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Inleiding

VOORWOORD 
Wij zijn freaks. Ik spreek in de wij-vorm. Want dé grote 

schuldige aan mijn passie voor De collega’s is ongetwijfeld 

mijn broer Steven.  

Nochtans was het mijn nog oudere broer Jan die de 

fundamenten had gelegd. Toen De collega’s in 1978 voor de 

eerste keer op de buis kwam, was hij het die begon met het 

opnemen van de afleveringen op audiocassette. De facto was 

dat op 22 maart 1980, want het begon allemaal met De 

vakantie, de laatste aflevering van reeks twee. Dat gebeurde 

met een eenvoudige Philips audiocassetterecorder, zonder 

tussenkomst van een of andere kabel. Gewoon, het apparaat 

voor de tv. Legendarisch (tenminste dan toch in familiekring) 

zijn de commentaren daarbij van onze ouders. Pure 

nostalgie, maar het heeft gewerkt, zelfs tot op vandaag. 

Andere afleveringen die op die manier werden opgenomen 

zijn De enquête, Het dossier, De robotfoto, Een man te veel 

en De kantoortuin. 

Toen de Belgische staatsomroep half jaren tachtig de kip met 



de gouden eieren had ontdekt in het fenomeen van de 

heruitzendingen, sloegen Steven en ik onze slag. Weliswaar 

nog altijd in analoge mono-kwaliteit, maar toch al technisch 

meer verfijnd met tulpstekker, werd de collectie bandjes 

deftig aangevuld. Helaas, niet helemaal. Want de 

programmering was beperkt gebleven tot een eigenzinnige 

soort van ‘best of’. Sommige afleveringen bleven om God 

weet welke reden op het schap liggen. Gelukkig voelde de 

toenmalige BRT zich niet te beroerd om hun goudhaantje 

medio 1988 nogmaals uit zijn hok te halen en werd de reeks 

wèl integraal herhaald. Van toen af aan was het bingo. Meer 

dan ooit werden De collega’s in hun luisterspel-versie een 

deel van ons leven. Er waren perioden dat we niet naar hen 

omkeken, maar om de zoveel tijd raakten we er weer aan 

verslingerd. Er zijn weinig dialogen die we niet kunnen 

opdreunen of in de juiste aflevering kunnen plaatsen. Ja, het 

had en het heeft zelfs iets zieligs. 

Ach, ieder zijn meug, troostten we dan elkaar, en ook nu nog. 

Feit is dat we in al die jaren toch tal van mensen hebben 

weten mee te slepen in onze passie. We hebben het altijd al 

vreemd gevonden dat niemand eerder op het idee is gekomen 

om sterke Nederlandstalige televisiefeuilletons om te zetten 

in luisterspelen. We deden hetzelfde met De fabriek en Het 

eiland. En samen met De collega’s was ook de 

jeugddetectivereeks Merlina destijds al vaste prik. Het zijn 

stuk voor stuk straffe series die een tweede, derde, vierde en 

ga zo maar door leven beleven, alleen al door hun auditieve 

kant. We zetten de tapes op tijdens de afwas, bij het 

slapengaan, in de auto. En telkens weer worden we verrast 

door de kracht die ervan uit gaat. Door de dubbele lagen die 

we nu pas, na al die jaren en tientallen luisterbeurten later, 

ontdekken. Het respect wordt er alleen maar groter door en 

zo ook het genot … 

Joost Elli, oktober 2020 



Afleveringen 

REEKS 1 



Op de directie Tienpondt gaat onderafdelingschef Valère 

Custers met pensioen en dat moet gevierd worden met een 

kleine receptie. Custers komt even terug naar kantoor om 

samen het glas te heffen. Zijn opvolger, dienstchef Philemon 

Persez, tot grote ergernis van de anderen een zelfverklaard 

notoir speecher, doet tijdens zijn melige toespraak zijn 

bijnaam van pater Philemon alle eer aan. Wat dan weer een 

beetje haaks staat op het feit de keurig getrouwde Persez het 

wel heel erg goed schijnt te kunnen vinden met de 

secretaresse, Mireille Puis. 

Aflevering 1

MET PENSIOEN 
#pensioen #politiekebenoeming #standenverschil 
#seksueelgrensoverschrijdendgedrag 
#roddelenopdewerkvloer #singlezijn 

Oorspronkelijk uitgezonden op 9 september 1978. 



Valère Custers neemt voor de laatste keer plaats aan zijn bureau. Jean De Pesser staat klaar om zijn betrekking in te nemen.

Tussen Mireille Puis en de koffiedame madame Arabelle 

heerst een langdurige vete. Het is vooral Arabelle die zich 

door de secretaresse gekleineerd voelt. Arabelle verweert zich 

door op de man te spelen en maakt zich er maar al te graag 

vrolijk over dat de secretaresse op haar vijfendertigste nog 

altijd alleen door het leven gaat. 

Klerk Jean De Pesser en opsteller Bonaventuur 

Verastenhoven hebben deelgenomen aan de examens om de 

open gekomen plaats van Custers in te kunnen nemen. Alle 

geruchten ten spijt draait het resultaat voor De Pesser 

helemaal anders uit dan verwacht: het is Verastenhoven die 

met de betrekking gaat lopen. 



De sfeer wordt er niet beter op wanneer bekend wordt dat de 

gevreesde klerk Gilbert Vanhie, gekend omwille van zijn 

slecht karakter, wordt benoemd tot nieuwe klerk met 

onmiddellijke indiensttreding. 

WAAROM KIJKEN? 

De pilootaflevering van een televisiereeks moet vaak dienen 

om verhaallijntjes uit te gooien en de karakters nader te 

omschrijven en dat is met De collega’s niet anders. De 

verhaallijn van Met pensioen is eerder dunnetjes, maar de 

manier waarop elk personage haast meteen in detail wordt 

geschetst is subliem. Hier wordt onder meer duidelijk wat 

precies de reden is van de ruzie die tussen Jean De Pesser en 

Bonaventuur Verastenhoven is ontstaan en ontpopt 

Philemon Persez zich tot een hilarisch redenaar. Deze 

episode is essentieel. 

CAST 

Gastoptredens van Romain Deconinck als Valère Custers en 

Yvonne Delcour als de echtgenote van Valère Custers. 

Romain Deconinck en Yvonne Delcour, ook in het echte leven 

een paar, zouden niet veel later furore maken met hun 

populaire sitcom De kolderbrigade, door de Vlaamse televisie 

uitgezonden in 1980. Deconinck was een van de grondleggers 

van wat later het Vlaamse volkstheater ging heten en werkte 

vaak samen met Gaston & Leo. Hij stierf in 1994 waarna ook 

Delcour het een tijdje voor bekeken hield. In 2008 verscheen 

ze plots weer heel even op het witte doek waarop ze in de film 

Aanrijding in Moskou een klein rolletje vertolkte. 

WOORDVERKLARING 

ABN “En in ’t schoon Vlaams he. Ah ja he Jean, want ik 

spreek altijd ABN met mijn zoon.” (Jomme Dockx over zijn 

zoon tegen Jean De Pesser). 

Algemeen Beschaafd Nederlands. Tot 2015 was het ingekorte 

Algemeen Nederlands (AN) de correcte term, nu heet het 

Standaardnederlands. Standaardnederlands is de 

gestandaardiseerde variant van het Nederlands en geldt naast 

in België en Nederland ook in Suriname, Curaçao, Sint 

Maarten, Caribisch Nederland en Aruba als standaardtaal.  

Clerus “Sorry Verastenhoven, maar uw voorspraak van de 

paus en van de clerus heeft het dus niet gehaald.” (Jean De 

Pesser nadat hij is benoemd tot onderafdelingschef tegen 

Bonaventuur Verastenhoven). 

Clerus kan min of meer worden uitgelegd als ‘geestelijkheid’, 

mensen met een ‘kerkelijk ambt’: bisschoppen, priesters, 

maar ook de paus. Taalkundig gezien is de vermelding van de 

paus van Jean De Pesser dus overbodig. Er wordt hier 

uiteraard de molen van de politieke benoemingen bedoeld als



ware de katholieken aan zet om deze te doen.  

Cultuurpact “Neeneeneen, Paul, neeneeneen. 

Verastenhoven? Dat is een Vlaming, he. Flamingant.” – 

“Hoehoe, die hadden in mijn tijd nog niet veel te vertellen 

inzake benoemingen.” “Maar nu met het cultuurpact, he 

Paul...” (Persez en Tienpondt over de verrassende benoeming 

van Bonaventuur Verastenhoven tot onderafdelingschef). 

Overeenkomst van in 1972 die in feite de ‘spelregels’ voor het 

cultuurbeleid in ons land omvat. Hierdoor zijn alle overheden 

verplicht om mensen en verenigingen te betrekken bij de 

voorbereiding en uitvoering van hun cultuurbeleid, zonder 

daarbij filosofische of ideologische strekkingen te 

discrimineren. Dat geldt dus ook voor plaatselijke initiatieven 

op het gebied van cultuur, sport, jeugd en toerisme.  

Cocu “De mensen moeten kunnen achterklap doen. Je moet 

erboven staan. Je moest eens weten wat ze van mij allemaal 

zeggen (...) Je weet het? Wat zeggen ze dan? Jaja, ik weet het, 

Mireille, ik weet het: ‘hoorndrager’, he.” – Dat was het! Maar 

dan in het Frans.” “Ik weet het: ‘Cocu-Persez’.” (Persez en 

Mireille over hun schimpnamen). 

Synoniem voor bedrogen echtgenoot, ook wel hoorndrager 

genoemd. Cocu is een variant op coucou, de koekoek. Die 

staat erom bekend zijn eieren in het nest van anderen te 

leggen. Over de oorsprong van het woord hoorndrager zijn 

een aantal theorieën gangbaar. Vast staat dat het al om een 

heel oude uitdrukking gaat: ze schijnt te zijn ontstaan in de 

tijd dat men een kapoen de sporen afsneed en in de kam 

plantte, waar ze als hoorntjes doorgroeiden en de kapoen 

kenmerkten. Een Griekse uitdrukking, die in de 2de eeuw na 

Christus door Artemidorus voor het eerst wordt vermeld, 

luidt: ‘kérata tini poieĩn’: ‘iemand horens opzetten’ (ofte: 

“Aan den man ontrouw zijn”). 

Derde leeftijd “Er is niet één leeftaad, er zijn niet twee 

leeftaden, er zijn geen drie leeftaden. Er is slechts één 

leeftaad.” (Philemon Persez in zijn speech voor Valère 

Custers). 

Verouderd Belgisch-Nederlands begrip waarmee de groep 

van senioren, ouderen en zestigplussers werd bedoeld. 

Bejaarden zijn alleen zij die ouder zijn dan tachtig jaar, maar 

dit is geen wetgeving. We komen de term nog weleens tegen 

in de zogenaamde ‘Universiteiten Derde Leeftijd’, maar voor 

het overige hebben we het nu vaker over jong-

gepensioneerden.  

Joost mag het weten “Wij kennen de slordigheid van Jean De 

Pesser, he. Hoe die man ooit in zijn examen is geslaagd mag 

Joost weten?” (Bonaventuur Verastenhoven over het 

geschrift van Jean De Pesser). 

Als men het antwoord op een vraag niet weet dan zegt men 





1. Hoogst ongebruikelijk om drie uur in de namiddag: Jean De Pesser vraagt een 
dossier op uit het klassement van Jomme. Daar had die laatste duidelijk niet op 
gerekend. 2. Jean-Jean-pour-les-dames doet voor een eerste keer zijn naam eer 
aan. 3. Gilbert Vanhie meldt zich op de dienst Tienpondt. 

weleens: “Joost mag het weten”. In tegenstelling tot wat vaak 

wordt gedacht (ook De Pesser en de taalpurist Verastenhoven 

begaan de vergissing) gaat het hierbij niet om de schrijver 

Joost Van den Vondel, maar wel om de duivel (zie ook het feit 

dat Joost duivel betekent). Eigenlijk betekent het zoveel als: 

de duivel mag het weten.  

Prerogatief “Ik ga (met de sigarenkist) rond, ik doe dat al 

jaren, dat is mijn prerogatief” (Jomme Dockx over het feit dat 

alleen hij verantwoordelijk is voor de omhalingen). 

Voorrecht, voornamelijk juridische taal. Heeft verband met 

voorrechten die gebonden zijn aan de status van een bepaald 

persoon.   

PVV “In mijn tijd, toen ik opsteller ben geworden, dan was ik 

geloof ik de laatste (van het examen). Maar ik was de eerste 

van mijn kleur, he” – “Haha, en ‘t was net de beurt aan de 

P ... enfin ja, aan uw kleur.” “Ja, dat is logisch. Maar dat was 

toen noch niet de P ...” (Tienpondt en Persez over de gang 

van zaken bij benoemingen op het ministerie). 

Nu Open Vld, de Open Vlaamse Liberalen en Democraten. De 

Open Vld ontstond in 2007 uit de kartelvorming van de VLD, 

Vivant en het Liberaal Appèl. In 1961 ging de partij de PVV 

heten, de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. Daarvoor was 

het gewoon de Liberale Partij, overigens de oudste politieke 

partij van België (opgericht in 1846). 

Vondel, Joost van den “Hoe die man ooit in zijn examen is 

geslaagd mag Joost weten?” – “Joost?” (Jomme Dockx 

probeert te begrijpen over welke Joost Bonaventuur 

Verastenhoven het nu wel precies heeft). 

Nederlands dichter en toneelschrijver (overleden in 

Amsterdam in 1679). Lucifer wordt beschouwd als zijn 

absolute meesterwerk. 

VU “Verastenhoven: VU!” - “Federalist, zie!” “Da’s zeker 

da!” (Hilaire Baconfoy wijst Jomme Dockx op de politieke 

overtuiging van Bonaventuur Verastenhoven). 

Voluit Volksunie, voorloper van de huidige N-VA. De Vlaams-

nationalistische partij bestond van 1954 tot 2001. Typerend 

en anders dan andere afscheidingsbewegingen ging de partij 

uit van een zelfstandig Vlaanderen binnen een federale staat. 

Het parcours dat de VU verder aflegde is eerder grillig te 

noemen in de vorm van naamsveranderingen (iD21, Spirit ...) 

en overlopers naar andere partijen (waarvan Open Vld en 

sp.a de belangrijkste zijn). Uit wat nog restte ontstond dan 

uiteindelijk in 2001 de N-VA. 



De ziekelijke koffiedame madame Arabelle is er door haar 

medische encyclopedie eindelijk zelf achter gekomen aan 

welke aandoening ze precies leidt: ‘artritisme’. 

Er is van alles aan de hand met Jean De Pesser. Zo schijnt er 

wat te schelen met zijn zoon Eddy en om de een of andere 

reden praat hij daar nooit over. Ook zijn rancunes aan het 

adres van onderbureauchef Verastenhoven blijven bestaan, 

Jean blijft er immers bij dat die politiek is benoemd. Wanneer 

diezelfde Verastenhoven om medische redenen het besluit

Aflevering 2

DE HOED 
#hypochondrie #mobbing #pestenophetwerk 
#politiekebenoeming #depressie #appartementverhuur 

Oorspronkelijk uitgezonden op 16 september 1978. 



Jean De Pesser met ‘zijn’ exemplaar van de hoed van Verastenhoven. 

neemt zich een hoed aan te schaffen, inspireert dit De Pesser 

tot een wraakactie. 

Directeur Paul Tienpondt blijkt de trotse bezitter te zijn van 

een aantal huurappartementen, waaronder een op het eiland 

Ibiza. 

Mireille Puis is een week lang afwezig, officieel vanwege 

psychische moeilijkheden. Typiste Betty Bossé vervangt haar 

als secretaresse.  



WAAROM KIJKEN? 

De hoed laat een uitmuntende Mandus De Vos in de hoofdrol 

zien die zijn gestalte van de (vermeende) homofiele 

Bonaventuur Verastenhoven prachtig in de vingers krijgt. 

Stilaan wordt duidelijk dat Verastenhoven niet onmiddellijk 

de meest geliefde figuur op de dienst Tienpondt is en dat hij 

alsmaar vaker het middelpunt van spot wordt. De 

hoedenaffaire in De hoed is daarvan al meteen een voorlopig 

hoogtepunt. 

Het verhaal is goed geschreven en De hoed is beslist een 

onderhoudende aflevering, hoewel ze misschien net iets 

teveel draait om de grap dan om het reilen en zeilen van het 

bureauleven, wat de serie zo populair maakt. 

De dialogen missen af en toe een beetje snelheid, maar van 

dat gegeven heeft reeks 1 in zijn geheel sowieso wat last. De 

ruzie tussen De Pesser en Verastenhoven krijgt wat meer 

diepgang. Voor het overige moet deze episode vooral dienen 

om de verhaallijnen die eerder in Het pensioen werden 

uitgezet verder uit te werken. 

CAST 

Nellie Rossiers (Mireille Puis) speelt in deze aflevering niet 

mee. 

Hoofdrollen voor Jaak Van Assche (Jean De Pesser) en 

Mandus De Vos (Bonaventuur Verastenhoven). 

WOORDVERKLARING 

(1302) Guldensporenslag “Wacht maar af, (...) de Vlamingen 

hebben nog wat in de mouw.” – “Dat is waar, dat hebben ze 

er in 1302 ingestoken en het steekt er nog altijd 

in.” (Verastenhoven en Baconfoy). 

11 juli 1302. Heeft alles te maken met de Vlaamse 

bewustwording. Eind negende eeuw, onder Franse vlag, voer 

Vlaanderen een onafhankelijke koers. Brugge, Gent en Ieper 

werden machtige steden. Frankrijk was sinds 1294 in oorlog 

met Engeland en de Vlamingen kozen daarbij de kant van de 

Engelsen. In 1297 vielen de Fransen Vlaanderen binnen en 

grepen weer de macht. In 1301 werd een deel van de hoge 

belastingen afgeschaft maar die was vooral in het voordeel 

van de Fransgezinde gegoede families (de leliaards). Voor de 

liebaards (ambachtslui, de volksklasse) veranderde er weinig. 

In maart 1302 kwamen de liebaards van Gent in opstand 

nadat de belastingen opnieuw verhoogd werden. De leliaards 

werden uit de stad gezet. Hetzelfde gebeurde in Brugge. De 

Fransen organiseerden hun leger in Kortrijk om Gent en 

Brugge weer in hun greep te krijgen. Gent zwichtte, maar 

toen het kleine leger van de landvoogd Brugge bezette, werd 

het in de nacht van 18 mei 1302 door de liebaards onder 

leiding van Pieter de Coninck en Jan Breydel massaal  





1. Bonaventuur Verastenhoven heeft het vermoeden dat zijn hoofd uitzet en dan 
weer krimpt. Madame Arabelle neemt daarom de maat. 2. Het is officieel, 
madame Arabelle heeft dankzij haar medische encyclopedie zichzelf 
gediagnosticeerd met ‘artritisme’. 3. Betty vervangt de zieke secretaresse Mireille 
Puis: daar hoort voortaan ook een keurig kleedje bij. 

afgeslacht (Brugse Metten, zie ook De examens). Het Franse 

leger trok rond juni 1302 naar Vlaanderen om de slachting in 

Brugge te wreken en Vlaanderen weer onder controle te 

brengen. Op 8 juli kwamen ze aan in Kortrijk. Rond de 

middag van 11 juli begon de strijd om niet veel later te 

eindigen met een Vlaamse overwinning.  

ABVV “Trouwens daar klopt iets niet, he Verastenhoven. Ik 

meen te weten, jouw namen zijn Armand, Bonaventuur, 

Veronique, Verastenhoven: ABVV!” (Philemon Persez over de 

initialen in de nieuwe h 2oed van Verastenhoven). 

Algemeen Belgisch Vakverbond, de socialistische vakbond.  

Onderdeel van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie 

(SGA). Deze koepel werd opgericht nadat de BSP (Belgische 

Socialistische Partij) bij de verkiezingen in 1949 zo goed als 

onthoofd was. Door de krachten te bundelen ontstond de 

socialistische zuil waardoor hun macht vergrootte. De SGA 

kwam voor het eerst in beeld in de nasleep van de 

Koningskwestie (zie ook De zoon).  

ACV “Of ‘Armand Christian Verastenhoven’: ACV!” (Jean De 

Pesser steekt de draak met de initialen van Verastenhoven). 

