DE VARKENSHAZY’S

Een oud opaards geslacht. Edellijk van delen. Wroetend met de toet. Woonachtig in Truffalgar Squeeze (population: 28 769 inwoners en een paardenkop), een
splinter hertogelijke steppe in leenroerig Midden-Europa. Eigen munteenheid:
de knőrint. Op de stukken van 20 KNT staat de zwond afgebeeld: de typische
Truffalgarkruising tussen het gevlekte Balkanvarken en de Magyaarse waterhond. Een belangrijke bron van inkomsten voor dit ministaatje betreft nou net
deze zwonden: zij zijn wereldvermaard als truffelvinders. In Truffalgar Squeeze
wordt sterven beschouwd als een enkele ruimtereis. Overigens geloven de Varkenshazy’s niet in een Oerknal of een Einde der Tijden, maar wel in Permanente
Gelijktijdigheid en een Oneindige Ruimte die het begrip ‘tijd’ opheft. Zij zijn van
oordeel dat ‘tijd’ is uitgevonden door de mensen, opdat niet alles tegelijk zou
gebeuren. Een horloge aan de pols of aan de muur beschouwen zij als hoogst
pretentieus: men kan volgens hen niet eerst ‘tijd’ uitvinden en die daarna vastbinden of ophangen.
Er is een legende in Truffalgar Squeeze. Ongeveer zevenhonderd ruimtes ver waren de Varkenshazy’s de mooiste mensen in Europa. Daarom werd de hertogelijke steppe, hoe klein ook, bij herhaling vereerd met het gewapende bezoek van
buitenlandse mogendheden. Vooral de Horecanen konden maar niet met hun
fikken van Truffalgar Squeeze afblijven.
Op zekere keer in een benauwde ruimte verzuchtte hertog Varkenshazy XIV
hardop en gemeend:
‘Had mijn volk maar iets afstotelijks, zodat die vreemde invasies stoppen!’
En zie, nog waren zijn woorden niet koud of zijn wens werd warm: iedere Varkenshazy kreeg terstond een joekel van een neus in de vorm van een truffel. Ze
begonnen wonderwel op hun zwonden te gelijken. Van dan af bleven wapengekletter en gevloek in vreemde talen er achterwege. Truffalgar Squeeze kon weer
rustig ademen, zij het dan door truffelvormige snoeten. De bruid van de hertog,
dame Suzepens, werd gespaard van zo’n truffeltoet. Haar was echter als enige
inwoner een ander lot beschoren: zij kreeg baard en snor toebedeeld. Volgens
hertog Varkenshazy XIV betrof dit een miskleun van de afgodinnen. Daarom liet
hij dame Suzepens met touwen aan een kruis vastbinden (een beetje in navolging van de Here Jeezes Kristus vele mistige ruimtes verder) en in een diepe vergeetput zakken. Aangezien ‘tijd’ geen rol speelde op de hertogelijke steppe,
werd deze beperkende ruimte gekozen om haar dood te veroorzaken.
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Vervolgens huwde hij een andere lieve truffelsnoet in de persoon van Magenta
Pigmenta, een operadiva. Daarmee had hij meteen heel ander vlees in de kuip.
Bent u op (door)reis in Truffalgar Squeeze, vergeet dan niet de Suzepens-put te
bezoeken: een put in de vorm van een truffel, waarin op een podiumpje het kruis
staat waar het beeld van de bebaarde en besnorde Suzepens aan hangt. Wie een
scheermesje in de put gooit, mag een negatieve wens doen: een verzuchting opdat iets niet gebeure. Het schijnt dat veel van die wensen inderdaad werkelijkheid worden. Gezwond hé, vindt u ook niet?

2

