting 
heeft u in elke negerzoen een scheermesje geschoven. De 
snee is nauwelijks te zien. U komt de kamer binnen en kon-
digt een wedstrijd aan. Wie de negerzoen als eerste op-
heeft, is de winnaar. Een prijs is niet nodig, kinderen wil-
len altijd de beste zijn. Elk kind krijgt een negerzoen op 
zijn open hand. Vervolgens telt u af: één, twee, drie…

2. Het ZWembAD
Spring zo nonchalant mogelijk het water in, houd de armen daarbij 
achteloos langs uw lichaam. Niemand ziet dat u een scheermesje in uw hand 
houdt. Na een tijdje waterwandelt u naar een drukke plek. Begeef u tussen de 
zwemmende menigte en ben u bewust van het wapen dat u in handen heeft. Niet 
aarzelen en onder water kordaat beginnen te snijden. Links en rechts, voor en 
achter, houd u vooral niet in. Bejaarden, kinderen, geblondeerde snollen, geta-
toeëerde sjonnies: rats, rats, rats. Benen, buiken, ruggen, borsten, zorg dat u ze 
allemaal te pakken krijgt. Na een tiental seconden stoppen en het scheermesje 
laten vallen. Het duurt even voordat de mensen in de gaten krijgen dat er iets aan 
de hand is, water dempt de pijn. Daarna begint het bloeden. rustig wegzwem-
men en van een afstandje toekijken hoe de paniek toeslaat. 

—  op vooR h a n D   — 

King camp Gillette bracht in 1903 het tweezijdige scheermesje op de markt, van 
meet af aan een groot succes. tot op de dag van vandaag kent het mesje vooral 
hygiënische toepassingen, in de meest enge betekenis van het woord – ‘enge’ ver-
wijst overigens naar smal, naar bekrompen wellicht, maar niet naar griezelig. En 
dat is jammer. Het scheermesje heeft de mens immers veel meer moois te bieden. 

Natuurlijk, nadat Un Chien Andalou van Luis Bu�uel en Salvador Dalí in 
1929 in de bioscoop verscheen, kreeg het scheermesje er een spectaculaire toe-
passing bij. Goed in beeld gebracht, prima gedaan, wervend zou je bijna zeggen; 
veel bezoekers vielen flauw of verlieten ontdaan het theater. Helaas leidde de 
film niet tot meer interessante aanwendingen. 

Het scheermesje verdient beter. Vandaar dat er in deze handleiding vijf 
nieuwe toepassingen worden gepresenteerd. Daarnaast wordt geprobeerd de 
klassiekers een nieuw elan te geven; de uitvoering kan altijd beter. ter afsluiting 
een overzichtelijke gebruikstabel, een praktische handreiking voor de daad-
krachtige lezer.

Voor de meeste (klassieke) toepassingen geldt een aantal basisprincipes. Wilt u 
maximaal effect sorteren, dan moet u zich hieraan houden:

• Houd het mesje stevig vast tussen duim en wijsvinger;
• Snij zelfbewust: snel, krachtig en diep;
• Laat u niet afleiden door bijzaken, zoals geschreeuw en gehuil;
• Gebruik het scheermesje maar één keer.
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