Algemeen Christelijk Vakverbond, de grootste vakvereniging 

in België (met ongeveer 1,7 miljoen leden). Ontstaan wanneer 

de fabrieken massaal de artisanale productieprocessen 

overnamen. De fabrieksarbeiders werkten vaak in 

mensonterende omstandigheden en ze moesten zich 

verenigen wilden ze toch iets van greep op hun situatie 

krijgen. In 1857 ontstond zo in Gent de Broederlijke 

Maatschappij der Wevers, wat wellicht de eerste 

vakvereniging was in ons land. Aanvankelijk deed politieke 

strekking of levensbeschouwing er niet toe, maar dit duurde 

uiteraard niet lang en de splitsing in een socialistische en een 

christelijke vleugel volgde snel. In 1886 ontstond zo de 

"Antisocialistische Katoenwerkersbond” waaruit later dan 

uiteindelijk (in 1912) het ACV zou ontstaan.  

Arafat “En heb je al een naam gekozen (voor zijn kindje dat 

op komst is)? -Ja, als het een man is: Arafat!” (Vanhie in 

antwoord op Persez). 

Voornaam: Yasser. Palestijns strijder en politicus, tot aan zijn 

dood in 2004 president van de Palestijnse Autoriteit met 

heerschappij over de Palestijnse gebieden. Leider van zowel 

de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO als van zijn Al 

Fatah, de Palestijnse politieke beweging. Vanwege zijn 

vermeende betrokkenheid bij aanslagen op burgers wordt hij 

vaak als een terrorist beschouwd, door sommigen zelfs als de 

uitvinder van het hedendaags terrorisme. 



Artritisme “Dus nu weet ge het, madame Arabelle” – “Ik heb 

het opgeschreven, zie: artritisme.” (Baconfoy en Arabelle over 

het feit dat madame Arabelle eindelijk een diagnose heeft 

voor al haar ongemakken). 

Als artritis bedoeld. Vaak worden de begrippen artritis en 

artrose door elkaar gehaald. Artrose is een slijtageziekte van 

de gewrichten. Bij artritis is er altijd sprake van een 

ontsteking.  

Boerenkrijg “En de Boerenkrijg dan, Baconfoy, nietwaar? De 

Vlaamse boeren die...” – “Ah ja, die grote droogte van deze 

zomer, jaja...” (Flamingant Bonaventuur Verastenhoven 

tegen de francofone Baconfoy). 

Opstand van de Vlaamse landelijke bevolking in 1798 tegen 

de Franse bezetting. Later werd de wrede slag, waarbij alleen 

al aan Vlaamse zijde zeven- à tienduizend slachtoffers vielen, 

geromantiseerd als een belangrijke gebeurtenis in de 

Vlaamse ontvoogdingsstrijd of Belgische natievorming. 

Meinhof, Ulrike “Als het een man is: Arafat! En als het een 

vrouw is: ...” – “Ulrike, zeker!” (Betty raadt de naam van de 

eventuele toekomstige dochter van Gilbert Vanhie). 

Stichtend lid van de links-extremistische Rote Armee 

Fraktion, vrij vertaald als de Rode-Legerfractie, een van de 

meest actieve groepen in haar soort met vierendertig 

moorden en tal van bankovervallen op haar naam. De groep 

verklaarde in 1998 dat ze was opgehouden te bestaan. 

Meinhof werd in 1974 veroordeeld tot acht jaar 

gevangenisstraf. Op 9 mei 1976 werd ze dood aangetroffen in 

de gevangenis, over haar doodsoorzaak wordt nog altijd 

duchtig gespeculeerd.  

Peroreren “Stel u een keer voor dat ik daar ook zou mee 

beginnen. Dat ik ook zo over mijn kinderen zou lopen 

peroreren.” - “En waarom doet gij dat niet? Waarom loopt gij 

er niet zo over te ‘porereren’?” (Jean De Pesser is de relazen 

van Jomme Dockx over zijn zoon zat). 

Een lange speech houden.  

De pil “Zijt toch maar voorzichtig, zenne Bettyke!” – “De pil, 

he Jomme!” (Betty en Jomme over het feit dat een 

secretaresse enkele verdiepingen hoger ongewenst zwanger is 

geworden). 

Anticonceptiepil. Amerikaanse vondst, maar de Turnhoutse 

gynaecoloog Ferdinand Peeters is de échte uitvinder. De pil is 

een bijzonder krachtig emancipatorisch middel gebleken dat 

de machtsbalans tussen mannen en vrouwen ingrijpend 

veranderde. De katholieke kerk bleef onvermurwbaar, in 

1968 klonk in de encycliek Humanae Vitae dat anticonceptie 

in alle gevallen verboden blijft. De katholieke 

vrouwenorganisatie KAV nam afstand van dit standpunt.



PTT “Bij mij zou dat niet meevallen: Paul Theodoor 

Tienpondt” (Paul Tienpondt over de initialen in de hoed van 

Verastenhoven). 

Het voormalige Belgische Ministerie van Post, Telegraaf en 

Telefoon.  

Slepende ziekte “En gaat ge daar van dood? 

Oeioeioeioeioeioei, ’t is van dat! (...) De slepende ziekte, waar 

ne mens verschrikkelijk veel van afziet voordat hij ervan 

sterft. Maanden, jaren!” (Baconfoy spot met de zoveelste zelf 

gestelde diagnose van madame Arabelle). 

Meestal gebruikt als eufemisme voor kanker.  

STER “Onderafdelingschef Bonaventuur Verastenhoven met 

Homolux in bad. Teretereteta tata tuut tuut!” (Jean De Pesser 

drijft de spot met de vermeende homofiele geaardheid van 

Bonaventuur Verastenhoven). 

Het deuntje dat Jean De Pesser zingt bij de zogenaamde 

reclamespot voor Homolux hoort bij de reclame van de STER 

(Stichting Ether Reclame) op de Nederlandse publieke 

omroep. Van 1972 tot 2004 was het de leeuw Loekie die 

tussenin de blokken wist op te vrolijken, voor eeuwig 

beroemd om zijn kreet “asjemenou”. De muziek is van de 

componiste Marian de Garriga, die vrijwel alle deuntjes vanaf 

het begin tot aan haar dood in 2000 voor de STER schreef.  

Verbeteringsgesticht “Trouwens, De Pesser, 

verbeteringsgesticht ... Dat betekent niet dat dat manneke 

verloren is voor de maatschappij he! (...) Kijk naar mij! Ik heb 

in het verbeteringsgesticht gezeten. Ik! En waar ben ik? Op 

weg naar de roem!” (Gilbert Vanhie over zijn zogezegde 

zware jeugd). 

Nu gemeenschapsinstelling. Heropvoedingsinstelling voor 

probleemjongeren met als missie onaangepast gedrag 

trachten te corrigeren zodat een echte gevangenisstraf later 

kan worden voorkomen. Beheer is van het Belgische federale 

niveau overgedragen naar de gemeenschappen, vandaar de 

aangepaste benaming, die tevens als bedoeling heeft wat 

minder hard te klinken. In Vlaanderen kennen we 

gemeenschapsinstelling De Kempen (met campussen De 

Hutten en De Markt), De Zande (met campus Beernem, 

campus Ruiselede en campus Wingene) en De Grubbe in 

Everberg. 



Mireille Puis, net terug uit ziekteverlof, loopt er niet al te 

welgemutst bij: ze is niet langer gediend met de gedichtjes van 

haar aanbidder, Persez.  Bovendien is ze woedend als ze hoort 

dat dactylo Betty Bossé haar tijdens haar ziekte heeft 

vervangen. 

Betty gaat het trouwens nog op andere fronten minder voor de 

wind: de wraakactie van De Pesser met de hoed krijgt het 

verwachte staartje en ze komt daardoor in conflict met Jomme 

Dockx. 

Aflevering 3

DE VALIES 
#seksueelgrensoverschrijdendgedrag #hypochondrie 
#echtelijkeruzie #partnergeweld #relatiecrisis #rancune

Oorspronkelijk uitgezonden op 23 september 1978. 



Jean-Pierre, de echtgenoot van madame Arabelle, gaat bijna door het lint nadat hij verneemt dat zijn vrouw de nacht bij Philemon Persez heeft doorgebracht.

Nog meer onvrede heerst er tussen afdelingschef Persez en 

directeur Tienpondt. Persez had het gewaagd een kandidaat-

huurder van het appartement in Spanje van de directeur aan 

de telefoon te woord te staan gedurende de afwezigheid van 

die laatste. 

Madame Arabelle gaat bij haar man weg omdat hij haar 

ziektes niet ernstig neemt. ‘Apostel’ Persez verschaft haar dan 

maar onderdak voor de nacht. Arabelle laat het na afloop 

natuurlijk niet na haar algemene bevindingen over te maken. 

Zo is het voor haar duidelijk dat het tussen meneer en 

mevrouw Persez niet helemaal meer botert. 



WAAROM KIJKEN? 

Er heerst een beetje een toneelgevoel in De valies en dat heeft 

te maken met de bij momenten erg lange scènes. In deze 

snelle eenentwintigste eeuw waren De collega’s er wellicht 

niet mee weggekomen, maar beschouw het als nostalgie en 

een vorm van slow-tv avant la lettre.  

Ook hier draait het verhaal om een thema dat zich buiten het 

kantoorleven heeft voorgedaan en dat maakt dat De valies 

een weliswaar goed gevonden verhaal is geworden, en dus 

niet zozeer een stukje relaas van het bureauleven op een 

ministerie. En precies dat  laatste is toch een beetje de 

charme waarvan de reeks het moet hebben. 

Niettemin: de karakters van Persez in zijn rol van pater 

Philemon en van de ziekelijke madame Arabelle worden 

heerlijk verder uitgewerkt en alleen al dat maakt het de 

moeite waard De valies te bekijken. René Verreth en Jo Crab 

acteren de pannen van het dak.  

CAST 

Gastoptreden van Frans Dijck als Jean-Pierre. 

Frans Dijck stond mee aan de wieg van het Mechels 

Miniatuur Theater en was er ere-directeur. Hij overleed op 

oudejaarsavond 1992. In zijn rol als Jean-Pierre krijgen we 

hem slechts één keer te zien. 

Hoofdrollen voor Frans Dijck (Jean-Pierre) en Jo Crab 

(Arabelle Lucas). 

WOORDVERKLARING 

BOB “Wat, mijnheer Jan-Pierre, heb ik u in godsnaam 

misdaan?” – “Ha, dat durft gij nog vragen? De BOB gaat mij 

ondervragen! Zie ze daar staan zie, de uitoefenaars van de 

macht! Ha. BOB-ers!” (Jean-Pierre, echtgenoot van madame 

Arabelle, in antwoord op Philemon Persez). 

Bewakings- en opsporingsbrigade, onderdeel van de 

Rijkswacht, sinds 2001 opgegaan in de Federale politie. Voert 

opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. De opheldering, 

met name het opsporen en aanhouden van de dader(s), was 

hun kerntaak. 

Chequeboekje “Ik heb mijn valies gepakt, er voorlopig het 

hoogstnodige ingedaan en aan geld niet gedacht... Geen 

frank, geen chequeboekje ...” (Arabelle over het feit dat ze 

zonder geld op straat staat). 

De Eurocheque was een ‘Europese’ cheque die over de 

grenzen heen kon worden gebruikt. Hij kon (voor de 

invoering van de Euro) in verschillende munten worden 

uitgeschreven, maar slechts tot een bepaald bedrag (in België 



maximaal zevenduizend Belgische frank). Afgeschaft in 2002 

(met de komst van de Euromunt) wegens te duur en te 

omslachtig.  

Chevalier du Tastevin “He, mademoiselleke, pas op he! Geen 

manieren? (...) Ik ben Chevalier du Tastevin.” (Jean-Pierre, 

echtgenoot van madame Arabelle, in antwoord op Mireille 

Puis die hem ervan beticht geen manieren te hebben). 

Verwijst naar de Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 

Missie: de Bourgondische tradities in leven houden met 

aandacht voor de Bourgondische wijnen en keuken. Een 

Tastevin is ook een metalen wijnproefschaaltje (nap) dat om 

de nek kan worden gedragen. 

Filantroop “Filantroop! Filantroop van mijn 

voeten!” (Tienpondt tegen Persez, nadat die het had gedurfd 

een potentiële huurder van diens appartement te woord te 

staan aan de telefoon). 

Mensenvriend. Filantropie betekent “het zorgen voor de 

mensen”, het verbeteren van hun levenskwaliteit. In het 

Oude Griekenland was filantropie een belangrijk deel van de 

opvoeding.  

Hij zal de beker drinken tot op de bodem 

“(Vergevingsgezindheid) verdient hij niet. Hij niet, de 

oneerlijke Verastenhoven. Hij zal de beker drinken tot op de 

bodem.” (Jean De Pesser tegen Jomme Dockx die vindt dat 

Jean Verastenhoven maar eens moet vergeven aangaande het 

feit dat die is geslaagd voor het examen en hij niet). 

Een opdracht tot het einde volbrengen, een lijdensweg tot het 

einde gaan. Bijbels symbool van het leven, een beker waarin 

gebeurtenissen worden gegoten die de mens moet drinken, 

de aangename zowel als de onaangename.  

Kazuifel “Trek uw kazuifel aan en hoor haar de biecht 

af!” (Tienpondt tegen Persez omdat die wil dat Arabelle 

wordt opgevangen). 

Mouwloos gewaad van de pastoor wanneer hij de mis 

opdraagt.  

Maagd van Orléans “Zie ze daar staan met haar koffie, haar 

pillen, haar cachetten en haar medicamenten en haar 

zenuwtoevallen. (...) Maagd van Orléans.” 

Jeanne d’Arc (1412-1431), een Franse heldin en heilige. Ze 

wordt gezien als de redster van het koninkrijk Frankrijk 

omdat ze ervoor had gezorgd dat Karel VII van Frankrijk 

koning kon worden. Ze kwam er openlijk voor uit dat ze 

sedert haar dertiende jaar stemmen hoorde en werd er van 

verdacht een heks te zijn. 





1. Jean-Pierre, de echtgenoot van madame Arabelle, belandt op de dienst 
Tienpond op zoek naar zijn vrouw: ze had de nacht niet thuis doorgebracht. 2. De 
onhandige Jomme Dockx laat de koffer van madame Arabelle tot twee maal toe 
openvallen. 3. Madame Arabelle in zak en as, luttele uren nadat ze bij haar man 
was weggegaan. 

Maître d’hôtel “He, mademoiselleke, pas op he! Geen 

manieren? (...) Ik ben maître d’hôtel in het restaurant Le 

Grand Diolle.” (Jean-Pierre, echtgenoot van madame 

Arabelle, in antwoord op Mireille Puis die hem ervan beticht 

geen manieren te hebben). 

Organiseert de werkzaamheden in de zaal van het restaurant 

of in een deel ervan. 

Mess “Ik heb mijn valies gepakt, er voorlopig het 

hoogstnodige ingedaan en aan geld niet gedacht... (..) Mijn 

tramkaart, ja. En mijn bonnetjes voor de mess.” (Arabelle 

over het feit dat ze zonder geld op straat staat). 

Gemeenschappelijke eetgelegenheid. 

Oud-strijder (~ met palmen) “Ik ben oud-strijder 40-45. Met 

palmen, hé mijnheer Persez. En résistance” (Jean-Pierre, de 

echtgenoot van madame Arabelle). 

Verwijst naar het Oorlogskruis, een onderscheiding voor 

daden van moed tegenover de vijand voor militairen na 

WOII. Op het lint kunnen tekens worden gedragen, 

bijvoorbeeld de bronzen palmen, die staan voor een 

vermelding bij legerdagorder, een soort van proclamatie 

binnen het leger. Vijf bronzen palmen worden door een 

zilveren palm vervangen en vijf zilveren palmen worden door 

een gouden vervangen.  

Résistance “Ik ben oud-strijder 40-45. Met palmen, hé 

mijnheer Persez. En résistance” (Jean-Pierre, de echtgenoot 

van madame Arabelle). 

Belgisch verzet in WO II. Boden weerstand aan de Duitse 

bezetting van België.  

Sitting Bull “Hehe! Sitting Bull... En sitting squaw!”. (Gilbert 

Vanhie over madame Arabelle en haar over zijn toeren zijnde 

man nadat die laatste tot bedaren is gebracht). 

Bijnaam van Tȟatȟáŋka Íyotake (1831-1890), leider van de 

Hunkpapa Sioux, een Noord-Amerikaanse indianenstam.  

Werd na zijn overgave beroemd met de Wild West Show van 

Buffalo Bill. Verdiepte zich later in de mystieke Ghost Dance. 

Doel van de Ghost Dance was de blanke bezetters van het 

land van de indianen te verdrijven. De overheid wilde hem 

arresteren maar op dat moment opende een andere indiaan 

het vuur wat resulteerde in het bloedbad van Wounded Knee 

(zie aldaar), dat de laatste grootste slag werd tussen de 

Amerikaanse troepen en de indianen. 



Spionkop “We hadden nochtans een goede bureaurelatie, gij 

en ik. Awel, maar ’t is af he! Spionkop!” (Jomme tegen Betty 

omdat ze uit de biecht geklapt had over de hoedengrap met 

Bonaventuur Verastenhoven). 

Spion, maar voetballiefhebber Jomme Dockx beticht Betty 

Bossé er verkeerdelijk van een ‘spionkop’ te zijn. De spionkop 

is een bepaalde plaats op de voetbaltribune waar zich de 

harde kern van supporters bevindt.  

Tu quoque, fili mi “Mij eerst uithoren, dan Betty als spion 

gebruiken en dan zomaar zonder discreet onderzoek de zaak 

in volle publiek ruchtbaar maken. ’s Weinig diplomatisch!”. 

(Waarop Persez): “Tu quoque, fili mi.” (Verastenhoven haalt 

uit naar Jomme Dockx, nadat Persez een einde wist te maken 

aan de hoedenaffaire, zie De hoed).   

“Gij ook, mijn zoon”. Wellicht was het Julius Caesar die dit 

zei toen hij vaststelde dat zijn beschermeling Brutus zich had 

aangesloten bij de samenzweerders die hem wilden 

vermoorden. Wordt gebruikt om gebrek aan dankbaarheid 

voor verkregen gunsten uit te drukken.  

Van het westelijke front geen nieuws “Awel, awel, awel? Van 

’t westelijk front nog geen nieuws?”. (Jean De Pesser vraagt 

aan madame Arabelle of ze al wat van haar man heeft 

gehoord die ze heeft verlaten). 

“Im Westen nichts Neues”. Bestseller uit 1929 van Erich 

Maria Remarque, Duits veteraan van WOI, en verhaalt de 

gruwel en de zinloosheid van oorlog. Het verhaal werd twee 

keer verfilmd, in 1930 en 1979.  

Zeepbaron “Appartemententientonner! Kartonnen 

tientonner! Zeepbaron!” (Persez tegen Tienpondt, weliswaar 

zonder dat die laatste het hoort, nadat Tienpondt hem had 

aangesproken over het feit dat het niet de bedoeling is dat hij 

telefoon van diens huurders beantwoordt). 

Oorspronkelijk de mensen die in WOI zeep produceerden en 

daar grof geld mee verdienden. Later werd het een begrip 

waarmee diegenen bedoeld werden die zich tijdens de oorlog 

op verschillende manieren verrijkten door munt te slaan uit 

de precaire oorlogssituatie, ook nog na de oorlog, een soort 

van ‘gewetenloze opportunisten’. 



De nieuwe computer wordt ingehuldigd. Daar hoort een 

receptie bij en voor het eerst in de geschiedenis, onder meer 

onder impuls van Mireille Puis, worden de classificeerders en 

de bodes daarop niet uitgenodigd. Ze krijgen wel een aparte 

bijeenkomst. Wat natuurlijk tot de nodige commotie leidt.  

Jomme Dockx, als leider van het classificeerderskorps, roept 

zijn collega’s samen om een actie op touw te zetten. Klerk 

Gilbert Vanhie zorgt er op zijn manier voor dat de 

classificeerders in eer worden hersteld.

Aflevering 4

DE STOEL 
#discriminatieopdewerkvloer #politiekedropping 
#kommaneuker #profileringsdrang #sportbecommentariëren 
#computer #classificeerderskorps #alcoholophetwerk

Oorspronkelijk uitgezonden op 30 september 1978. 



