
KM werd onlangs mailsgewijs benaderd door de uitgever Hans van der Maar  

van het boek "Crimineel Utrecht" in een poging om informatie/informanten los te 

wrikken die verband hielden met de serie "Tussen Beffen en Piraten", die in aangepaste versie 

zonder vermelding en toestemming van Kleintje Muurkrant een plek in dit boek had 

gevonden. Hoofdpersoon Ducalo in dit moderne schuld en boetespel dreigde auteurs en 

uitgever namelijk met een kort geding.  

Later stond dit ook in het AD, maar geen hete soep in bed: er rolde een schikking uit voordat 

een echte "Bef" zich erover had kunnen buigen! Reden: KM had geen sjoege gegeven, dus de 

opzet van alle acteurs en regisseurs van dit schuld en boete spel cq. verzamelaars viel in 

duigen! De arme uitgever zat met waardeloze rekwisieten, omdat buiten hem om door de 

twee kleine collectioneurs met Ducalo was afgesproken de eerste druk overal ter wereld uit de 

handel te nemen en bij de tweede druk een "inlegvel" toe te voegen. Daarop moest dan 

staan dat Ducalo nou net niet de duivel in dit Heiligenspel was en nooit een rol had 

gespeeld tussen die andere geTefafleerde en PANtinnefkunstgasten uit de eerste druk. En 

daarmee zit je als uitgever met een zeperd zonder weerga.  

Aparte schikking toch, maar wat schetst onze verbazing? Er werden deze week overal 

te lande weer nieuwe ladingen van de eerste druk bezorgd in de AKO's, Primavera's etc.  Prijs 

20 Euro per stuk. Is dat toneelboekje dat geld wel waard? Nou heeft de AFM zelden 

belangstelling voor KM en laten we dat zo houden. Maar KM mag zijn trouwe lezers wel 

degelijk een beleggingsadvies geven dat niet kan missen en geen voorkennis inhoudt. Komt 

ie. Schaf nu rap deze eerste druk aan en print alle afleveringen van de KM-serie "Tussen 

Beffen en Piraten" uit in pocketformaat. Leg die in de eerste druk tussen pag.  

134 en pag. 140. Maak daar digitaal een foto van en stuur die als reactie op de laatste 

aflevering van deze vermaarde serie met mailadres en naam van de afzender naar de redactie. 

Dan mailt KM een echt, echt, echtheidscertificaat terug. Herhaal deze procedure  

bij het verschijnen van de tweede druk in combinatie met het door acteurs/verzamelaars 

beloofde Duivelspact-vel. Na ook hier weer van KM een onvervalst echt, echt, echt, 

echtheidscertificaat  ontvangen te hebben zal de trouwe KM-lezer beseffen, dat hij echt  

iets van waarde in zijn boekenkast heeft staan. Een waarde die in de toekomst die van  

een eerste druk van Dostojweski's "Schuld & Boete" of een eerste druk van "Mariecken van 

Nieumeghen" in zo goed als nieuw staat ver zal overtreffen.  

Natuurlijk stelt KM in deze vrijwillige donaties zeer op prijs. Misschien een subtiele hint  

voor uitgever Hans van de Maar. Voor het geval hij niet zou doneren, ondanks zijn te  

verwachten miljoenenomzet, dan heeft hij voor al onze lezers toch in ieder geval de  

morele plicht om uit te leggen wat nu de bedoeling en strekking was van dit Heiligen Spel  

of complot en wie de uiteindelijke regisseurs waren? Ducalo punten, Coins of Ducalo,  

DR Koffie Waarde Bonnen plus DR azijnloten op te sturen heeft geen zin, want die gaan door 

het toilet en mocht dat overlast geven, dan zullen ze worden gedumpt op allerlei braderiën, 

waar de stelregel "wat de gek ervoor geeft" aan de orde is!  

Uit het boek "Herfsttij der Middeleeuwen" van Prof. Huizinga blijkt dat in Utrecht, 

door zijn vele markten, tot op heden de meeste Heiligenspelen in Noord-Europa zijn 

opgevoerd. U zal dat begrijpen als u het meest recente in uw boekenkast heeft staan!  

Nee, waarde lezers, KM verkoopt echt geen "VALSE KUNST" en is de enige echte  

JUST- and FIRST PUBLISHER van dit recente Ducalo Eligen spel! Want Ducalo's  

vader was met SS/ESP Consul Welters al in de jaren zestig de marskramer in valse 

Modligiani's, Daumiers, Appels, Corneille's, Dali's enz. (zie " Beffen en Piraten") 

en om voetvolk zoals de vele Berties, Bertjes, Bennies, Roys, Hansjes, Marks,  

Keesies en Pimmetjes op de kop te tikken, tapte Bef Pa Ducalo namelijk als  



voorzitter van  de locale reclasseringsraad uit eigen voorraad. Maar het was zijn 

schoondochter "Toetie" aka "IJskoud de Heetste", die haar collega's tandartsen Joop 

Doorenbos en Bob de Laat uit Amsterdam benaderde en niet Michel van Rijn. Laat  

staan dat de laatste zelf de vervalser zou zijn. In een interview uit 2009 erkende Michel  

nog dat hij daarvoor het nodige talent miste. 

Toen het SSchuurtje op de Maliebaan open ging na aangifte van Dr. Joop en Dr. 

Bob, schroomde het hele pact niet om op een Dental Beurs een nietswetende en 

onschuldige tandarts via geroddel de schuld te geven, opdat de vlag van hun imago  

onder beffen en smoelsmeden trots zou blijven wapperen. Zeker nadat in het  

SSschuurtje ook een zwart pistool was gevonden. Dit alles geschiedde toen  

vanuit het koffie- en Magimix standje op deze beurs van Ducalo. Overigens, de onschuldige 

tandarts kon na verhoor door de recherche weer gauw aan het werk, maar uiteraard niet 

zonder schade en schande.  

Over schade en schande gesproken. In "Crimineel Utrecht" komt ook de altijd in  

bontjas gehulde Wimmie Mijnhardt voorbij in verband met ene Marquez H. d.y.A.. Die  

markies zou naast Wimmie hebben gewoond toen hij secretaris was van Salvador Dali  

en deel uitmaakte van de raad van toezicht van het gelijknamige museum. Volgens  

de zoon van de markies heeft zijn vader in Spanje never nooit naast een meneer  

Mijnhard gewoond. Laat staan dat er ooit een bontjas aan zijn kapstok heeft gehangen. Olé.  

Pimmetje van H. was in die tijd gewoon op bezoek geweest bij het echtpaar  

Welters in Barcelona, dat een stel valse schilderijen in de SSchuur van het Dali-museum had 

staan. Trouwe lezers van KM, uit deze laatste feiten blijkt wat mij betreft duidelijk,  

dat de kleine collectioneurs voor het schrijven van dit spel zich wel degelijk hebben laten 

sturen door Hoofdverzamelaar Ducalo. Met als doel zowel het imago van de familie Q. uit de 

KM-serie als dat van de familie Welters onbevlekt te houden. Wie weet is Kunst Galerie Fons 

Welters wel het toneel/schavot van een nieuw Heiligen Spel? Want wie eerst boete doet en 

schuld heeft bekend, komt er net als Mariecken van Nieumeghen door het echte Geloof en 

ondanks de Duivel altijd goed vanaf. Laat dit een lesje zijn conform het  Heiligenspel "Bezint 

voor ge begint". Vooral in de kunst en met wie. 

 

Uw Kunstredacteur in spe. 


