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Michiel Hoving: ‘Volgensmij is iets speciaal voor kinderenmaken het ergstewat je kunt doen.’

Het in het leven roepen van Leo de
strontvlieg was een strategische zet,
zegt Hoving. ‘Als je haast hebt, is het
heelhandigomalleeneenstipjetehoe-
ven tekenen.’ En dan is er dusGreetje
Grien, het altijd chagrijnige vriendin-
netje vanRund. ‘Greetje is eennarcis-
tischkreng.Zeheefteigenlijkeenhekel
aanRundomdathij loyaal isaanhaar.’
Ze is vaak boos, zo ook als ze door toe-
doen van Leo Strontvlieg de taart in
haar gezicht krijgt: ‘Gaanwegooien?!
Gaanwe smijten?! Ik zal jou eenswat
leren, met dat amateuristische stuk
taart van je.’ Hoving: ‘Greetje Grien is
superbot. Dat vinden kinderen grap-
pig: jemagniet zodoenenzijdoetdat
wel.’

Tochwordthetnooitgrof. ‘Schelden
is not done. Varkentje Rund zegt zelfs
geenpotverdikkie.’Viesenoverdetop
magwel, zoals indeafleveringwaarin
Rundopz’nbroertjeJopiemoetpassen
en die zo vaak de fles geeft dat Jopie
heel het huis onderpoept. Een afleve-
ring van Varkentje Rund is geslaagd als
Hovingerzelf omkanlachen.Metzijn
jonge doelgroep is hij tijdens hetma-
kenniet bezig. ‘Volgensmij is iets spe-
ciaal voor kinderenmakenhet ergste
wat je kuntdoen.Het kindmoet soms
ookdenken: iksnaphetniethelemaal,
maar volgensmij is het grappigwant
mijn moeder of vader ligt dubbel. Ik
hoorookvaakdatouderservrolijkvan
worden.’

‘Het punt is: ik kan al die
dingen een beetje en doe
dus alles zelf. Datmaakt

Varkentje Rund
bijzonder’

Blaarkoppen

H
et verhaal vandeweekgaatoverde
seksindustrie en inhetbijzonderover
‘meisjes als vlees indevitrine’ .De
vitrine staat inAmsterdam,opde
Wallen.‘Dagelijkswordenzegeslagen

enuitgescholdenvoorondankbare straathonden.’
DeGroeneAmsterdammerdiepteeengrote

strafzaakuit. Inhetmiddelpunt staat eenHon-
gaarse familie. ‘Devrouwenmishandelennet zo ruw
alsdemannen.’

Het isdekantvandeseksindustriedieeerderdit
jaarop televisiedoor JojannekevandenBergewerd
belicht – endiehaarvanwegevermeendevooringe-
nomenheidhier endaaropwatkritiekkwamte
staan. Landelijkofficier van justitieWarner tenKate
steltdat inNederland70procentvandeprostituees
‘inmindereofmeerderemate’wordtgedwongen.
Datbrengthemtotdevolgendeuitspraak: ‘Ja, je
kunter zo tegenaankijken, elkekeerdat iemandeen
klantheeft,wordt zeverkracht.’

DeHongaarsevrouwenhandelarenwordenver-
oordeeld. Treurigzinne-
tje aanhet slot: ‘Deda-
ders zouden inHonga-
rijeonvindbaarzijn.’

VrijNederlandar-
rangeerdeopnieuween
ontmoeting tusseneen
jongeeneenoudeden-
ker,dezekeerRutger
Bregman(26) enRoel
vanDuijn (72).Driewe-
kengeledenbetende
uitvinders LuudSchim-
melpennink (79) en
DaanRoosegaarde (35)

het spits af.Hetbeviel kennelijkgoed.
Andersdanhunvoorgangers verschillende

utopistenBregmanenVanDuijnopwezenlijkepun-
tenvanmening.Bregman: ‘Warendeprovo’s ineen
bepaaldopzichtnietookrechts? Indezindat zeeen
grootvertrouwenhadden indekrachtvanhet indi-
vidu,die zijneigenbeslissingenkannemen,onaf-
hankelijk vandeoverheid?’

VanDuijn, verontwaardigd: ‘Dat isniet rechtsof
links,dat is anarchistisch.’

Overonsbelastinggeldgaathet inElsevier, na-
tuurlijk.Het verhaalover ‘raadselachtige’ subsidies
heeft eenechteElsevier-kop: ‘Hoedeoverheidmet
geld strooit.’

Devoorbeeldenspreken totdeverbeelding,maar
hiergaatgeenbeerputopen. Eensubsidievan
120 duizendeurovoordeStichtingZeldzameHuis-
dierrassenvoorhetbehoudvan ‘authentieke’die-
ren (Drentsehoenen,Groningerblaarkoppen) is
weliswaaraandehogekant, er zijnergeredingen in
het leven.

Decomplottheorie vanVVD-minister Schippers
komtaandeorde inzowelDeGroenealsVrijNeder-
land. Deeenhoudtdemogelijkheidopendat Schip-
persmisschienwelgelijkheeft, deander schrijftdat
deVVDdemediazelf ophet spoorheeftgezet:

‘Als je vrouweenonbekendeparfumlucht in je
sjaalheeftgeroken,kun jehethaarmoeilijkkwalijk
nemendat zebesluit je sms’jesdoor tegrutten. En
als zedaardansteedsweerXXX’jes aantreftdieniet
voorhaaroogbedoeldzijn... enfin,u snaptwaarwe
heenwillen.’

Meerpolitiek inElsevieroverhetgepochvanhet
kabinetophaareigeneconomischebeleid.Com-
mentator SypWyniawindtzichopendat levert een
lekkerezinop: ‘Wiemetdrogeogendurft tebewe-
rendatdergelijkbeleiddeeconomieeenduwtje in
deruggeeft, zouzichmoeten latennakijken.’
Paul Onkenhout

Weekbladen

Onvindbaar in Hongarije,
rechtse provo’s en een

onbekende parfumlucht.

Elke donderdagWat is
lezenswaardig deze week?

Tegenwoordig is Varkentje Rund de
voornaamste bezigheid van Michiel
Hoving (47). Maar sinds hij in 1993
aan de Filmacademie Amsterdam
afstudeerde, deed hij animatiewerk
voor uiteenlopende bedrijven. Hij
maakte commercials voorOor, Artis

en Croky Chips. Voor Comic House,
Ahold, Rabobank, ING, ABN Amro,
Intratuin, Unilever en ANWB,
maakte hij opdrachtfilms. Ook
maakte hij de cartoonserieDick &
Dunn voor BitMagic, een voormalig
digitaal magazine.

VanCrokynaarVarkentje