Naar aanleiding van de twist met haar echtgenoot Jean-

Pierre vorige week, is madame Arabelle een tijdje afwezig. 

Thierry De Vucht, zoon van senator De Vucht, dient zich aan 

op de dienst Tienpondt. Als gevolg van zijn vele pesterijen 

krijgt Jean De Pesser het deksel op de neus wanneer blijkt 

dat De Vucht door toedoen van Verastenhoven en Persez niet 

eerst als klerk, maar onmiddellijk als opsteller aan de slag 

kan. 

Onderbureauchef Verastenhoven maakt van de gelegenheid 

gebruik het onrechtmatige bezit van classificeerder Dockx 

van zijn bureel op te heffen ten dienste van ‘de nieuwe’. 

WAAROM KIJKEN? 

Hoewel De stoel wat betreft de twee hoofdthematieken alles 

in huis heeft om een meesterwerkje te zijn, is het een van de 

mindere afleveringen van de hele reeks gebleken. De elders al 

aangehaalde traagheid bereikt hier een hoogtepunt.  

Het had wat kunnen worden, onder meer door Jomme Dockx 

die als leider van het classificeerderskorps zijn troepen 

toespreekt. Maar het gesprek draait uit op een eindeloze 

discussie over voetbal en koers. De gewraakte scène neemt 

net geen tien lange minuten in beslag. Dat er nochtans een 

keur aan gastacteurs voor was aangetrokken kon de pil helaas 

niet vergulden. 

CAST 

Jo Crab (Arabelle Lucas) speelt in deze aflevering niet mee. 

Gastoptredens van Bert André als classificeerder Marc, Toon 

Brouwers als classificeerder Martin, Leo Haelterman als 

classificeerder Valère, Guido Horckmans als classificeerder 

Gust en Johny Voners als Thierry De Vucht. 

Bert André, overleden in 2008 en vader van Familie-actrice 

Sandrine André, speelde later in zowat elke Vlaamse reeks. 





1. De winkel van Jomme Dockx 2. Directeur Tienpondt heeft een glas teveel op na 
een directievergadering. 3. Thierry De Vucht, zoon van senator De Vucht, meldt 
zich aan op de dienst Tienpondt.  

Hetzelfde geldt voor de ere-hoogleraar, vertaler, essayist, 

literatuurcriticus en dichter Toon Brouwers. Leo Haelterman 

vertolkte eerder in het legendarische Kapitein Zeppos de rol 

van Mizernak en kinderen van de jaren tachtig herinneren 

zich hem misschien uit de detectivereeks Merlina als Graaf de 

Belettagio. Guido Horckmans, en acteur uit de MMT-stal, 

speelde van 1991 tot 2006 pastoor Walter Dierckx in Familie. 

Hij stierf in 2015. De stoel kent tot slot het debuut van 

Johnny Voners in de rol van Thierry De Vucht. 

WOORDVERKLARING 

Bakoenin (en Kropotkin) “Beste Bakoenin en Kropotkin, ik 

zit hier in het hol van de leeuw. Maar het zal 

veranderen.” (Anarchist Gilbert Vanhie tegen zichzelf bij 

aanvang van een nieuwe werkdag). 

Michail Alexandrovitsj Bakoenin (1814-1876) was een 

Russisch grondlegger van het anarchisme en een 

tegenstander van de veel bekendere Karl Marx, die voor het 

Marxisme stond. Peter Aleksejevitsj Kropotkin (1842-1921) 

was een andere belangrijke theoreticus van het anarchisme. 

Hij dacht het zogenaamde anarchocommunisme verder uit 

en wist daarmee dit ideeëngoed behoorlijk populair te 

maken.  

De Bruyne, Fred “Ja maar, ik hoor het de Fred De Bruyne nog 

zeggen he: ‘Beste sportliefhebbers, er is daar iets abnormaals 

aan het voorvallen he.” (Jomme Dockx in een discussie met 

zijn collega’s-classificeerders over sport).  

Succesvol Belgisch wielrenner. Na een zwaar verkeersongeluk 

werd hij in 1961 sportjournalist op televisie. Vanaf 1978 

bouwde hij een succesvolle carrière uit als wielerploegleider. 

Schreef verschillende rennersbiografieën. Overleden in 1994. 

De Saedeleer, Rik “En de combines he, dat kan hij toch ook 

goed uitleggen he, zo, allee, dat iedereen dat verstaat.” – “Ja, 

maar dan heb ik toch liever Rikske De Saedeleer.” (Jomme 

Dockx over Fred De Bruyne in een discussie met zijn 

collega’s-classificeerders over sport). 

In 2004 verkozen tot meest verdienstelijke speler bij 

voetbalclub Racing Mechelen ooit, maar toch vooral bekend 

als commentator van alle grote voetbalwedstrijden op tv, tot 

aan het WK van 1998. In 2008 kreeg hij van de Vlaamse 

Televisie Academie de Vlaamse Televisie Carrière Ster. 

Maakte in 2008 een comeback en versloeg de wedstrijden 

voor het EK 2008 op VT4 (nu VIER). De Saedeleer werd 

onsterfelijk door zijn oneindig grote inlevingsvermogen, 

maar was ook niet omstreden: hij gaf nogal eens persoonlijke 

meningen die niet altijd in even goede aarde vielen. 

Overleden in 2013.



De collega’s zijn klaar om naar de inhuldiging van de nieuwe computer te gaan. Door toedoen van onder meer Mireille Puis zijn de classificeerders en de bodes niet op 
de bijeenkomst uitgenodigd en blijft Jomme verweesd achter.

Huwelijksmars “Tsaaa-tsaaa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa …” (Jean 

De Pesser wanneer Philemon Persez en MireillePuis samen 

toekomen). 

Uit de romantische komedie ‘Een Midzomernachtsdroom’ 

van William Shakespeare. Voor het toneel schreef Felix 

Mendelssohn de muziek, later voor de balletversie voegde hij 

deze beroemde trouwklassieker toe.  

Ruwaard “Bonjour, monsieur Baconfoy” -“Goedendag, heer 

ruwaard van Vlaanderen”. (Hilaire Baconfoy en Bonaventuur 

Verastenhoven groeten elkaar). 

In de middeleeuwen door de stad of landsheer aangeduide 

vervanger wanneer een vorst niet in staat bleek te regeren. 

Ruwaard was ook de titel van Adiel Debeuckelaere, 

medeoprichter van de frontbeweging tijdens WOI, die zich 

verzette tegen het gebruik van het Frans als voertaal in het 

Belgische leger (als gevolg waarvan heel wat jonge Vlaamse 

soldaten onnodig het leven lieten). 



Senatorszoon Thierry De Vucht is nog steeds op de afdeling. 

Naar aanleiding van de bureaukwestie, hij scheen na tien jaar 

plots geen recht meer te hebben op een eigen lessenaar, zat 

Jomme Dockx even thuis met een inzinking. Jean De Pesser 

maakt er een erezaak van het reglement te herschrijven. 

Een flauwe telefoongrap van diezelfde De Pesser ontaardt in 

een waar onderzoek naar zijn alsmaar toenemende 

humeurigheid. Hij blijkt nog steeds rancuneus te zijn ten 

Aflevering 5

HET HUURHUIS 
#armoede #schoneschijn #depressie #schaamte 
#syndroomvandown #partnergeweld #anarchist 
#afwezigheiddoorziekte  #accupunctuur #filsàpapa

Oorspronkelijk uitgezonden op 7 oktober 1978. 



Volgens het reglement schijnt Jomme Dockx al jaren onrechtmatig gebruik te maken van een bureau. Gelukkig mag een stoel wel. Als kersvers benoemd opsteller neemt 
Thierry De Vucht de vrijgekomen plaats maar wat graag in.

aanzien van Verastenhoven in verband met het examen tot 

onderafdelingschef. Maar er is nog wat: de ware oorzaak van 

prikkelbaarheid blijkt te liggen in het feit dat zijn vrouw José 

een depressie heeft. 

Als José onverwacht op de dienst opduikt, legt ze enkele 

pijnlijke feiten bloot: hun zoontje Eddy blijkt een mongooltje 

te zijn en van alle opschepperij van haar man over een eigen 

huis en geld op de bank blijkt niets van aan te zijn. 

Madame Arabelle keert ondertussen terug uit ziekteverlof en 

blijkt in één klap van al haar ziektes te zijn genezen.



WAAROM KIJKEN? 

Met Het huurhuis begint de reeks stilaan de kwaliteit te halen 

waar ze voor staat. Spitante dialogen en heerlijke 

verhaallijnen maken van deze aflevering een eerste 

hoogtepunt. Jomme Dockx die als classificeerder, zo blijkt 

nu, tien jaar lang onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van 

zijn bureau en de ongewenste aanwezigheid van een 

senatorszoontje zijn dankbare thema’s die prachtig worden 

uitgewerkt.  

Als De collega’s op hun best zijn zit elk woord juist en deze 

episode is daarvan een eerste voorbeeld. Nu aan de beurt om 

verder uitgediept te worden is het personage van opsteller 

Jean De Pesser: de reden van zijn voortdurende norsheid 

wordt onder de loep genomen. Philemon Persez neemt 

daarvoor zijn rol van pater Philemon andermaal op met 

voortreffelijk acteerwerk en Jaak Van Assche is het personage 

van De Pesser op het lijf geschreven. De ontknoping is hard. 

Aan het eind daagt José op, de depressieve echtgenote van de 

opsteller. Ze is dan erg depressief.  

CAST 

Hoofdrol voor Jaak Van Assche (Jean De Pesser). 

Gastoptredens van Heddie Suls als José De Pesser en Johnny 

Voners als Thierry De Vucht. 

Actrice Heddie Suls, ook in het echte leven met Jaak Van 

Assche een koppel, vertolkt prima. We zullen haar nog twee 

keer terugzien, in Het feest en in De gijzeling. Van 1990 tot 

2010 speelde ze gastrollen in talloze televisiereeksen in 

Vlaanderen. 

WOORDVERKLARING 

Aquapunctuur “Vertellen mag ik dat niet. Dat gebeurt in 

grote geheimhouding onder grote belofte. (…) Naalden he. 

(…) In mijn knoopzenuwen” (Madame Arabelle over haar 

wonderbaarlijke genezing). 

Acupunctuur. Uit de traditionele Chinese geneeskunde. In 

het lichaam worden naalden op de acupunctuurpunten 

gestoken. Een ander woord voor acupunctuurpunt is 

zenuwknoop (en dus niet knoopzenuw).  

Berghmans, Gaston (en Leo Martin) “Ik zie toch liever 

Gaston Berghmans en Leo Martin.” (Directeur Tienpondt 

over de publiekelijke woordenwisseling tussen Philemon 

Persez en Bonaventuur Verastenhoven). 

Van 1972 tot 1993, het jaar waarin Martin stierf, bijzonder 

actief Vlaams komisch duo. Ze speelden vooral revues met 





1. De Pesser deinst er nooit voor terug zijn meerdere Bonaventuur Verastenhoven 
publiekelijk de mantel uit te vegen. 2. Thierry De Vucht is een liefhebber van 
Hemingway en steekt dat niet weg. 3. Madame Arabelle verschijnt herrezen: ze 
heeft haar heil gevonden in de ‘aquapunctuur’. 

sketches waarvan sommige legendarisch werden, waaronder 

Joske Vermeulen. Hun eindejaarhows op tv haalden meer 

dan twee miljoen kijkcijfers. Ze doken op in verschillende 

televisieseries en maakten vier films. Na de dood van zijn 

compagnon ging Berghmans nog even solo door en vormde 

hij ook een tijdje een trio met Carry Goossens en Jan Van 

Dyke. In 2002 ging hij, na nog één keer als bompa te hebben 

geschitterd in de VTM-reeks Dennis, met pensioen. Hij 

overleed in 2016. 

Hemingway “Gedaan, uit! Mijn zevende Hemingway op zes 

dagen!” (Thierry De Vucht legt zijn werkinvulling uit). 

Schrijver en journalist. Zijn bekendste werk is wellicht ‘The 

Old Man And The Sea’ (Nobelprijs literatuur). Leed op het 

einde van zijn leven aan depressies en pleegde zelfmoord in 

1961. Als schrijver van onschatbare waarde gebleken, getuige 

onder meer het feit dat zijn voornaamste boeken nooit uit 

druk zijn geweest. 

Negenoog “Zijn wijsheidstand is aan het doorkomen. En hij 

heeft een negenoog op zijn bil.” (Gilbert Vanhie legt de 

oorzaak van het slechtgezind zijn van Jean De Pesser op zijn 

geheel eigen manier uit). 

Synoniem: karbonkel. Een aantal steenpuisten die naast 

elkaar in hetzelfde gebied liggen, soms door elkaar vloeiend. 

Salonsocialist Iemand die zegt socialist te zijn, maar zich in 

werkelijkheid een kapitalistische levensstijl aanmeet.  

Up With People “Voilà, ik ga de dactylo van de 

personeelsdienst mijn tekst dicteren, dat was de afspraak en 

dat kan een tijdje duren, nietwaar! Ah, Bonaventuur, ‘Up 

With People!” 

Amerikaanse onderwijsorganisatie (midden jaren 60 

ontstaan) die culturele barrières wil overbruggen en 

zogenaamd ‘wereldwijd begrip’ wil creëren door hun diensten 

aan te bieden en met het opvoeren van muzikale shows over 

de hele planeet. UWP heeft twee bijkantoren, in Mexico en 

België. Het succes van de groep valt af te meten aan het feit 

dat ze van 1976 tot 1986 op de Super Bowl optrad, echter met 

afnemend succes waarna de voorstellingen aldaar werden 

stopgezet. De wereldtournees gaan tot op vandaag de dag 

door.



Om voor zijn depressieve vrouw te zorgen is Jean De Pesser 

een week lang afwezig. En ook Bonaventuur Verastenhoven is 

ziek. 

Thierry De Vucht schijnt halsoverkop afgereisd te zijn naar 

Marrakesh om voor het Belgisch consulaat aldaar te gaan 

werken. Daardoor komt het bureau van Jomme weer vrij, 

maar die zegt er voortaan geen beroep meer te willen op doen.

Aflevering 6

DE BRIEF 
#verbodenliefde #standenverschil #anarchist 

Oorspronkelijk uitgezonden op 14 oktober 1978. 



Tienpondt voelt Theo aan de tand over het feit dat hij het bange vermoeden heeft dat die met Betty, slechts een dactylo,  een relatie heeft. Betty is er niet gerust in en is 
bang dat de zaak escaleert. Gelukkig houdt Jomme alles nauwgezet  voor haar in de gaten.

Mireille Puis blijkt dan toch niet nog nooit een relatie te 

hebben gehad.  

Zeer binnenkort zal Gilbert Vanhie vader worden, want zijn 

vrouw heeft laten weten dat ze naar het moederhuis is 

gegaan. Gilbert zelf zegt vooralsnog meer interesse te hebben 

in het boek over anarchie dat hij aan het schrijven is. 

Orgelpunt is het feit dat Betty Bossé het heeft aangedurfd een 

relatie aan te knopen met Theo Tienpondt, de enige zoon van 

de directeur. Tot diens groot ongenoegen uiteraard, die een 

dactylo niet als zijn gedroomde schoondochter ziet. 



WAAROM KIJKEN? 

Terwijl je aan het kijken bent vraag je je af hoe zo een 

flinterdun verhaal kan leiden tot dit soort goede televisie: 

‘typiste heeft verkering met de zoon van de directeur’. Verder 

is er in De brief niets anders. Dat maakt het allemaal erg 

voorspelbaar, maar niettemin is dit een van de best 

herinnerde afleveringen. Wellicht omdat Tienpondt in een 

glansrol zit, de knappe Betty Bossé de hoofdrol heeft en er 

bovendien in wordt gekust (dat zal pas veel later in De kwis 

nog eens gebeuren). 

Bob Van Der Veken leeft zich heerlijk uit als de 

verontwaardigde directeur Tienpondt. De taferelen waarin hij 

Betty en daarna Theo op de rooster legt zijn ijzersterk.  

Theo, door Theo Hijzen gespeeld, maakt hier zijn debuut en 

we zullen hem nog drie keer terugzien.  

CAST 

Mandus De Vos (Bonaventuur Verastenhoven) en Jaak Van 

Assche (Jean De Pesser) spelen in deze aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor Tessy Moerenhout (Betty Bossé). 

Gastoptredens van Walter Cornelis als Gérard Bossé en Theo 

Hijzen als Theo Tienpondt. 

Theo Hijzen had daarvoor al eens een rol gehad in de film 

Mira, maar zijn eigenlijke carrière op het scherm begon pas 

na De collega’s: hij speelde sedertdien in meer dan vijftien 

televisiereeksen. 

Een minirolletje weggelegd voor Walter Cornelis, in de rol 

van de vader van Betty. Cornelis had op dat moment al een 

behoorlijke staat van dienst: hij ving zijn carrière aan in 1957 

en bleef tot 1998 actief. Hij overleed in 1999. 

WOORDVERKLARING 

Béjart, Maurice “Béjart?” – “Euh, wablieft?” “Mijnheer danst 

bij Béjart?” (Hilaire Baconfoy tegen Theo Tienpondt, de zoon 

van de directeur, die zich wel heel erg zenuwachtig 

aanmeldt). 

Frans choreograaf (1927-2007). Richtte in 1960 in Brussel 

het Ballet van de XXste Eeuw op, nadien (van 1987) vooral in 

Lausanne (Zwitserland) actief als artistiek leider van het 

'Béjart Ballet Lausanne'. Vooral beroemd om de balletten die 

hij maakte op muziek van Le Sacre du printemps 

(Stravinski), de Bolero (Ravel) en Roméo et Juliette (Berlioz). 

Coeck, Ludo “En ik zeg tegen mijne Adelbert: Adelbert, ge zijt 

nog gene Coeck he!” (Jomme tegen de collega’s over zijn 

voetballende zoon).





1. Directeur Tienpondt leest de liefdesbrief die typiste Betty Bossé aan het tikken 
was. Wat hij op dat ogenblik nog niet in de gaten heeft is dat die is gericht aan zijn 
zoon. 2. Theo Tienpondt, zoon van, overhandigt in volle ontkenningsfase toevallig 
een foto van Betty aan zijn vader. 3. Even voordien was Theo in het geheim op de 
dienst aangekomen. 

Legendarische voetbalmiddenvelder met veel blessures. 

Maakte in 1971 zijn debuut in het A-elftal van Berchem Sport, 

op zijn zeventiende vertrok hij in 1972 voor elf seizoenen naar 

Anderlecht. Ging in 1983 naar het Italiaanse FC 

Internazionale Milano. Nam als Rode Duivel in 1982 deel aan 

het WK in Spanje en scoorde met een afstandsdoelpunt tegen 

El Salvador. Speelde in totaal 46 interlands. Kwam door 

blessures bij Inter Milaan nauwelijks aan spelen toe en ging 

in 1984 naar Ascoli. Op 9 oktober 1985, toen hij in België 

verbleef omdat hij aan het herstellen was van een blessure, 

verongelukte de op dat moment dertigjarige Coeck met zijn 

wagen.  

De roep van het vlees “De roep van het vlees!” (Philemon 

Persez over het feit dat het uit was met zijn priesterroeping 

op het moment dat hij zijn echtgenote Angèle, de dochter van 

een slager, tegenkwam). 

Boek geschreven door Louis-Charles Royez (1885-1970), 

auteur van soft-erotische romans. Sinds zijn dood zijn zijn 

werken niet meer in druk en daardoor erg gegeerd door 

liefhebbers van het genre.  

Excelsior (en crescendo) “Ge moet hogerop in de wereld: 

crescendo!” (Tienpondt tegen Philemon Persez over het feit 

dat zijn zoon zijn verloofde in hoger kringen zal moeten gaan 

zoeken). 

Steeds hoger (Latijn), de vergrotende trap van het excelsius 

(hoog). Crescendo is een Italiaanse muziekterm die aangeeft 

dat een bepaalde toon steeds meer versterkt moet worden en 

heeft als dusdanig niks met Excelsior te maken.  

Gretna Green (en Loch Ness) “Wel, op het ogenblik zit ze 

(Betty) waarschijnlijk in het vliegtuig naar Loch Ness om 

daar te gaan trouwen.” (Directeur Tienpondt in antwoord op 

de vraag van de vader van Betty Bossé waar zijn dochter zou 

kunnen zijn). 

Sedert 1753 beroemd en berucht trouwoord in Schotland, net 

over de Engelse grens. Aldaar gold niet de Engelse wet dat 

wanneer de aanstaande trouwers geen eenentwintig jaar 

waren toestemming van de ouders vereist was. De 

minimumleeftijd evenwel is zestien jaar.  

Het plaatsje lokte ook veel later nog aanstaande koppels van 

heinde en verre. Loch Ness is een groot, diep meer, ook in 

Schotland (loch betekent meer). Volgens de overlevering zou 

er zich een groot monster in verschuilen dat de naam Nessie 

meekreeg. 



Kleinseminarie “Latijn-Grieks. Kleinseminarie. Er stak zelfs 

dacht ik een priesterroeping in mij”. (Philemon Persez over 

zijn afkomst). 

Inrichting voor de opleiding van geestelijken, meestal een 

internaat. Het Latijnse Seminarium betekent kweekschool.  

Koloniale tijd “Maar hij zal dat toch een keer moeten weten? 

Of zijt ge van zin het stilletjes af te trappen naar de 

kolonies en nooit niet meer terug te komen?” (Madame 

Arabelle tegen Betty over het feit dat ze directeur Tienpondt 

op een moment toch wel zal moeten opbiechten dat ze vrijt 

met zijn zoon). 

Met de Europese kolonisatie wordt de historische 

kolonisaties van andere werelddelen door (West-)Europa 

bedoeld. De eerste kolonisaties ontstonden in de 16e eeuw, 

maar het duurde in België nog tot na 1830, bij het ontstaan 

van België, vooraleer ons land zelf aan het koloniseren ging. 

Voorheen hadden wel al Belgen een rol van belang gespeeld 

in Nederlandse koloniën. Uiteindelijk werden slechts drie 

landen echte Belgische koloniën: Congo, Rwanda en Burundi 

(toen nog samen Ruanda-Urundi geheten), waarvan eigenlijk 

alleen Congo enige betekenis had. In 1960 werd Congo 

onafhankelijk en ook Ruanda-Urundi werd op 1 juli 1962 

opgedeeld in twee onafhankelijke staten, Rwanda en 

Burundi. Tot nog laat in de 20ste eeuw werden voortdurend 

staten gedekoloniseerd.  

Wies Andersen Show “Ze kent niet veel antwoorden he, 

Germaine. Ze zou op de Wies Andersen Show een slecht 

figuur slaan. (Gilbert Vanhie over de echtgenote van 

directeur Tienpondt die maar weinig details over haar zoon 

schijnt te weten.) 

Razend populaire televisiequiz die in 1976 en 1977 te zien was 

op de Vlaamse openbare omroep. Wies Andersen is naast 

presentator ook bekend om zijn rol van Maigrets assistent in 

de Nederlandse tv-reeks rond Commissaris Maigret (van 

Georges Simenon). Begin jaren 90 keerde de show terug op 

VTM. Later presenteerde hij op dezelfde zender Wies Anders, 

waarin hij Belgen opzocht die in het buitenland wonen. 

Andersen trouwde drie keer, de eerste keer met actrice Dora 

van der Groen. 



Naar aanleiding van haar affaire met de zoon van directeur 

Tienpondt werd Betty Bossé overgeplaatst. Haar plaats wordt 

ingenomen door de bazige typiste Jenny Vanjes. Van meet af 

aan heeft de jongedochter een boon voor Jomme Dockx. 

Gilbert Vanhie is vader geworden van een zoon die hij 

aankondigt als Koenraad, bijgenaamd Arafat. Wanneer Vanjes 

naar de bijnaam van directeur Tienpondt polst en Vanhie haar 

daarop antwoord geeft, wordt hij geblameerd. Het is meteen 

de primeur van de mondelinge blaam. 

Aflevering 7

DE ZOON 
#partnergeweld #fysiekeagressieophetwerk #machtsmisbruik  
#baasbeledigen #kommaneukerij #discriminatie 
#standenverschil #acoholophetwerk #vrouwonvriendelijk

Oorspronkelijk uitgezonden op 21 oktober 1978. 



De babyborrel van Gilbert Vanhie loopt voor hem faliekant af: hij blijkt te hebben getrakteerd met drank die voor de directeur-generaal was bedoeld en verneemt 
stomdronken dat zijn vrouw hem verlaat en vanuit het moederhuis weer bij haar ouders intrekt.

Er ontstaat onenigheid over hoe en waar de koffie bedeeld 

moet worden. Jenny Vanjes, Mireille Puis en Bonaventuur 

Verastenhoven jagen madame Arabelle naar haar keuken. 

Dat maakt dat Gilbert Vanhie zijn babyborrel op kantoor in 

het water ziet vallen. Het reglement zegt immers dat zonder 

koffie alcohol tijdens het werk verboden is. Het gevolg is een 

waar drama. 

De aanhoudende onenigheden zijn voor Philemon Persez een 

eerste aanzet om na te denken over hoe de kameraadschap 

weer kan aangewakkerd worden. Directeur Tienpondt draagt 

alvast zijn steentje bij en ontslaat Jenny Vanjes.



WAAROM KIJKEN? 

De introductie van de nieuwe secretaresse Jenny Vanjes en 

de klerk Gilbert Vanhie, die uitgebreid geblameerd wordt: 

ziedaar de twee grote onderwerpen van De zoon. Jenny 

Tanghe, opvallend nog enkele jaren jonger dan wanneer we 

haar veel later in De muur weer terug zullen zien, geeft het 

personage van de bazige typiste prachtig gestalte en dat 

alleen al is een reden om De zoon zeker en vast niet over te 

slaan. Deze kennismaking mag niet gemist worden. 

Ondertussen stuurt ze het verhaal een heel andere kant uit 

door het feit dat de koffie - tegen het reglement in - wordt 

bedeeld op kantoor, in plaats van op de gang, aan te vechten. 

Dat doorkruist meteen het babyborrelplan van Gilbert Vanhie 

en daardoor wordt deze aflevering misschien wel een van de 

meest onderhoudende.  

De scène waarin Gilbert Vanhie door Tienpondt en Persez 

geblameerd wordt mist wat aan snelheid, ze duurt dik zes 

minuten, maar laat zien dat goede dialogen en puik 

acteerwerk verder niet veel nodig hebben. 

Kluchtig bijna, maar daarom niet minder legendarisch, wordt 

het als directeur Tienpondt met de Engelstalige Mabel 

Johnson, de nieuwe verloofde van zoon Theo, aan de telefoon 

hangt. 

CAST 

Tessy Moerenhout als Betty Bossé speelt in deze aflevering 

niet mee. 

Gastoptreden van Jenny Tanghe als Jenny Vanjes. 

WOORDVERKLARING 

L'air de toréador “Zeg, als er nu iets is wat ik op de radio 

altijd direct afzet dan he is het die belcanto he. Ik kan dat niet 

horen he!” – “Ja, van tatatitaaa tatatitataa!” (Directeur 

Tienpondt tegen Philemon Persez.) 

Beroemde melodie uit de Carmen-suite van George Bizet (zie 

ook: woordverklaring De aprilgrap ‘Carmen’). Het deuntje 

werd gemeengoed als het kinderlied ‘Tien pond bananen’.  

J’agis et puis je réfléchis “Je hebt te snel en ondoordacht 

gehandeld, Paul. (…) J’agis et puis je réfléchis, n’est ce 

pas?” (Philemon Persez tegen Tienpondt over het feit dat die 

Betty heeft laten overplaatsen.) 

Beroemde uitspraak van Achiel Van Acker, minister, premier 

en later Kamervoorzitter. Wanneer hij begin februari 1945 

bezig was met de vorming van zijn eerste regering, werd hij 

gevat door een journalist van La Libre Belgique die hem 

vroeg of hij al over een en ander had nagedacht. Van Acker  





1. De entree van Jenny Vanjes. Ze vervangt Betty Bossé die door directeur 
Tienpondt werd overgeplaatst nadat ze het had aangedurfd het met zijn zoon aan 
boord te leggen. 2. De alleenstaande Jenny Vanjes valt als een blok voor Jomme 
Dockx. 3. Jomme Dockx wreekt zich op Vanhie, nadat die hem eerder had 
gekneveld. 

was niet van plan de vraag te beantwoorden en hij maakte 

zich ervan af met een kwinkslag: ‘J’agis et puis je réfléchis’ – 

ik doe en denk daarna pas na. Het stond ’s anderendaags 

groot in de krant. De uitspraak is hem zijn leven lang blijven 

achtervolgen. Maar wie met hem te maken kreeg, leerde heel 

snel dat Van Acker allerminst een impulsieve politicus was. 

Hij leed alleen aan een zeker ongeduld en ‘expliceerde’ zich 

niet graag.  

Koningskwestie “‘J’agis et puis je réfléchis, n’est ce pas?” – 

“Persez, het is geen koningskwestie, he!” (Tienpondt in 

antwoord op Persez over het feit dat hij Betty heeft laten 

overplaatsen en dat dit geen ramp hoeft te zijn.) 

Politiek conflict tijdens WOII (tot 1951) in België over het al 

dan niet terugkeren van Leopold III als koning. Die had zich 

eerder overgegeven aan de Duitse bezetter terwijl de regering 

naar het buitenland was gevlucht. Hij hoopte op die manier 

over België te kunnen blijven regeren, maar werd hiervoor 

zwaar veroordeeld. Na de invasie in Normandië werd hij naar 

Oostenrijk gedeporteerd. Na de oorlog werd hem nog jaren 

een gebrek aan respect verweten. Uiteindelijk deed hij 

troonsafstand en werd hij op 11 augustus 1950 opgevolgd 

door kroonprins Boudewijn.  

Papa Doc “U krijg ik ook wel klein, Jimmy Doc!” (Jenny 

Vanjes bij haar kennismaking met Jomme Dockx.) 

François Duvalier, in 1957 de eerste zwarte president van 

Haïti. Behoorlijk populair, totdat Cuba zijn land binnenviel. 

Waarna hij achterdochtig werd en vanaf 1964 tot aan zijn 

dood als dictator regeerde. Aanhanger van voodoo en tegen 

de rooms-katholieke kerk. Werd na zijn dood opgevolgd door 

zijn negentienjarige zoon Jean-Claude alias Baby Doc die het 

schrikbewind, martelkamers incluis, verder zette. Onder druk 

van de ontevreden bevolking in 1987 gevlucht naar Frankrijk 

en overleden in 2014.  

Shorthand “Dan zal Theo toch uiteindelijk nog met een 

dactylo gaan trouwen, nietwaar?” - “Een klein beetje meer 

dan dat, nietwaar Persez, een klein beetje meer. 

Shorthand!” (Philemon Persez en directeur Tienpondt over 

Theo, de zoon van de directeur.) 

Stenografie of steno. Snel- of kortschrift om gesproken tekst 

op te schrijven in hetzelfde tempo waarin ze wordt 

uitgesproken. Er bestaan verschillende officiële soorten 

steno, maar in de praktijk blijken de notities vaak alleen 

maar leesbaar door de aantekenaar zelf.  

“Stap voor stap, zoo gaan de peerden” “Ten eerste Persez hij 

loopt er niet mee, hij gaat er mee, nietwaar” – “Stap voor 

stap, zo gaan de paardjes.” (Directeur Tienpondt



als antwoord op de vraag van Persez of hij de nieuwe 

verloofde, waar zijn zoon nu mee ‘loopt’, ook heeft 

weggestuurd.) 

Frase uit de dichtbundel Kerkhofblommen van Guido 

Gezelle. “Stap voor stap, zoo gaan de peerden/traagzaam, 

treurig, stille en stom/en zij kijken, of ‘t hun deerde/dikwijls 

naar hun'meester om.”  

Wandelende Jood “Dat is hier mijn negenenzeventigste 

dienst, welgeteld. Ik maak me dus geen illusies meer, ik ben 

de wandelende Jood.” (Jenny Vanjes bij haar intrede op de 

dienst Tienpondt). 

Echte naam: Ahasverus. Legendarische figuur die Jezus op 

weg naar Golgotha hard zou hebben aangepakt. Daarop werd 

hij ertoe veroordeeld om tot de Dag des oordeels rusteloos 

over de wereld te zwerven. 

Jenny Vanjes stuurt eropaan dat de koffie niet langer in de burelen wordt 
verdeeld. Ze krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek: ook Verastenhoven en 
Mireille Puis storen zich aan de aanwezigheid van de koffiedame. Arabelle verlaat 
daarop ontstemd het lokaal.



Directeur Tienpondt is in allerijl naar Spanje afgereisd omdat 

er problemen zijn met het zwembad van een van zijn 

appartementen. Dat brengt een heuse stoelendans met zich 

mee. Vermits afdelingschef Persez nu een week lang directeur 

zal zijn, eist onderafdelingschef Verastenhoven op zijn beurt 

de plaats van Persez op. En zo schuift iedereen door: De 

Pesser wordt onderbureauchef, Vanhie wordt opsteller en 

Jomme Dockx promoveert tot klerk. 

Dat Persez een efficiënt directeur kan zijn blijkt algauw uit het 

Aflevering 8

DE IDEEËNBUS 
#negatievegroepsgeest #tijdelijkepromotie  #winkel 
#directeurgeneraal #huwelijkscrisis #relatiesopdewerkvloer 
#betrapt #affaire #judo  #taalstrijd #flamingant #belgicist

Oorspronkelijk uitgezonden op 28 oktober 1978. 



De flamboyante Angèle Persez duikt onverwacht op om haar man aan de tand te voelen over een liefdesgedicht van hem dat ze heeft gevonden, gericht aan Mireille 
Puis. Maar in feite komt ze vooral zeggen dat ze vanavond alleen de stad ingaat en weleens heel laat thuis zou kunnen komen.

feit dat Jomme Dockx weer over zijn bureau kan beschikken. 

Hij bekomt bovendien dat de typiste Betty Bossé kan 

terugkeren naar de vijfde verdieping. Hij maakt van de 

gelegenheid gebruik zijn idee verder uit te werken om tot een 

grotere groepsgeest te komen. 

Directeur-generaal Karel Van Den Toren krijgt lucht van het 

winkeltje dat Jomme uitbaat op kantoor. De koffiedame 

madame Arabelle had hem daarover ingelicht.  

Persez krijgt onverwacht bezoek van zijn echtgenote Angèle. 

Ze heeft een gedicht gevonden dat hij aan Mireille heeft 

gericht.



WAAROM KIJKEN? 

De afwezigheid van directeur Tienpondt brengt een heel 

andere dynamiek in het verhaal en laat ons al even proeven 

van hoe het er vanaf De muur (de eerste aflevering van reeks 

3) aan toe zal gaan, waarin Persez Tienpondt ook 

daadwerkelijk opvolgt. Al is hij dan al wat minder soft. Hier, 

in De ideeënbus, kruipt hij als dienstdoende directeur nog 

volop in zijn rol van apostel Persez. Alle collega’s eisen op 

hun beurt een tijdelijke promotie op. De Pesser imiteert als 

vervangend onderafdelingschef Verastenhoven subliem. 

We zien het winkeltje van Jomme en krijgen zicht op de 

vertroebelde huwelijksrelatie van Persez. Als zijn echtgenote 

plots op kantoor komt opduiken is het duidelijk dat er een 

kink in de kabel zit. De spanning is te snijden, de 

acteerprestatie van Suzanne Saerens als Angèle Persez is top. 

We zien haar nog drie keer terug, in Het feest, in Alainke en 

in De bijverdienste. 

Om de sfeer te verbeteren gaan de collega’s aan judo doen en 

Gilbert Vanhie wordt hun instructeur. Directeur-generaal 

Karel Van Den Toren komt erop uit.  

CAST 

Bob Van Der Veken (Paul Tienpondt) speelt in deze 

aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor René Verreth (Philemon Persez). 

Gastoptredens van François Bernard als Karel Van Den 

Toren en Suzanne Saerens als Angèle Persez. 

François Bernard vertolkt de rol directeur-generaal slechts 

twee keer, later zien we hem ook nog in De diefstal. Bernard 

was vooral een gewaardeerd hoorspelacteur. Op televisie 

speelde hij eerder in Kapitein Zeppos en Axel Nort. Hij 

overleed in 2003. 

Suzanne Saerens nam later nog enkele bijzondere tv-rollen 

op, onder meer in Wittekerke en Stille Waters’. 

WOORDVERKLARING 

Augiasstal “Laat meneer Persez erbuiten, ik heb opdracht 

gekregen deze augiasstal te reinigen.” (Verastenhoven tegen 

Jomme Dockx, nadat hij van de directeur-generaal de 

opdracht heeft gekregen het winkeltje van Jomme op te 

doeken.) 

Verwaarloosde boel, soms ook: moeilijk werk. Augias is een 

personage uit de Griekse mythologie. In de mythe van 

Hercules was hij koning van Elis en bezat hij drieduizend 

runderen. Hun mest was in geen dertig jaar opgeruimd. 

Hercules kreeg de opdracht de stal te reinigen. Daarvoor liet  

hij twee rivieren eerst in elkaar vloeien en daarop door de stal 



stromen. Zo werd alle mest in één keer weggespoeld. Vanaf 

toen worden alle ophopingen van onreinheden, zowel 

geestelijk als lichamelijk, Augiasstallen genoemd. 

  

Langenasem “Dat zijn worstjes, wafels, chocolat en 

langenasem. Dat zit erin en dat blijft erin.” (Jomme Dockx 

verdedigt zijn winkeltje tegenover madame Arabelle die dat 

liever opgedoekt wil zien). 

Dialect (veelal rond de streek van Mechelen) voor kauwgom.  

Broekzele (en Bruxelles) “Weet je, Baconfoy, dat Bruxelles, 

dat dat een Vlaams dorp was vroeger? En dat Bruxelles van 

Broekzele komt, integraal Vlaams?” (Bonaventuur 

Verastenhoven in een zoveelste gesprek over Vlaanderen en 

Brussel met Hilaire Baconfoy.) 

Brussel komt van 'Bruocsella' (Frankisch: "bruoc" + "sella"), 

en werd later Broekzele, wat "nederzetting (zele) bij het 

moeras (broek)" wil zeggen.  

Collant “Ik heb ook een collant, van Esmeralda” (Gilbert 

Vanhie over wat hij gaat aantrekken in geval de collega’s een 

turnkring op kantoor zouden gaan oprichten.) 

Panty. 

FDF “Een Vlaamse gazet, verdomme. Met een massa Vlaamse 

artikels: tegen Brussel, contre l’FDF, tegen de Franse scholen 

in Brussel...” (Baconfoy is verbolgen over de Vlaamse krant 

die ze hem al dan niet toevallig hadden aangesmeerd.) 

Nu Démocrate Fédéraliste Indépendant (DéFI), tot 2015 

Fédéralistes Démocrates Francophones en daarvoor Front 

démocratique des francophones (FDF). Franstalige politieke 

partij in België die het voor de Franstaligen opneemt. Scoort 

voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de 

zes faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand (Drogenbos, 

Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en 

Wezembeek-Oppem). 

Index librorum prohibitorum (en Index der 

consumptieprijzen) “Als er één boek is dat op de index zou 

moeten staan, dan is het een schoolboek” (Gilbert Vanhie 

steekt de draak met een discussie tussen Bonaventuur 

Verastenhoven en Jomme Dockx over die laatste zijn 

vermeende verlies aan koopkracht.) 

De Index librorum prohibitorum is een lijst van verboden 

boeken. Soms ook kortweg Index genoemd, vandaar de 

verwarring met het indexcijfer der consumptieprijzen, 

eveneens als dusdanig afgekort, maar dan met kleine letter. 

Van 1559 tot 1966 door de paus opgestelde lijst van boeken 

die katholieken niet mochten lezen omdat ze door de rooms-

katholieke kerk verfoeilijk werden bevonden. Katholieken die 

toch zo een boek wilden lezen dienden toestemming te   





1. Mireille Puis geeft de gebrekkig sprekende Philemon Persez spraakles. 2. 
Verastenhoven en Persez maken zich klaar voor een judoklas op kantoor 
teneinde de groepscohesie opnieuw wat te versterken. 3. Madame Arabelle 
neemt het niet langer dat Jomme een eigen winkeltje uitbaat en heeft hem 
anoniem aangeklaagd bij de directeur-generaal.  

vragen aan hun geestelijke overste. Bijzonder invloedrijke 

lijst. Het indexcijfer der consumptieprijzen in België (CPI of 

index) is een maandelijkse meting (sinds 1920) door de 

overheid waarmee de evolutie van de ‘levensduurte’ wordt 

nagegaan. Deze economische indicator meet de  

prijsontwikkeling van een vastgestelde korf goederen en 

diensten die gemiddeld door een gezin wordt aangekocht. Is 

van groot belang aangezien diverse uitkeringen en uitgaven 

automatisch aan deze index gekoppeld worden.  

Inschrijvingsrecht (droît d’inscription) “Komt dat tegen. Ik 

vraag ik mij gewoon mijn Franse gazet, ik betaal, ik pak ze 

aan, zonder zien. Ik steek ze onder mijn vest, ik kom hier: een 

Vlaamse gazet, verdomme. Met een massa Vlaamse artikels 

tegen Brussel, contre l’FDF, tegen de Franse scholen in 

Brussel, contre le droît d’inscription!” (Baconfoy is verbolgen 

over de Vlaamse krant die ze hem al dan niet toevallig 

hadden aangesmeerd.) 

Geeft de inwoners van de Brusselse rand de gelegenheid om 

'sommige rechten' uit te oefenen in een gemeente van het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Geografische afbakening is 

warrig: de zes randgemeenten (zie ook: FDF), de zogenaamde 

zeven secties van gemeenten (Dilbeek, Groot-Bijgaarden, 

Strombeek-Bever, Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek, Beersel, 

en Alsemberg) en de drie wijken (t'Voor-de Mutsaart, 

Negenmanneke en Duivelshoek). Ging aanvankelijk alleen 

maar om electorale rechten.  

Klare Taal “Gij gaat gewoon naar huis straks. Ge zet u voor 

de televisie. Ge kijkt naar ‘De Vijfde Windstreek’, vergeet niet 

te lezen, ‘Klare Taal’ en ‘Ten huize van’. Mis dat niet 

he!” (Angèle tegen Persez als ze hem komt vertellen dat ze die 

avond niet thuis zal zijn en dat hij niet mee kan gaan.) 

Soort van poging van de toenmalige BRT in de jaren 70 om 

de taal van de Vlaming te verbeteren, nadat dialecten en 

tussentaal steeds meer de norm gingen worden op tv. De BRT 

zag zich als openbare omroep een opvoedkundige taak 

hebben. Het correcte gebruik van het Nederlands werd 

aangeleerd aan de hand van sketches door bekende acteurs, 

waaronder meer Ugo Prinsen (directeur Ghijsels) en Bob Van 

Der Veken (directeur Tienpondt). 

Overstromingen (Ruisbroek) “Dit is een zware slag voor die 

brave meneer Tienpondt, nietwaar? Jaja, denk maar eens aan 

onze overstromingen.” (Philemon Persez probeert de 

collega’s tot ernst te bedaren nadat er flink werd gelachen 

met de zwembadramp in het Spaanse appartement van 

directeur Tienpondt). 

Springtij op 3 januari 1976 in Ruisbroek als gevolg van een  



zware storm waardoor aan de Rupel de dijk van de Vliet, een 

getijdenzijriviertje, doorbrak. Bijna heel het dorp kwam 

onder water te staan. Meer dan tweeduizend mensen werden 

geëvacueerd en er vielen twee doden.  

Paantje “Een meisje in het maantje, en feetje in een 

paantje.” (Angèle leest voor uit een gevonden gedichtje van 

haar man, Philemon Persez.) 

Afrikaanse linnen of katoenen lap, meestal als lendendoek 

gebruikt. Van het Portugese pano, afgeleid van het Latijnse 

pannus, wat lap betekent.  

TAK “TAK, TAK, TAK, TAK, da’s al wat de klok slaagt. En 

vertel me nu eens wie gelijk heeft: toi ou moi?” (Baconfoy 

verontwaardigd tegen Bonaventuur Verastenhoven over de 

Vlaamse krant die ze hem ongezien hebben verkocht.) 

Taal Aktie Komitee. Vlaamse actiegroep die ijvert voor het 

behoud van het Vlaamse karakter van rand- en 

taalgrensgemeenten, en in de gaten houdt of de taalwetten in 

Vlaanderen worden nageleefd. Verzet zich tegen de 

uitbreidende verfransing van Brussel naar de 

faciliteitengemeentes. Eist meer Vlaamse autonomie in het 

algemeen.  

Ten huize van “Gij gaat gewoon naar huis straks. Ge zet u 

voor de televisie. Ge kijkt naar ‘De Vijfde Windstreek’, 

vergeet niet te lezen, ‘Klare Taal’ en ‘Ten huize van’. Mis dat 

niet he!” (Angèle tegen Persez als ze hem komt vertellen dat 

ze die avond niet thuis zal zijn en dat hij niet mee kan gaan.) 

Vlaams praatprogramma, 1957 tot 1978, bij het overlijden 

van presentator Joos Florquin. Bekende Vlamingen of 

Nederlanders werden drie dagen lang in hun eigen woonst 

geïnterviewd. Hernomen in de jaren 90 met Edward De 

Maesschalck als interviewer. Vanaf 2003 nam Frieda Van 

Wijck over.  

Vijfde windstreek, De “Gij gaat gewoon naar huis straks. Ge 

zet u voor de televisie. Ge kijkt naar ‘De Vijfde Windstreek’, 

vergeet niet te lezen, ‘Klare Taal’ en ‘Ten huize van’. Mis dat 

niet he!” (Angèle tegen Persez als ze hem komt vertellen dat 

ze die avond niet thuis zal zijn en dat hij niet mee kan gaan.) 

Literair televisieprogramma op de Vlaamse televisie van 

weleer waarin nader op een schrijver werd ingegaan. Grote 

namen die passeerden waren onder andere Jef Geeraerts, 

Paul Snoek, Michel van der Plas, Aster Berkhof, Gerard Reve, 

Hugo Raes, Ivo Michiels, Cees Buddingh, Jef Cornelis en 

Walter van den Broeck.



Directeur Paul Tienpondt is teruggekeerd uit Spanje en doet 

het relaas van de ramp met het kapotte zwembad bovenop een 

van zijn huurappartement in Salou. 

Omdat ze het alleen zijn niet langer ziet zitten, heeft Mireille 

Puis zich aangemeld bij een huwelijksbureau. Ze stelt 

Philemon Persez aan als haar persoonlijke adviseur: hij 

accepteert maar kan de pijn die het hem allemaal doet niet 

echt verbergen. Tienpondt van zijn kant laat de kans niet 

liggen om haar zijn enige zoon Theo aan te bevelen.

Aflevering 9

DE LIEFDE 
#relatiesopdewerkvloer #friendzone #daten #singlezijn 
#onbeantwoordeliefde #appartementenverhuur #koppelen 
#afwijzen #coupdefoudre

Oorspronkelijk uitgezonden op 4 november 1978. 



Philemon Persez hopeloos vast in de vriendzone: Mireille Puis laat hem de advertentie van de huwelijkskandidaat waarmee ze heeft afgesproken beoordelen.

Er heerst nog altijd onvrede tussen Jomme Dockx en 

madame Arabelle over het feit dat zij kon verhinderen dat 

Jomme nog langer zijn winkeltje kan uitbaten. Bonaventuur 

Verastenhoven echter heeft Jomme blijkbaar geadviseerd op 

zijn tijd revanche te nemen. Hetgeen uiteraard wederom tot 

hommeles leidt. 

De ontmoeting van Mireille met de knullige Odiel Tertelure 

draait uit op een sisser. Maar gelukkig passeert er puur 

toevallig de automecanicien Guido Borstels.



WAAROM KIJKEN? 

De hopeloos verliefde Philemon Persez krijgt het hard te 

verduren: zijn zusterziel Mireille Puis heeft zich ingeschreven 

bij een huwelijksbureau. Als haar ‘vriend’ wil hij haar 

uiteraard graag steunen bij deze stap maar de angst om haar 

te verliezen is bij de kijker door merg en been voelbaar.  

René Verreth en Nellie Rosiers dragen met gemak de hele 

aflevering. Er wordt bovendien bijna gezoend en we zullen 

nog tot De kantoortuin moeten wachten vooraleer dit ook 

daadwerkelijk gebeurt.  

CAST 

Hoofdrollen voor Nellie Rosiers (Mireille Puis) en René 

Verreth (Philemon Persez). 

Gastoptredens van Jakob Beks als Odiel Tertelure, Bob De 

Moor als Louis Bossé en Wim Huys als Guido Borstels. 

Aan gasten geen gebrek in De liefde. In de rol van de 

onhandige huwelijkskandidaat Odiel Tertelure zien we de 

nog erg jonge Jakob Beks die op dat moment nog niet zoveel 

voor tv had gedaan. Nadien maakte hij dat ruimschoots goed: 

vanaf 1978 hij speelde in zowat alle reeksen die de VRT 

maakte, met als grootste rol wellicht die van Bernard Theofiel 

Waterslaeghers in F.C De Kampioenen.  

Ongeveer hetzelfde geldt voor Bob De Moor met zijn 

minirolletje van Louis Bossé, de broer van Betty. Hij is 

wellicht het meest bekend om zijn vertolking van David 

Magiels in Thuis. 

Wim Huys, als Guido Borstels, is na De collega’s de nobele 

onbekende gebleven die hij voorheen was. Hij speelde 

uitsluitend nog eerder in de tv-film Toch spijtig dat ’t een 

hoer is. 

WOORDVERKLARING 

Darwin “De ovulatieleer van Darwin.” (Jomme Dockx over 

het feit dat zijn zoon van alles wat afweet). 

Voornaam: Charles. Engelse natuurwetenschapper 

(1809-1882) en beroemd omwille van zijn evolutietheorie en 

auteur van het boek Over het ontstaan van de soorten, door 

wetenschappers algemeen aanvaard als verklaring voor het 

ontstaan van alle diersoorten. Stelt dat de evolutie ervoor 

zorgt dat diersoorten, over een periode van duizenden jaren, 

veranderen naar een andere diersoort met als doel dat het 

zich zo goed mogelijk aanpast aan zijn omgeving en als 

dusdanig zijn kansen op overleven vergroot. De uitdrukking 

Survival of the fittest is niet door Darwin verzonnen, maar 

dekt wel een grote lading van de theorie Ze werd bedacht 

door Herbert Spencer, evenwel nadat hij Charles Darwins’ 

boek had gelezen. 





1. Directeur Tienpondt is er niet mee opgezet dat Philemon Persez hem tijdens 
zijn afwezigheid ongevraagd heeft vervangen. Persez blijkt er bij gebrek aan werk 
vooral hebben zitten lezen in een roman die hij uit de schuif van  Tienpondt weer 
vergat mee te nemen. 2. Philemon Persez beweert groter te zijn dan Mireille Puis 
en bewijst haar dat ook. Even bloeit de wederzijdse passie weer op. 3. De 
huwelijkskandidaat van Mireille valt lelijk tegen. Persez grijpt in. 

Gepollutioneerd “De zee, juffrouw Puis, is gepollutioneerd, 

dat weet ge toch he?” (Tienpondt in antwoord op Mireille 

Puis die zich afvraagt waarom hij bovenop zijn appartement 

in Spanje een zwembad heeft laten aanleggen.) 

Verkeerde vervoeging van het voltooid deelwoord van 

pollueren. Gepollueerd is beter, evenwel evenmin 

Standaardnederlands. Pollutie betekent vervuiling, 

verontreiniging.  

Lady Chatterly’s Lover “Een onnozel liefdesrommaneke he. 

(…) Een kinderboekske.” (Tienpondt tegen Persez nadat hij 

de roman van Persez in zijn schuif vond, Persez had hem een 

week eerder vervangen als directeur.) 

Schandaalroman uit 1928 van de Engelse schrijver D.H. 

Lawrence. Bevat expliciet beschreven seks tussen een 

aristocratische vrouw en een arbeider, daardoor pas in 1960 

voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk verschenen. 

Verscheidene keren verfilmd, de laatste keer in het Frans ook 

erg succesvol met een Cesar Award en een prijs voor beste 

actrice voor Marina Hands op het Tribeca Film Festival. 

Middelheim “Pa, zegt hem: het Middelheim, wat is 

dat?” (Jomme Dockx over zijn zoon Adelbert over het feit dat 

hij voor één keer eens iets niets wist.) 

Voluit “Het Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst 

Middelheim”. In 1951 geopend beeldenpark bij Antwerpen 

dat een unieke collectie beeldhouwwerken biedt. Gratis te 

bezoeken.  



Het is putje winter en de verwarming is defect. Behalve dan in 

de glazen burelen van de directeur, de afdelingschef Persez en 

de secretaresse Mireille Puis. De andere collega’s moeten 

gewoon in de kou werken. 

Persez klapt uit de biecht over het fiasco van Mireille Puis met 

de huwelijkskandidaat van afgelopen vrijdag.  

Mireille maakt haar verloving bekend met Guido Borstels 

tegenover Philemon Persez, naar haar zeggen een technisch 

Aflevering 10

DE DIEFSTAL 
#roddel #diefstal #liefdesverdriet #valselijkebeschuldigingen 
#vooroordelen #aantijging #directeurgeneraal #dementie 
#zorgvoorouders #winterellende #verborgenarmoede

Oorspronkelijk uitgezonden op 11 november 1978. 



Baconfoy, waarnan iedereen weet dat hij het financieel niet breed heeft, wordt er als eerste door de collega’s van verdacht te inhoud van de zwarte kas van Jomme 
Dockx te hebben gestolen.

ingenieur. Persez gunt het haar allemaal wel maar treurt. 

De zwarte kas van Jomme Dockx is geplunderd. Eerste 

verdachte blijkt de bode Hilaire Baconfoy te zijn. 

Onderbureauchef Verastenhoven opent een onderzoek. Bij 

madame Arabelle wordt een volle doos chocolade gestolen. 

Ze ziet er een vergeldingsactie in van Jomme Dockx omdat ze 

hem heeft verhinderd nog langer zijn winkeltje te houden. 

Enkele collega’s proberen de dief na de kantooruren op 

heterdaad te betrappen wat uitmondt in een schietincident. 

Bij de ontknoping komt de dief uit een wel heel onverwachte 

hoek. 





1. Behalve het kantoor van directeur Tienpondt is overal de verwarming stuk. De 
koffiepauze verhuist daarom naar daar. 2. De dementerende moeder van 
directeur-generaal Van Den Toren strandt op de directie Tienpondt. 3. Mireille 
Puis, nu officieel in een relatie met Guido Borstels, biedt de verliezende Philemon 
Persez troost. 

WAAROM KIJKEN? 

De emoties laaien hoog op in deze tiende episode: Jomme 

Dockx die wordt bestolen, Baconfoy die van diefstal wordt 

verdacht en Philemon Persez die tracht te verwerken dat hij 

Mireille Puis nu een helemaal kwijt is aan haar ingenieur. De 

diefstal wordt daardoor een aflevering waarin het tempo 

ongewoon hoog ligt. Een hele opluchting voor de misschien 

stilaan indommelende kijker.  

Een prachtige extra krijgen we met het feit dat de 

verwarming het niet doet: een eenvoudige verhaallijn over 

een leeg gegraaide zwarte kas krijgt op die manier een 

heerlijke ministeriesaus. Bovendien zien we de collega’s in 

hun winteroutfit en dat soort details maakt van de 

personages de mensen van vlees en bloed waarin iedereen 

zich zo graag herkent. 

CAST 

Hoofdrol voor Manu Verreth (Jomme Dockx). 

Gastoptredens van François Bernard als Karel Van Den 

Toren en Cara Van Wersch als de moeder van Karel Van Den 

Toren. 

Karel Van Den Toren maakt aan het eind van deze aflevering 

zijn tweede en meteen ook laatste opwachting.  

Zijn moeder werd gespeeld door Cara Van Wersch, niet de 

minste, want ze speelde toen al ruim twintig jaar lang in 

talloze tv-films. De Nederlandse actrice werkte naast televisie 

ook voor toneel, was lerares Russisch en bedreef yoga en tai 

chi. Ze overleed in 2000 op 87-jarige leeftijd. 

WOORDVERKLARING 

Livingstone (& Parkinson) “Jomme, da’s nu al de tweede keer 

dat ge op mijn bureau druppelt. Als ge niet kunt drinken 

zonder te druppelen, doe dan een stapje achteruit. 

Goddoeme, ge hebt toch niet de ziekte van Livingstone 

zeker?” (Directeur Tienpondt.) 

Ontdekkingsreiziger. Niets te maken met Parkinson, dewelke 

in feite wordt bedoeld. De ziekte van Parkinson is een 

hersenaandoening waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. 

Het meest bekende kenmerk is de zogenaamde rusttremor, 

waarbij de hand, de arm of het been in rust trilt.  



Pekelzonde “Weet ge wat ge moet doen, he? Ge moet ne keer 

met Persez gaan klappen. Als er nu één is die u uit die 

pekelzonde kan uithalen, dan is hij het.”  (Jomme Dockx 

geeft advies aan Hilaire Baconfoy nadat die bij avond met een 

alarmpistool in de kantoren heeft geschoten). 

Kleine zonde, veelal een vervelende gewoonte. In deze 

context verkeerdelijk gebruikt.  

1. Philemon Persez voelt hoofdverdachte Baconfoy aan de tand: “Het is niet omdat 
je gestolen hebt, dat je nu ook nog moet liegen.” 2. De collega’s blijven op post, 
ook al is de verwarming stuk.



Naar aanleiding van de verdachtmakingen van vorige week wil 

Bacon voortaan worden aangesproken als mijnheer Baconfoy. 

Madame Arabelle is een fervent bezoeker van opera en dat 

levert een geanimeerd gesprek op.  

Theo, de zoon van directeur Tienpondt, lijkt na het geflirt met 

Betty nu dan toch een verloofde te hebben die de goedkeuring 

van zijn vader kan wegdragen: het is een dokteres.  

Aflevering 11

DE STEMBRIEFJES 
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Oorspronkelijk uitgezonden op 18 november 1978. 



Dienstchef Philemon Persez en onderafdelingschef 

Bonaventuur Verastenhoven besluiten hun bevordering te 

vieren met een groot feest voor de collega’s. Alleen dienen 

daarvoor nog heel wat vragen te worden opgelost, onder 

meer over waar het feest zal plaatsvinden. Maar vooral: 

worden de partners mee uitgenodigd? De meningen daarover 

zijn nogal verdeeld zodat er een stemming onder de collega’s 

volgt. 

Verastenhoven en Persez komen er maar niet uit en het is 

vooral de krenterige Verastenhoven die dwarsligt. Die vindt 

dat zelfs Baconfoy en madame Arabelle niet moeten worden 

uitgenodigd, omdat ze strikt genomen niet tot de dienst 

behoren. De twee besluiten het feest dan gewoon maar af te 

gelasten. 

WAAROM KIJKEN? 

Wie de afleveringen van reeks los door elkaar wilt 

(her)bekijken kan het beste starten met De stembriefjes, 

zonder twijfel een van de meest geanimeerde episodes.  

Fans van madame Arabelle komen het eerste kwartier al 

volop aan hun trekken want er is dan geen enkele scène 

waarin ze niet zit. En eigenlijk heeft ze doorheen deze hele 

aflevering een flinke rol. Het thema van de onzekerheid of 

Baconfoy en zijzelf zullen worden uitgenodigd voor het 

promotiefeest van Persez en Verastenhoven is genoeg stof 

voor dialogen om duimen en vingers bij af te likken. De 

stembriefjes is onmiskenbaar de betere aflevering: onder 

meer Arabelle is helemaal zichzelf en de communautaire 

discussies tussen Bacon en Verastenhoven zijn heerlijk om 

naar te kijken.  

Een van de absolute seriehoogtepunten is het tafereel waarbij 

Verastenhoven en Persez de genodigden voor hun feest aan 

het bediscussiëren zijn. De manier waarop de eeuwig goed 

gemanierde Bonaventuur tijdens het eten hier door het ijs 

gaat is prachtig. En er is er nog eentje die de pedalen verliest, 

Philemon Persez die voor de eerste keer zijn verdomme, 

verdomme, verdomme tiert en zich daarmee de geschiedenis 

in acteert.  

CAST 

Hoofdrol voor René Verreth (Philemon Persez). 

WOORDVERKLARING 

Allocation familiale “Daar staan daar van die koude plat-kes 

met heel veel mayonaise en zo. En ne mens heeft gegeten, 

n’est pas, madame Arabelle? Ge moet ze toch iets geven voor 

hun allocation familiale.” (Baconfoy over het feit dat hij met 

zijn kinderen op vrijdagavond weleens in de supermarkt eet). 

Kinderbijslag.  



Bonaventuur Verastenhoven en Philemon Persez gaan hun promotie vieren met een feest. Wanneer ze de mogelijkheden bekijken van de manier waarop ze dat willen 
gaan doen loopt Persez algauw tegen de vrekkigheid van Verastehoven aan.

Farizeeër “Bonaventuur, jij bent een gierigaard. En een 

Farizeeër. En je weet wat daarmee gebeurd is he: met de 

zweep erop he, in de tempel.” (Persez tegen de gierige 

Verastenhoven bij de organisatie van hun feestje). 

Synoniem voor schijnheilige. Ten tijde van het Nieuwe 

Testament waren dit leden van een strenge joodse religieus- 

politieke partij die zich boven andere, niet rein genoeg 

levende joden verhieven. De letter van de religieuze wet 

primeerde, normen en waarden waren minder belangrijk. 

Jezus noemde ze ‘huichelaars’. Verwezen wordt naar De 

tempelreiniging in het Nieuwe Testament (Johannes 

2:13-25). 



Honderdman “Vrienden, ik zal doen zoals de honderdman 

uit het evangelie (...)” (Persez tegen de collega’s nadat de 

stemming over het feest op een fiasco is uitgedraaid). 

Bevelhebber over honderd soldaten in het Romeinse leger. 

Verwezen wordt naar de parabel van Het koninklijk 

bruiloftsmaal in het Nieuwe Testament (Matteüs 22:1-13 en 

Lucas 14:15-24).  

Oh! Calcutta! “Ik ben eens naar een musical geweest met 

Jean-Pierre. (...) Oh! Calcutta! heette het machien. (...) Bloot 

he, mannen en vrouwen ondereen!” (Madame Arabelle). 

Komische musical, met meestal naakte acteurs, die vooral in 

de jaren 70 speelde. Seks en de seksuele moraal waren de 

thema’s, wellicht om die reden een hippie-hit. Woordspeling 

op ‘O quel cul t’as’, vrij vertaald: ‘O wat een lekker kontje’. 

John Lennon schreef mee aan de sketches. 

1. Door toedoen van Verastenhoven worden de bode Baconfoy en de koffiedame 
Arabelle niet op het feest uitgenodigd. Ze behoren officieel niet tot de dienst 
Tienpondt en dat is een grens die hij wil trekken. De twee zijn beledigd. 2. 
Directeur Tienpondt keert terug uit Spanje en doet uitvoerig zijn relaas over het 
kapotte zwembad in een van zijn appartementen. 



Het feest ter gelegenheid van de bevordering van Philemon 

Persez en Bonaventuur Verastenhoven kan dan toch nog 

doorgaan. Locatie is het mooie huurappartement van Persez 

en zijn echtgenote Angèle. De partners zijn erbij en ook 

madame Arabelle en Baconfoy werden op de valreep 

uitgenodigd. 

Jean De Pesser komt met José, Betty met haar vriend die zich 

‘Billy Hammer’ laat noemen, een zogezegde muzikant, bij 

wijze van grap.  

Aflevering 12

HET FEEST 
#roddel #publiekevernedering #partnerruil #alcohol 
#personeelsfeestje

Oorspronkelijk uitgezonden op 25 november 1978. 



Jomme Dockx zet het feest luister bij met een erg persoonlijke speech. Jean De Pesser blijkt een hobbyfotograaf te zijn.

Ondanks het feit dat ze aanvankelijk een tweede confrontatie 

met mevrouw Persez niet zag zitten, duikt Mireille Puis dan 

toch op. In het gezelschap van haar vriend Guido nog wel, 

waarvan Persez haar nochtans had gesmeekt om dat niet te 

doen. Bonaventuur Verastenhoven en Jomme Dockx komen 

alleen. 

Dat van alles wat Gilbert Vanhie over zijn vrouw Esmeralda 

vertelde niet één woord gelogen was, blijkt uit de manier 

waarop hij haar ook deze avond behandelt. En directeur 

Tienpondt komt niet met Germaine die zich laat vervangen 

door zijn zoon Theo.  

Wat een heuglijke gebeurtenis had moeten worden, ontaardt 

in complete chaos.



WAAROM KIJKEN? 

De moeder aller afleveringen, het buitenbeentje, absolute 

toptelevisie: Het feest heeft werkelijk alles in huis wat De 

collega’s zo goed maakt.  

Nochtans speelt uitgerekend deze aflevering zich geen 

seconde op kantoor af. Met deze verhaallijn is het allemaal 

ooit begonnen. De acteurs hadden dit al vaak op het toneel 

gebracht en dat voel je. Hier zit alles mooi op zijn plaats. 

Tegenwoordig zou het een seizoensfinale heten: alles wat 

voorheen beetje bij beetje is uitgewerkt komt hier weer bij 

elkaar. In dik vijftig minuten slaagt Jan Matterne erin elk van 

zijn personages een na een nog eens te laten schitteren. Had 

de reeks hier moeten eindigen dan had elke fan zich daarmee 

kunnen verzoenen. 

CAST 

Gastoptredens van Marleen Maes als Esmeralda Van 

Renterghem, Wim Huys als Guido Borstels, Heddie Suls als 

José De Pesser, Theo Hijzen als Theo Tienpondt, Suzanne 

Saerens als Angèle Persez en Marijn Devalck als Billy 

Hammer. 

In geen enkele andere aflevering van het feuilleton is de cast 

zo uitgebreid als in Het feest, er is niemand die ontbreekt. Er 

is zelfs op de valreep van deze eerste reeks nog ruimte voor 

twee kennismakingen: de echtgenote van Gilbert Vanhie, 

Esmeralda Van Renterghem, krijgt een gezicht en wordt 

vertolkt door Marleen Maes. Ze speelde daarna nog in heel 

wat series waaronder enkele topreeksen als De paradijsvogels 

en Stille Waters. In de rol van Billy Hammer, het vriendje van 

Betty, zien we de zesentwintigjarige Marijn De Valck, een 

man die intussen al lang geen verdere introductie meer nodig 

heeft. 

WOORDVERKLARING 

A3-diploma “Ik ben geen ingenieur. Ik weet dat juffrouw Puis 

jullie dat verteld heeft omdat ze beschaamd is dat ze vrijt met 

een automecanicien. Met een werkmens! Met een A3!” — 

Guido Borstels is het beu een rolletje te spelen. 

Een van de A-diploma’s, de vroegere benamingen voor 

diploma's in de verschillende onderwijsniveaus. 

Afgestudeerden in een hogeschool behaalden een A1-

diploma, afgestudeerden in het technisch secundair 

onderwijs TSO behaalden een A2- of een A3-diploma.  

De liefde “De liefde laat zich niet kwaad maken en rekent het 

kwade niet aan. (...) Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij (...) En wanneer straks het volmaakte komt, heeft 

het onvolmaakte afgedaan.” — De beschonken Philemon 

Persez aan het einde van zijn uit de hand gelopen feest.  





1. Nadat Philemon Persez het niet heeft kunnen laten Mireille Puis aan te raken, 
wordt hij door zijn echtgenote Angèle met veel plezier vernederd. De afgang is 
totaal. 2. Persez roept geloofsbijstand: hij leest voor uit De liefde (Brief van de 
apostel Paulus aan de Korintiërs). 3. Mireille Puis stort in nadat haar vriend 
Guido openlijk flirt met Angèle Persez en publiekelijk een einde maakt aan hun 
relatie. Vriend Philemon Persez is er uiteraard voor haar. 

Brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs (1 Korintiërs 

13:1-13), vooral vroeger veel voorgelezen tijdens 

huwelijksmissen. Samen met de Bergrede (Matteüs 5-7) in 

feite de essentie van de Christelijke godsdienst.  

Delco “Maar hebt ge nieuwe banden nodig? Of nieuwe olie? 

Zijn uw remblokken doorgesleten of is uw Delco kapot? Eén 

adres: Guido Borstels, automecanicien lager middelbaar 

technisch.” — Guido Borstels maakt duidelijk waar hij 

werkelijk voor staat. 

Synoniem: stroomverdeler. Deel van het ontstekingssysteem 

van een benzinemotor. Delco is een merknaam. 

Moon River “Da’s mooie muziek, zie. Zo rustig, nietwaar?” — 

Philemon Persez bekomt even van de polonaise en geniet van 

een stukje licht klassiek. 

Van James Last & His Orchestra. Te horen onmiddellijk na 

de La Bamba.  

Wie Eiskalt Ist Dies Händchen Achtergrondmuziek bij 

aanvang van de aflevering, uitgevoerd door Helmut Zacharias 

And His Orchestra  en van het album ‘Zacharias Plays Verdi 

& Puccini’’ (Columbia ’68). Uit de Puccini-versie van de opera 

‘La Bohème’. 

Zwarte panter “Ik zou hem ook op zijn gezicht durven slaan 

he, die zwarte panter daar.” (De jaloerse Persez tegen Gilbert 

Vanhie over Guido Borstels, de verloofde van Mireille Puis). 

Black Panthers. Van circa 1966 tot beginjaren 70 een Afro-

Amerikaanse politieke organisatie met als belangrijkste 

missie het verkrijgen van gelijkheid van rechten voor blanken 

en zwarten. In de westerse symboliek staat de zwarte panter 

gelijk met ‘gevaar’ en ‘macht opeisen’.  



De collega’s liep drie seizoenen lang op de Belgische openbare 

omroep, toen nog de BRT geheten, de Belgische Radio en 

Televisie. De eerste aflevering werd uitgezonden op 9 

september 1978, de zevenendertigste en laatste op 21 februari 

1981. Het originele tijdstip van vertoning was zaterdagavond, 

met een herhaling op dinsdag.  

Jan Matterne tekende voor de scenario’s en de regie van de 

eerste reeks. De regie van de seizoenen 2 en 3 was in handen 

van Vincent Rouffaer, die later nog meer successen zou 

De schepper

JAN MATTERNE

Scenario en regie* 

*reeks 1 



boeken bij de dienst Drama met onder meer ‘Hard Labeur’ en 

‘Alfa Papa Tango’. 

Jan Matterne werd geboren in 1922 te Rummen. Pas in 1958 

werd hij medewerker bij de BRT.  

Hij had in 1954 zijn studies aan het conservatorium in 

Brussel met een eerste prijs toneelkunst bekroond gezien, 

waarna hij een aantal jaren werkte bij het theatergezelschap 

van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Bij de BRT werkte 

hij in het begin vooral mee aan een aantal spelprogramma’s 

en jeugdfeuilletons. 

Als televisieacteur kreeg hij in 1959 de rol van Francisco 

Pizarro in de jeugdserie Manko Kapak en speelde in de 

reeksen Het geheim van Hillary Harbour (1960) en 

Beschuldigde sta op (1970), in die laatste als commentator. 

Diezelfde rol nam hij in 1986 ook op in de eerste aflevering 

van Het pleintje.  

Verder zagen we hem nog in Die Sekretärin (1959), Der 

Repetitor (1959), Zij spelen… Opera! (1961), Dossier Chelsea 

(1962) en Twee is te weinig, drie is te veel (1966). Hij speelde 

bovendien in twee bioscoopfilms, in The Ordonnans (1962) 

en De vijanden (1968). 

1. Johnny Voners en Nora Tilley konden het niet alleen in De collega’s goed met 
elkaar vinden: in Het pleintje waren ze als Karel Peers en Barbara Vink een stel. 2. 
In de eerste aflevering van Het pleintje introduceert Jan Matterne als 
commentator zijn personages zelf. 



Matterne begon zich intussen meer en meer te bekwamen als 

scenarioschrijver en regisseur. In die dubbele hoedanigheid 

hij maakte furore met Beschuldigde sta op, een 

advocatenserie avant la lettre die over twee seizoenen liep, 

van 1964 tot 1970 en van 1971 tot 1980. De eerste reeks was 

gebaseerd op waargebeurde feiten. In 1975 schreef en 

regisseerde hij de televisiereeks Tafel zeven. Tussenin 

creëerde hij in 1968 voor het Brussels Kamertoneel ‘Het 

paard naar de hel’. 

Na het succes van De collega’s maakte hij nog een aantal 

scripts voor Met voorbedachten rade, het vervolg op 

Beschuldigde sta op. Hij boekte andermaal succes met drie 

seizoenen van Het pleintje, dat liep van 1986 tot 1987. Voor 

het publiek was dit een prettig weerzien met heel wat acteurs 

die eerder in De collega’s meespeelden: Johny Voners (De 

Vucht, als kunstschilder Karel Peers), Nora Tilley (Caroline, 

als sociologe Barbara Vink), René Verreth (Persez, als 

vrederechter Aristide de Lesseweg), Manu Verreth (Jomme 

Dockx, als Boniface de Lesseweg), Mandus De Vos 

(Verastenhoven, als griffier Bernard Aerts), Doris Van 

Caneghem (Natasha, als Justine Aerts), Tuur De Weert 

(Vanhie, als kruidenier Gust Kerdoens), Tessy Moerenhout 

(Betty Bossé, als kruidenierster Millie Kerdoens), Ugo 

Prinsen (Ghijsels, als Gentil Bers), Jenny Tanghe (Vanjes, als 

Eveline Bers), Theo Hijzen (Theo Tienpondt, als Mon 

Verbiest), Jacky Morel (Baconfoy, als postbode Harry 

Stoffels), Jaak Van Assche (De Pesser, als politieman Gerard 

Briers) en Janine Bischops (Sabrina, als Annie Briers). 

Nadien volgde in 1992 nog de serie Caravans, waarvoor hij 

een aantal afleveringen schreef. Geen spoor van De collega’s 

hier, alleen van Bob Van Der Veken, in De collega’s directeur 

Tienpondt, die naast acteerwerk in een aantal afleveringen 

ook enkele episodes regisseerde.  

In 1995 ontwikkelde hij het concept van de familiesoap 

Thuis, waaraan zijn zoon Jan Matterne Jr. nog altijd 

meeschrijft.  

Jan Matterne overleed te Lubbeek in 2009. 



Afleveringen 

REEKS 2



Als de collega’s na de zomervakantie hun kantoor weer willen 

betrekken blijkt de hele vijfde verdieping nog in verbouwing. 

De vierde verdieping, oorspronkelijk voorzien voor de 

directeur-generaal blijkt wèl al klaar te zijn. Dus nemen ze die 

maar in.  

Maar dat is niet naar de zin van directeur Ghijsels, die precies 

hetzelfde idee had. Baconfoy weet echter de nota van Ghijsels 

over de leegstaande verdieping aan de directeur-generaal te 

onderscheppen …

Aflevering 13

DE VERHUIZING 
#concurrentie #vete #echtscheiding #nieuwekantoren 
#Ghijsels

Oorspronkelijk uitgezonden op 6 oktober 1979. 



Directeur Tienpondt slaagt erin zijn rivaal Ghijsels weer van de gerenoveerde vierde verdieping te verdrijven.

Madame Arabelle krijgt haar gedroomde eigen kantine en de 

bode Baconfoy hij heeft nu een heuse loge. Jomme Dockx 

beschikt over een apart lokaal waarin hij zijn klassement kan 

onderbrengen.  

Tienpondt krijgt er een aquarium bij en heeft zijn lang 

gekoesterde koelkast. 

Met dienstchef Persez gaat het langzamerhand bergaf. Dat 

zijn relatie met Angèle niet helemaal goed zat, konden we 

eerder al vermoeden. Nu blijkt dat ook te kloppen: ze dringt 

aan op een echtscheiding. 

1. Door de verbouwingen wordt op houten kisten gewerkt 2. Baconfoy heeft weet 
van de vierde gerenoveerde verdieping en smeedt samen met Tienpondt het plan 
om stiekem naar daar te verhuizen. 3. Verastenhoven is belast met een nieuwe 
plaatsindeling: er waren klachten over Vanhie als loketbediende.





WAAROM KIJKEN? 

Als eerste aflevering van de tweede reeks biedt De verhuizing 

de gelegenheid andermaal wat verhaallijntjes uit te gooien.  

Het teloorgaande huwelijk van Philemon Persez wint als 

thema stilaan aan belang en de door Tienpondt min of meer 

gehate collega-directeur Ghijsels verschijnt op het toneel.  

Voor het overige moet De verhuizing vooral dienen om het 

nieuwe decor op de vierde verdieping in te luiden. Het mocht 

ook allemaal wel wat frisser ogen en daar wordt met deze 

ingreep ruimschoots aan tegemoet gekomen. De belangrijkste 

verandering is wellicht het feit dat vanaf nu er een kantine is.  

CAST 

Gastoptredens van Martin Gyselinck als brand- en 

nachtwachter en Ugo Prinsen als directeur Ghijsels. 

Ghijsels wordt gespeeld door Ugo Prinsen (echte naam: Hugo 

Vanderveken) die van meet af aan voortreffelijk in zijn rol zit. 

Ondanks het feit dat hij slechts in vier afleveringen meespeelt 

wordt hij nog lang daarna door heel veel mensen als Ghijsels 

herinnerd. Zijn staat van dienst als acteur is indrukwekkend, 

zijn beroemdheid heeft vooral te danken aan zijn rol als 

koster in het legendarische De Paradijsvogels. Tv-presentator 

Thomas Vanderveken is de zoon van Ugo Prinsen. 

Martin Gyselinck zal pas een kleine tien jaar later weer op het 

scherm terugkeren in Bompa en Chez Bompa Lawijt in de rol 

van Ward. Daarnaast speelde hij nog heel wat bijrollen in 

verschillende reeksen. 

WOORDVERKLARING 

Apenplaneet De “Die denkt zeker dat hij in een 

sciencefictionfilm zit?” – “Den apenplaneet, he Jomme.” — 

Jomme en Arabelle in reactie op Verastenhoven die luidkeels 

contact tracht te maken met de techniekers in de 

geblokkeerde lift. 

Oorspronkelijke titel La planète des singes. Frans 

sciencefiction-boek van Pierre Boulle. Veelvuldig in beeld 

gebracht, uitgesponnen en opnieuw bedacht voor film en tv.  

Beotiër “Grijpt u in of laat het u allemaal koud? (…) Beotiër!” 

— Bonaventuur Verastenhoven via de intercom tegen de 

techniekers die de geblokkeerde lift waarin hij zit moeten 

repareren. 

Domoor, lomperd. De Oude Grieken lachten al om de 

Beotiërs. De Atheners vonden zichzelf erg intelligent en 

keken neer op de boertjes van Beotië en kregen zo deze 

onterechte reputatie.



Lokettenkwestie “Toiletten, toiletten! Na de lokettenkwestie 

nu ook de toilettenkwestie.” — Bonaventuur Verastenhoven 

tegen Hilaire Baconfoy, nadat hij heeft vastgesteld dat er 

geen water in de afvoerbuizenbuizen zit. 

Naar een idee uit 1975 van Roger Nols, burgemeester van 

Schaarbeek van 1971 tot 1989. Richtte, in de plaats van de 

wettelijk verplichtte tweetaligheid van de gemeentediensten 

te organiseren, een apart loket op voor de Nederlandstaligen 

in Schaarbeek. 

Pyrrusoverwinning “Tienpondt, dat is een 

Pyrrusoverwinning!” — Directeur Ghijsels tegen Tienpondt 

nadat hij door die laatste uit de kantoren van de vierde 

verdieping wordt gezet. 

Overwinning met dusdanig veel verliezen of opofferingen, dat 

het eerder een nederlaag is. Een “valse” overwinning dus.  

1. Onenigheid over de verdeling van de individuele bureau’s: Tienpondt maakt 
aanspraak op de plek van Persez omdat op die een koelkast en een aquarium 
heeft. 2. Verastenhoven dreigt het onderspit te moeten delven met zijn plannen 
voor de nieuwe plaatsindeling. Hij vlucht naar directeur Tienpondt ter 
ondersteuning. 



In een poging zijn huwelijk te redden besluit Philemon Persez 

een tijdlang de kleine Alain bij hem thuis op te nemen, een 

vakantiekindje uit de Parijse bidonville. De boosaardige 

Angèle, zijn echtgenote, komt de jongen droppen op kantoor 

omdat ze zogezegd de stad in moet. Ze zegt er meteen bij een 

tijdje niet naar huis te zullen komen. 

Mireille Puis laat weten dat ze weer genezen is na twee weken 

afwezigheid. Volgens de collega’s heeft ze gewoon in Knokke 

gezeten. 

Aflevering 14

ALAINKE 
#echtscheiding #kinderloosheid #Marianne #Chantal 
#KrisBerlo #Angèle #adoptie #relatietherapie #promotie 
#eenoudergezin #GrensoverschrijdendGedrag #Alcohol 
#BrusselTweetalig
Oorspronkelijk uitgezonden op 20 oktober 1979.



Betty belegt een vergadering met de typistes: het collectief zet een actie op het getouw teneinde het cafetaria vroeger te laten openen, bij aanvang van de werktijd. Het 
betekent meteen het debuut in de reeks van Marianne en Kris Berlo.

De dactylo’s, waaronder ook de latere typistes Marianne en 

Kris Berlo, aangevoerd door Betty Bossé en ook de 

gangwachters beginnen een actie om de openingstijden van 

de cafetaria te vervroegen. Tot groot ongenoegen van 

madame Arabelle, die prompt de tegenaanval inzet. Nochtans 

krijgt ze voortaan hulp bij de uitbating van de kantine: de 

mooie francofone Chantal doet haar intrede. 

Jomme Dockx begint aan zijn voorbereidingen tot het 

examen van klerk en praat voor het eerst over het feit dat hij 

het soms in overweging neemt een nieuwe moeder te zoeken 

voor zijn zoon Adelbert.





1. Philemon Persez stelt zijn vakantiekindje Alainke voor. Zijn vrouw had die even 
voordien op kantoor gedropt. 2. De kennismaking van Kris Berlo, toekomstig 
typiste op de dienst Tienpondt, met Jean De Pesser: hij onderzoekt haar 
tangplaatsing, volgens zijn zeggen de reden waarom ze lispelt. 3. Madame 
Arabelle krijgt ondersteuning van Chantal Blatteau, een francofone schone. 
Baconfoy geeft haar Nederlandse les, zeer tegen zijn principes van een eentalig 
Frans Brussel in. 

WAAROM KIJKEN? 

De relatieproblemen van Philemon Persez staan hier op de 

voorgrond. Wie het kereltje is dat Alainke speelt blijft een 

goed bewaard geheim. Suzanne Saerens schittert voor een 

derde keer in haar rol van Angèle, een mens zou ernaar 

blijven kijken.  

Een tweede thema brengt Betty aan: het cafetaria moet 

vroeger open. Op een vergaderingetje hierover verschijnen 

enkele collega-typistes waarvan een aantal niet verder bij 

naam worden genoemd. De kennismaking van Jean De 

Pesser met Kris Berlo is geweldig. 

CAST 

Nellie Rosiers (Mireille Puis) speelt in deze aflevering niet 

mee. 

Hoofdrol voor René Verreth (Philemon Persez). 

Gastoptredens van Lea Couzin als Marianne, Agnes De Nul 

als Kris Berlo, Vera Degens als Chantal, Suzanne Saerens als 

Angèle Persez en Alainke. 

Lea Couzin als Marianne krijgt verderop in De nieuwe typiste 

de hoofdrol. Na De collega’s zal ze voor eeuwig beroemd 

blijven als Merlina, het hoofdpersonage uit de gelijknamige 

jeugddetectivereeks. Later deed ze dat succes nog eens 

dunnetjes over als de moeder van Marckse Vertongen in F.C. 

De Kampioenen.  

Helemaal aan het eind doet de eentalig Franse Chantal haar 

intrede, het hulpje van madame Arabelle. In het echte leven 

komt Vera Degens gewoon uit Antwerpen. Haar rol van 

Chantalleke in De collega’s is voor zover bekend haar enige 

televisiewerk. Maar daarmee heeft ze zichzelf wel bij een 

groot deel van Vlaanderen in het collectief geheugen gegrift. 

Ze bleef daarna lesgeven, houdt zich bezig met theater voor 

mensen met een beperking en werd verkozene van de 

Antwerpse PVDA.  

WOORDVERKLARING 

Bidonville “Ik heb voor de vakantie een kindje in huis 

opgenomen. Uit de bidonville he. Alainke.” — Philemon 

Persez tegen Tienpondt over hoe hij zijn relatie met zijn 

echtgenote heeft trachten te verbeteren. 

Sloppenwijk, in Europa vooral bevolkt door de 



Romagemeenschappen. Situeren zich aan de rand van de 

steden, er wordt geleefd in geïmproviseerde hutten of kleine 

huizen, meestal met gebrekkig sanitair. In Frankrijk zijn er 

meer dan vierhonderd bidonvilles, honderdvijftig daarvan 

zijn gelegen in de buurt van Parijs. Sommige 

welzijnsorganisaties verzorgen in de verlofperiodes tijdelijke 

opvang van zogenaamde vakantiekinderen in gegoede 

gezinnen.  

Polizia Stradale “Van ’t jaar he, waren we in Italië op 

vakantie. Ja, in Sicilië! En daar waren ook twee mannen die 

ook hun handen niet thuis konden houden. Maar toen 

hebben we de Polizia Stradale erbij geroepen.” — Kris Berlo, 

nadat Jean De Pesser bij haar handtastelijk was geweest. 

Italiaanse verkeerspolitie.  

1. Door een misverstand over haar leeftijd had Jean De Pesser zich de nieuwe 
serveuse Dorothy Tranchant, die hij Nederlandse les zou geven, iets anders 
ingebeeld. 2. Dat Philemon Persez.te lijden heeft onder zijn scheiding met Angèle 
is hem steeds meer aan te zien. 



De kantine is nu dan toch al vanaf acht uur geopend en ook 

Chantal is aan de slag gegaan. 

Philemon Persez neemt een weekje vakantie om zich wat te 

kunnen bezighouden met Alainke en hem daarna weer naar 

Parijs te brengen. 

Mireille Puis keert terug uit ziekteverlof. Jomme Dockx en 

Hilaire Baconfoy gaan deelnemen aan de examens tot klerk.

Aflevering 15

DE EXAMENS 
#concurrentie #vete #echtscheiding #NieuweKantoren 
#Ghijsels #examenstress #ouderleed #Chantal 
#TheoTienpondt

Oorspronkelijk uitgezonden op 3 november 1979.



Bonaventuur Verastenhoven wordt, als lid van de 

examencommissie, op aanstoken van De Pesser en Vanhie, 

door Jomme benaderd: Jomme vraagt hem de vragen te 

lekken. En dat heeft verstrekkende gevolgen. 

Ook directeur Tienpondt heeft te kampen met examenstress 

want hij verwacht de uitslag van de tweede zittijd van zijn 

zoon Theo, aan de universiteit. De collega’s komen het 

resultaat nog voor hem te weten en proberen hem er 

voorzichtig op voor te bereiden. 

Madame Arabelle laat in een brief aan de directie weten dat 

ze het vervroegen van het openingsuur van de kantine niet 

ziet zitten. Dat wordt haar noodlottig want het gevolg is dat 

ze naar een andere dienst wordt overgeplaatst. 

WAAROM KIJKEN? 

In De examens draait het vooral rond Jomme Dockx en 

alleen al daarom is het een van de meer gesmaakte 

afleveringen van de hele reeks. Dit zijn De collega’s op 

topniveau met het bureauleven als dankbare thematiek. Hier 

beleven we de primeur van de nieuwe openingsuren van de 

kantine van madame Arabelle en komt Chantal voor de eerste 

keer in actie. En wat die laatste betreft grijpt Jean-Jean-pour-

les-dames natuurlijk meteen zijn kans.  

Voor de eerste keer wordt in de toiletten gefilmd, een 

bijzondere scène overigens: Tienpondt en Jomme Dockx als 

vaders onder elkaar over hun respectievelijke zonen. De 

scène waarin madame Arabelle bij Tienpondt met hangende 

pootjes terugkeert nadat ze per brief haar beklag had gedaan 

over het feit dat het cafetaria vroeger moet worden geopend 

levert opnieuw prachtige televisie op. En de zenuwachtige 

Jomme, net voor hij naar zijn examen vertrekt, is ronduit 

aandoenlijk.  

In De examens wordt met de ons bekende ingrediënten in 

alle eenvoud een voortreffelijk verhaal gebracht. En wat de 

karakters betreft: hier trekt Jan Matterne werkelijk alle 

registers open.  

CAST 

René Verreth (Philemon Persez) speelt in deze aflevering niet 

mee. 

Hoofdrol voor Manu Verreth als Jomme Dockx. 

Gastoptredens van Agnes De Nul als Kris Berlo, Vera Degens 

als Chantal en Theo Hijzen als Theo Tienpondt. 





1. In voorbereiding op zijn examen tot klerk schrijft Jomme Dockx een openhartig 
opstel over de collega’s. 2. Theo Tienpondt duikt op maar durft zijn vader niet 
onder ogen te komen: hij is andermaal niet geslaagd aan de universiteit, ook niet 
in tweede zit. 3. De toewijding bij de collega’s om ervoor te zorgen dat Jomme 
slaagt in zijn examen is groot. Jomme wordt er helaas alleen maar zenuwachtiger 
door. 

WOORDVERKLARING 

Brugse Metten (& Wat Wals is, vals is! Sla dood!) “Ik heb 

gisterenavond nog dat van de Brugse Metten opgefrist voor ’t 

examen van aardrijkskunde. (…) Maar pas op he Bettyke, als 

ze nu een keer vragen: de Brugse Metten wat is dat en welke 

provincie ligt dat?” —Jomme Dockx over hoe zijn 

voorbereidingen tot het examen van klerk vorderen. 

Zie: Guldensporenslag. “Wat Wals is, vals is! Sla dood!” is een 

leuze uit ‘De Leeuw van Vlaanderen’, een boek van Hendrik 

Conscience uit 1838, gebruikt door de Vlaamse troepen 

tijdens de Guldensporenslag (1302). (‘Wals’ betekent hier 

‘Waals’).  

Fietstaks “Eén bediende spaart in de maand januari twee 

vijfde van zijn wedde. Allez, dat is nu toch ook iets heel 

onlogisch, he. (...) Twee vijfde in de maand januari, he! He? 

Met de tv-taks, de autotaks, de fietsplaten, de lidkaarten, de 

nieuwjaarskaartjes, — Jomme Dockx heeft zo zijn 

bedenkingen bij de vragen tot het examen. 

Provinciale belastingen op rijwielen, ingevoerd vanaf het 

laatste decennium van de 19de eeuw. Als bewijs van betaling 

moest een taksplaatje aan de fiets worden gehecht. 

Hoofdzakelijk gewoon een nieuwe bron van inkomsten. 

Afschaffing gebeurde per provincie tussen 1986 en 1991 

omdat de kostprijs om de plaatsjes te maken niet opwoog 

tegen de inkomsten. 

Het Schrijverke - O krinklende winklende waarheidsding — 

Jean De Pesser steekt de draak met het opstel van Jomme 

Dockx. 

Bekend en bijzonder succesvol gedicht uit 1857 van Guido 

Gezelle (1830-1899). Meerdere keren vertaald en zeven keer 

op muziek gezet. De correcte openingszin is “O krinklende 

winklende waterding”.  



Directeur Ghijsels kan het maar niet verkroppen dat hij naast 

‘zijn’ vierde verdieping heeft gegrepen. Madame Arabelle klapt 

tegen hem uit de biecht over de ‘verdwenen nota’ die dat heeft 

verhinderd. Ghijsels zadelt daarop de dienst Tienpondt op met 

een geveinsde algemene inspectie. 

Arabelle is als gevolg van haar protest tegen de vervroegde 

openingsuren overgeplaatst naar het Ministerie van Justitie. 

Chantal neemt nu de honneurs waar.

Aflevering 16

DE INSPECTIE 
#Ghijsels #rancune #inspectie #werkachterstand  #Chantal 
#Marianne #KrisBerlo #appartementenverhuur #sekte 
#liefdesverdriet #depressie #alcohol #zelfverwaarlozing 
#bedrog #PubliekeVernedering #directeur-generaal #Caroline
Oorspronkelijk uitgezonden op 17 november 1979.



Het is alle hens aan dek: de algemene inspectie heeft zich aangekondigd en er moeten heel wat achterstallen worden weggewerkt.

Nadat Philemon Persez Alainke weer naar Frankrijk had 

gebracht, betrapt hij Angèle thuis met een andere man in 

bed. Ze gaat er met hem vandoor en daarmee is het voor 

Persez een uitgemaakte zaak: hij stemt in met de 

echtscheiding. 

Directeur Tienpondt krijgt onverwacht bezoek van een stel 

ontevreden huurders. 

Mireille Puis lijkt zich beter in haar vel te zijn gaan voelen nu 

ze zich heeft bekeerd tot Het Godsvolk van de profeet 

Leidsman. Ze is nu ook officieel profetes. Tot groot verdriet 

van Philemon Persez die, na Angèle, op de koop toe zijn grote 

liefde Mireille-meisje dreigt te verliezen. 





1. Tienpondt vertelt Ghijsels over hoe hij hem een hak heeft gezet waardoor hij en 
niet Ghijsels op de mooie verdieping huist. Ghijsels neemt op originele wijze 
wraak. 2. Tienpondt krijgt bezoek van ontevreden huurders van een van zijn 
appartementen 3. Persez, mijmerend, nadat hij zijn vrouw Angèle de avond 
voordien op overspel heeft betrapt.  

WAAROM KIJKEN? 

De neerwaartse spiraal waarin Philemon Persez verzeild is 

geraakt wordt steeds meer zichtbaar: vanaf dit moment laat 

hij zich alsmaar verder gaan en dat levert de komende acht 

afleveringen een schouwspel op waarvan men zich 

permanent afvraagt of het nu hilarisch dan wel 

meelijwekkend is. Alleszins zit René Verreth bijzonder goed 

in zijn rol en het beeld van de aftakelende en 

alcoholverslaafde Persez zit bij eenieder die in die periode 

weleens televisiekeek in het geheugen gegrift. De scène 

waarin Baconfoy hem als hoorndrager publiekelijk te kijk zet 

is de uiterst pijnlijke start van wat een van de beste 

verhaallijnen ooit in een Vlaamse televisiereeks moet zijn. 

Ugo Prinsen als directeur Ghijsels krijgt in De inspectie een 

mooie rol toebedeeld en vult hem dankbaar in.  

CAST 

Gastoptredens van Vera Degens als Chantal, Loet Hanekroot 

als directeur-generaal Jan Clerckx en Ugo Prinsen als 

directeur Ghijsels. 

De inspectie toont twee debutanten: Caroline Vankersbeke 

laat letterlijk even haar gezicht zien en directeur-generaal Jan 

Clerckx doet zijn intrede.  

Tot slot maken we kort kennis met twee huurders van een 

van de appartementen van directeur Tienpondt. De namen 

van de acteurs worden nergens vermeld. 

WOORDVERKLARING 

Oorlogsschade “Ik ben nog eens tot secretaresse 

gebombardeerd van zo’n inspecteur. Allez, ik moest daarbij 

zitten, antwoorden en vragen typen. Wat ik daar allemaal 

gehoord heb! (…) Dat was nog op Oorlogsschade.” — Betty 

Bossé. 

Voluit de Dienst voor de Vereffening van de Diensten voor 

Oorlogsschade 14-18, van 1917 tot 1973. Een van de eerste 

instellingen die werden opgericht om de oorlogsschade in te 

schatten. Aanvankelijk horend bij het Ministerie van Justitie, 

maar kort daarna overgeheveld naar het nieuwe Ministerie 

van Staathuishoudkundige Zaken, het latere Ministerie van 

Economische Zaken.  

Place Pigalle “Zeg mannekes, die Persez die moest vandaag 

terugkomen uit Parijs he. Die zal toch zeker niet op de Place 

Pigalle zijn blijven hangen he.” — Directeur Paul Tienpondt. 



Beroemd en berucht plein in Parijs, vlakbij de Basilique du 

Sacré-Cœur, bij Montmartre. Vele erotische clubs in de 

buurt, onder andere de Moulin Rouge. 

TEE “Goeie reis gehad, Mireille-meisje, met de TEE, 

nietwaar.” — Philemon Persez antwoordt op Mireille Puis die 

hem vroeg hoe zijn reis naar Parijs was geweest. 

Trans Europ Express, min of meer voorloper van de 

hogesnelheidstreinen. Netwerk van nationale en 

internationale sneltreinen in Europa, van start gegaan in 

1957, ter concurrentie van de steeds populairder wordende 

luchtvaart. Tijdswinst en luxe waren troeven. Extra 

faciliteiten aan boord waren voorzien, onder meer een 

winkeltje, kapper en een restauratiewagen.  

Vereniging voor beschaafde omgangstaal “Onder ons hier heb 

ik er niets tegen dat je ons ‘mannekes’ noemt en dat je geen 

Algemeen Beschaafd Nederlands praat. Maar je doet het ook 

als er mensen in de buurt zijn, vreemden, en dan stoort het 

mij heel erg. U als directeur! (…). Waarom hebben we anders 

een Vereniging voor beschaafde omgangstaal?” — 

Verastenhoven uit zijn ongenoegen over het slordige 

taalgebruik van directeur Tienpondt. 

Gesticht in 1913, de Vereniging Algemeen Nederlands 

geheten. Heeft als doel het Standaardnederlands te 

verspreiden en juist taalgebruik te bevorderen. Volledig 

onafhankelijk van politiek en godsdienst.  

Vrijdenker “Betty, kind, ge moet nu de eed afleggen maar ge 

moet u niet te veel aantrekken van al die quatsch.”  - “De 

vrijdenker!” — Antwoord van Verastenhoven op de uitleg van 

de inspecteur bij wie Betty jaren geleden een eed had 

afgelegd. 

Denkt uitsluitend vanuit de rede, de wetenschap en de logica. 

Vrijdenkers willen het denken vooral losmaken van het 

kerkgezag.  



Omdat hij de eenzaamheid niet kan verdragen, is Persez 

tegenwoordig ’s ochtends als eerste op kantoor. Hij heeft een 

kanarievogel gekocht om de stilte in huis te breken en raakt 

steeds meer aan lagerwal. Na het vertrek van Angèle stort hij 

zich op de drank, nu ook tijdens de werkuren. 

Twee gangsters duiken op de vierde verdieping onder en 

gijzelen de collega’s. Bonaventuur Verastenhoven heeft meer 

geluk: hij ligt thuis ziek te bed. Er groeit een band met de 

bandieten en ze blijken mensen van vlees en bloed te zijn. De 

Aflevering 17

DE GIJZELING 
#eenzaamheid #alcohol #TheoTienpondt #José #vaderBossé 
#Alice #sekte

Oorspronkelijk uitgezonden op 1 december 1979.



De collega’s onder schot. Mireille Puis, priesters van de profeet Leidsman, prevelt op een goede afloop.

affaire kent dan ook een verrassende ontknoping. 

Intussen verzamelt beneden in de gang de familie om de 

gegijzelden een hart onder de riem te steken per telefoon, 

Theo Tienpondt, José De Pesser en vader Bossé. Ook Alice, 

de echtgenote van gangwachter Baconfoy, is er. Voor Jomme 

daagt de directeur van het schooltje van zijn zoon Adelbert 

op. Zelfs Verastenhoven, snipverkouden, meldt zich en 

natuurlijk ook de eeuwig nieuwsgierige madame Arabelle. 

WAAROM KIJKEN? 

Met Het feest, De archiefkamer en De reddingsoperatie is De 

gijzeling een van de buitenbeentjes van de reeks. Wie eens 



van het klassieke pad van het bureauleven vandaan wilt, kiest 

voor een van deze vier afleveringen. De gijzeling is wellicht de 

minst realistische episode uit de hele reeks en dat maakt ze 

misschien ook wel een van de zwakkere, want het scenario 

kan niet helemaal overtuigen. Wellicht was het voor de 

acteurs een welkome uitdaging, voor de kijker is het dat 

allerminst.  

Toch blijven er alweer voldoende redenen over om toch te 

kijken. Zo is er voor de eerste keer een compleet andere hoek 

van waaruit wordt gefilmd. En er is het debuut van Alice, de 

echtgenote van Baconfoy. 

CAST 

Gastoptredens van Anton Cogen als Gerard, Walter Cornelis 

als Gerard Bossé, Theo Hijzen als Theo Tienpondt, Luc 

Springuel als Rudy en Heddie Suls als José De Pesser. Abela 

Dorpierre als Alice Baconfoy wordt in de officiële credits niet 

vermeld. 

In de rollen van de gijzelnemers zien we Luc Springuel als 

Rudy en Anton Cogen als Gerard. De eerste speelde in 

dezelfde periode de hoofdrol in de jeugdserie Dirk van 

Haverskerke. Later acteerde hij in alle grote reeksen van de 

jaren 90 en 2000.  

Anton Cogen zagen we eveneens nog vaak terug op tv. Bij 

jongeren en hun ouders is hij wellicht het meest bekend als 

commissaris Kamiel Migrain in de Ketnet-hit Mega Mindy. 

WOORDVERKLARING 

Kojak “En dan vallen er onschuldige slachtoffers gelijk in de 

feuilletons, gelijk in Kojak en alles.” — Jomme Dockx tegen 

zijn gijzelnemer. 

Amerikaanse televisieserie op televisie van 1973 tot 1978, ook 

in België, over een politie-inspecteur in Manhattan met een 

opvallende verschijning: kaal en met vaak een lolly in zijn 

mond, hij probeert zo van het roken af te raken). Wordt 

onomkoopbaar gewaand en legendarisch ten gevolge zijn 

Who love ya, baby, wat hij keer op keer vraagt aan de boef die 

hij net heeft ingerekend. De stoere politieagent met het kleine 

hart is hier ontstaan.  

1. Mireille Puis geeft zich met veel charme over. 2. Gijzelnemer Gerard bekijkt de 
buit: samen met zijn kompaan stal hij 2 miljoen uit de bank. 3. Jomme en Gerard   
mijmeren samen trots over hun zonen.





Jomme Dockx heeft vlinders in de buik en heeft zijn oog laten 

vallen op een nogal onstuimige typiste van het achtste, de 

weduwe Marianne.  

Toeval wil dat Betty Bossé de directie Tienpondt dient te 

verlaten om voor haar zieke moeder te gaan zorgen. Er is dus 

plaats voor een nieuwe dactylo en Jomme laat deze kans 

natuurlijk niet liggen. Eerst dreigt dat plan te mislukken, 

Marianne staat immers niet op de transferlijst, en neemt 

Caroline Vankersbeke de plaats van Betty in. Jean De Pesser 

Aflevering 18

DE NIEUWE TYPISTE 
#verliefdheid #GrensoverschrijdendGedrag #alcohol 
#GermaineTienpondt #CarolineVankersbeke 
#personeelstekort #misbruiken

Oorspronkelijk uitgezonden op 15 december 1979.



echter maakt zijn bijnaam van Don Juan meer dan waar 

waardoor een verveelde Caroline snel weer weggaat en 

zodoende komt de betrekking opnieuw open. Tot jolijt van 

Jomme wordt ze nu dan toch ingevuld door Marianne. 

Met Gilbert Vanhie gaat het intussen niet goed, hij is een paar 

weken buiten strijd met een gescheurde meniscus. Philemon 

Persez start met zijn echtscheidingsprocedure. 

Gelukkig zorgt het bezoek van de koddige mevrouw 

Tienpondt voor een vrolijke noot op de door onheil getroffen 

dienst. 

WAAROM KIJKEN 

De nieuwe typiste is samen met De gijzeling, De enquête en 

Het dossier een van de afleveringen die wordt gedragen door 

voornamelijk acteurs die niet tot de vaste cast behoren. In dit 

geval is dat Lea Couzin die een knappe prestatie neerzet met 

de vertolking van de weinig verfijnde typiste Marianne. 

De nieuwe typiste is beslist een van de smaakmakers van de 

reeks en kent enkele leuke gasten. Kris Berlo biedt zich aan 

nadat Caroline Vankersbeke haar eerste gastrol vervulde. 

Naast de glansrol voor Jomme Dockx maakt nog een laatste 

fijne gaste haar opwachting: Germaine, de vrouw van 

directeur Tienpondt.  

CAST 

Tuur De Weert (Gilbert Vanhie) speelt in deze aflevering niet 

mee. 

Hoofdrol voor Manu Verreth (Jomme Dockx). 

Gastoptredens van Lea Couzin als Marianne, Agnes De Nul 

als Kris Berlo, Nora Tilley als Caroline Van Kersbeke en 

Gerda Tilman als Germaine Tienpondt. 

Lea Couzin schittert, al kan ze Merlina, de rol die ze pas 

enkele jaren later zou opnemen en die haar zo beroemd 

maakte, achteraf gezien niet doen vergeten. Couzin volgde 

overigens nooit een theateropleiding en rolde in feite 

toevallig in het vak.  

In de film- en televisiewereld is actrice Gerda Tilman 

(Germaine) eerder een nobele onbekende gebleven. Voor 

zover bekend speelde ze nadien alleen nog in de jeugdfilm 

Blinker en het vervolg daarop Blinker en het Bagbag-juweel. 

Niemand wellicht had Germaine beter gestalte kunnen geven 

dan zij. 





WOORDVERKLARING 

2PK “Ja excuseert, directeur, voor mijn laattijdigheid, maar 

hij startte weer niet he. (…) Ha, mijn 2PK-ke he, ja, voor 

Adelbert mee naar ’t school te brengen he.” — Jomme Dockx. 

Vervlaamsing van 2CV, Deux Chevaux Vapeur, Frans voor 

paardenkracht (pk), een maat voor het vermogen van een 

motor. Bijgenaamd Geit. De 2CV was een bijzonder populaire 

Citroën, tussen 1948 en 1990 werden er vier miljoen stuks 

van gebouwd.   

Don Juan “Allez, wanneer kust een man een vrouw?” – “Ik 

als ik de kans krijg hoor, Jomme.” “Ja, maar gij zijt nen echte 

Don Juan, he Jean, dat is iets anders he.” — Jomme en Jean 

De Pesser over de liefde. 

Legendarisch versierder, verleider. Voluit Don Juan Tenorio, 

veertiende-eeuwse Spaanse verhaalheld die een meisje wilde 

schaken en daarbij in een tweegevecht haar vader om het 

leven bracht. Onder meer de Franse schrijver Molière en de 

Oostenrijkse componist Mozart maakten het stuk 

wereldberoemd.  

Het vlees is zwak “Ja, wat dacht ge? Dat een bonk gelijk als ik 

niet meer verliefd zou kunnen worden?” - “Nee nee, Jomme, 

het vlees is zwak, nietwaar — Persez in gesprek met Jomme, 

die verliefd schijnt te zijn. 

Voluit: “De geest is gewillig, maar het vlees is 

zwak.” (Mattheüs 26:40-41).  Van goede wil zijn, maar tegen 

de verleidingen niet op kunnen.  

Middelares “De priesteres van profeet Leidsman” - “Mireille 

Middelares”. — Jean De Pesser en Gilbert Vanhie over de 

bekeerde Mireille Puis. 

Vrouwelijke mediator, bemiddelaar. In de betekenis van 

Maria Middelares dus als Maria als tussenpersoon tussen 

God en het volk.  

Troep (& uitstel van de ~) “Nu dat hij toch niet meer 

studeert. (…) Hij heeft vorige week zijn inschrijvingsgeld 

teruggeven. Enfin, ’t geen dat ervan overbleef natuurlijk. En 

zijn uitstel voor den troep die heeft hij ook ingetrokken.” — 

Directeur Tienpondt over de weinig succesvolle 

studiecarrière van zijn zoon. 

Van het Franse troupe: menigte, in deze context legerbende, 

manschappen. In de tijd van de verplichte dienstplicht in 

België sprak men vaak van den troep. Alle jonge mannen 

opgeroepen op de leeftijd van zeventien jaar. Men was dan in 

de gelegenheid om uitstel of afstel te vragen, bijvoorbeeld 

omwille van studies. Afgeschaft in 1994.  



Na het fiasco met Marianne gaat de erg oubollige en 

diepgelovige Kris Berlo aan de slag als typiste. 

Er is een nieuwe directeur-generaal, Jan Clerckx.  

Philemon Persez krijgt het aan de stok met directeur 

Tienpondt: drie weken eerder al hadden er vijftien dossiers op 

Binnenlandse Zaken moeten liggen en zover was het nog altijd 

niet gekomen. Tienpondt is daarover zwaar aangepakt door de 

directeur-generaal en afdelingschef Persez mag het gaan 

Aflevering 19

DE BIJVERDIENSTE 
#afgunst #rancune #directeur-generaal #echtscheiding 
#disfunctioneren #alcohol

Oorspronkelijk uitgezonden op 15 december 1979.



De opnameset voor Vaardige Taal, het televisieprogramma over taalgebruik aan het loket dat Bonaventuur Verastenhoven gaat maken.

uitleggen. Gelukkig keert Gilbert Vanhie terug uit ziekteverlof 

en biedt daarmee een oplossing. 

Ondanks zijn moeilijkheden op het werk mag Verastenhoven 

toch blijven doorgaan met de medewerking aan het 

televisieprogramma Vaardige Taal. Er worden zelfs opnames 

gemaakt aan het loket van de dienst Tienpondt. Er komt 

hommeles van met de jaloerse De Pesser die de afdeling 

woedend verlaat. ’s Anderendaags duikt wel zijn zogezegde 

tweelingbroer uit Texas op. 

Angèle, in volle verzoeningsfase van de 

echtscheidingsprocedure met Philemon Persez, blijkt nu ook 

in verwachting te zijn ... 



WAAROM KIJKEN? 

Of je houdt van De bijverdienste of niet. Het is nochtans goed 

gevonden, de taalpurist Bonaventuur Verastenhoven gaat 

meewerken aan een televisieprogramma over goed 

taalgebruik aan het loket. Maar eigenlijk komt het verhaal 

nergens goed op dreef. Desondanks zitten er goede dingen in: 

de scène waarin directeur-generaal Clerckx de knie van 

Gilbert Vanhie onderzoekt, het moment waarop Angèle, aan 

het scheiden van Persez, opduikt aan het loket, Baconfoy die 

met man en macht de opnames tracht te verhinderen en de 

verdere teloorgang van Persez … Dat maakt dat De 

bijverdienste moet worden bekeken, maar voor het overige 

snel weer kan worden vergeten. Helemaal kolder wordt het 

helaas wanneer Jean De Pesser zijn eigen tweelingbroer uit 

Texas gaat spelen. 

CAST 

Jo Crab (Arabelle Lucas) speelt in deze aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor Mandus De Vos (Bonaventuur 

Verastenhoven). 

Gastoptredens van Ronnie Commissaris als tv-regisseur, Lea 

Couzin als Marianne, Vera Degens als Chantal, Loet 

Hanekroot als directeur-generaal Jan Clerckx, Suzanne 

Saerens als Angèle Persez en Nora Tilley als Caroline Van 

Kersbeke. 

Ronny Commissaris was na De collega’s was hij nog te zien in 

onder meer Wittekerke en als Hendrik Suys in Familie. Hij 

stond mee aan de wieg van de opleiding musical aan het 

Koninklijk Conservatorium te Brussel. 

WOORDVERKLARING 

Diaken “Bonaventuur, gaat men u diaken wijden?” — De 

collega’s gissen naar wat voor groot nieuws Verastenhoven te 

verbergen heeft. 

Gewijde die helpt binnen de kerk bij vieringen en mensen in 

verschillende noden bijstaat. Diaconie betekent dienst of 

hulp. Voorbehouden aan mannen. De minimumleeftijd bij de 

wijding is voor gehuwde kandidaten vijfendertig jaar. 

Ongehuwden verbinden zich bij hun wijding tot het celibaat.  

  

Van pool tot evenaar “Ik zou al lang geire zo is in ne quiz 

zitten. Ja, zo is op de vragen beantwoorden.” - “Ja, Van pool 

tot evenaar!” — Jomme Dockx benadert de regisseur van het 

televisieprogramma van Verastenhoven. 

Vlaams langlopend televisieprogramma (1973-1990), iets 

tussen een quiz en een reisprogramma in, met toeristisch-

geografische documentaires. 





1. De meniscus van Gilbert Vanhie is gescheurd. Directeur-generaal Jan Clerckx 
inspecteert met kennis van zaken de knie. 2. Directeur Tienpondt verwijt 
dienstchef Persez een gebrek aan leiderschap: de dienst kampt weer met 
achterstallige dossiers. 3. Angèle, waarvan Persez aan het scheiden is, duikt 
tijdens de tv-opnames op aan het loket. Persez maant de cameraman aan te 
stoppen met filmen. We zien dit door de lens van de camera waarmee de reeks in 
feite de vierde wand doorbreekt. 

Hiernaast: 1. Kris Berlo, voor het eerst echt in dienst op de de dienst Tienpondt, 
debuteert in vol ornaat: ze verwijt de directeur een gebrek aan fijngevoeligheid. 2. 
De zogezegde, in Amerika woonachtige tweelingbroer van Jean De Pesser 
verschijnt. Wellicht het dieptepunt van de hele reeks …  

Vicaris “Verastenhoven, daar is daar ene van ’t bisdom aan de 

lijn. Ne vicaris of zoiets.” — Directeur Tienpondt krijgt een 

onduidelijk telefoontje. 

Plaatsvervangende bisschop, alsook zijn hulp. Heeft veel 

rechtsmacht binnen een bisdom.  

Wounded knee “Where is he, Vanhie?” - “He wounded 

knee…” — Bonaventuur Verastenhoven over de meniscus van 

Gilbert Vanhie tegen de Engelstalige tweelingbroer van Jean 

De Pesser. 

Wounded Knee Massacre. Indiaans bloedbad door de 

Amerikaanse cavalerie op 29 december 1890, in het plaatsje 

Wounded Knee, South Dakota. De half-indiaanse popgroep 

Redbone maakte in 1973 daarover het nummer We Were All 

Wounded At Wounded Knee. 



Jean De Pesser zit ziek thuis. Niettemin wordt er toch gewoon 

op de Lotto gespeeld, waarbij Kris Berlo hem vervangt. 

Baconfoy voorspelt daarover ‘difficulteiten’. 

Mireille Puis, meer dan ooit in de ban van haar profeet 

Leidsman, begint zich alsmaar vaker bizar te gedragen. Onder 

meer haar zegeningen, die deelneming in hunner geluk 

belooft, laten niemand onberoerd. De labiele Persez raakt er 

alleen nog maar meer van in de war, hij voelt zich door haar 

behekst. Mireille zegt al lang een geheime macht te voelen die  

Aflevering 20

DE ARCHIEFKAMER 
#bijgeloof #dienstweigering #lotto #alcohol #angst 
#zelfdoding #TheoTienpondt #Chantal #sekte

Oorspronkelijk uitgezonden op 12 januari 1980.



Mireille Puis houdt zich steeds vaker op in de archiefkamer. De collega’s maken zich over haar zorgen.

haar naar de archiefkamer lokt en ze brengt er dan ook uren 

door. 

Kris Berlo, toch nog maar een maand in dienst bij de 

collega’s, wordt bij Tienpondt op het matje geroepen. Er 

schijnen nogal wat mensen zich aan haar te ergeren. 

Theo Tienpondt laat zijn vader weten dat hij niet onder de 

wapens wil omdat zijn geweten is bezwaard. 

Met Philemon Persez gaat het alsmaar verder bergaf: eerst 

durft hij niet meer alleen te zijn daarna sluit hij zich op in zijn 

kantoor en wil hij niemand meer zien.  



WAAROM KIJKEN? 

Aan de nonsens met de vermeende tweelingbroer van Jean 

De Pesser in De bijverdienste wordt min of meer een vervolg 

gebreid met De archiefkamer, waarin Mireille Puis als 

visitatievertolkster van de profeet Leidsman helemaal de 

pedalen dreigt kwijt te raken. Hoewel beide thema’s niks met 

mekaar te maken hebben blijf je als kijker in beide gevallen 

achteraf met het gevoel zitten dat het allemaal toch wat bij de 

haren is getrokken. De hele subplot, het gegeven van Mireille 

die haar geluk beproeft door bij een godsdienstige sekte te 

gaan, is een vruchtbare gedachte, maar wat hieruit ontstaat 

heeft nog maar weinig met het doordeweekse bureauleven 

van De collega’s van doen. Op een moment gaat het zelfs 

zover dat bijna alle personages een versie van zichzelf uit de 

jaren 20 spelen. Opnieuw wordt hiermee uit de realiteit 

getreden (zie ook De bijverdienste). 

Gelukkig worden de meubelen gered door Agnes De Nul als 

Kris Berlo, brengt een bezoek van Theo Tienpondt de 

broodnodige verstrooiing en houdt de krachtig vertolkende 

Philemon Persez de aflevering nagenoeg in zijn eentje 

overeind. 

CAST 

Jo Crab (Arabelle Lucas) speelt in deze aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor Nellie Rossiers (Mireille Puis). 

Gastoptredens van Fons Derre als Directeur Giliam, Theo 

Hijzen als Theo Tienpondt en Vera Degens als Chantal. 

Fons Derre, in de rol van de oude directeur Gilliam, had er 

voor hij in De collega’s verscheen al een twintigjarige carrière 

bij de televisie opzitten. Na De collega’s speelde hij onder 

meer nog een drietal keer de burgemeester van Ravenburg in 

Merlina. 

WOORDVERKLARING 

Claes, Ernest “Maar enfin, Persez, Persez, gij leeft nu toch 

echt nog in de tijd van Ernest Claes he. Met zijn lichtjes en 

zijn spoken in de bossen van Everbeur. En met zijn duivels 

die een stank van solfer achterlaten als ze met hun 

kwispelende staarten door de straten dwalen.” — Directeur 

Tienpondt blijkt tot grote verbazing van Verastenhoven 

weleens een boek te hebben gelezen. 

Ongeveer meest gelezen Vlaams schrijver (1885-1968), 

beroemd om zijn heimatromans waarvan De Witte wellicht 

de bekendste. De verhalen zijn veelal gebaseerd op eigen 

jeugd- en oorlogservaringen en gebeurtenissen in zijn 

geboortestreek. Ook internationaal succes. 





1. De foto waar het allemaal om draait: Gerard Puis, de grootvader van Mireille, 
blijkt op hetzelfde ministerie hebben gewerkt. De eenzame man stapte uit het 
leven. 2. Mireille Puis dient van haar geloof de eerste persoon met wie ze die dag 
praat te zegenen. Baconfoy weigert dus doet Mireille het maar stiekem. 3. Om 
Philemon Persez uit zijn ellende te halen heeft Jomme Dockx voor hem een puppy 
gekocht. 

Cotisation “Voilà, voilà, voilà: ma cotisation.” — Baconfoy 

doet zijn bijdrage aan de Lotto. 

Contributie, in de zin van periodieke vaste bijdrage. 

Everbeur Dialectnaam van Averbode, deelgemeente van 

Scherpenheuvel-Zichem. Zie ook Claes, Ernest. 

Spel zonder grenzen “Wat is dat met Theo? Die wilt geen 

soldaat worden? Maar hij moet nondedju soldaat worden! Hij 

had zijn uitstel van den troep toch ingetrokken? Wat is er 

bezwaard? Gewetensbezwaard? En van wat is hij lid 

geworden? Van de Vredesmensen zonder grenzen! (…) Laat 

dat maar aan mij over. Gewetensbezwaard! (…) Spel zonder 

grenzen!” — Mevrouw Tienpondt ligt haar man telefonisch in 

over de nieuwe plannen van jun zoon. 

Deels pan-Europees spelprogramma waarin teams uit vier 

verschillende landen met elkaar de strijd aanbonden. In 

België op de BRT te zien van 1955-1982, en van 1988-1989. 

Grote namen presenteerden: onder meer Jan Theys, Regine 

Clauwaert, Mike Verdrengh, Linda Lepomme en Walter 

Capiau. Barend Barendse en Dick Passchier deden dat in 

Nederland en werden ook bij ons gesmaakte mediafiguren.  

Urbi et Orbi “Urbi en urbi!” — Directeur Tienpondt smalend 

over de ochtendzegening van Mireille Puis. 

‘Voor de stad en voor de wereld’ (Latijn). Traditionele 

pauselijke zegen die is voorbehouden voor speciale 

gelegenheden zoals Kerstmis, Pasen of bijvoorbeeld een 

nieuwe paus, te twaalf uur vanaf het balkon van de Sint-

Pietersbasiliek te Rome. Er hoort uitgebreid begroeten bij, 

maar ook een bespreking van problemen en aanmaning tot 

verbetering op sommige gebieden.  



Hilaire Baconfoy neemt een tijdje vakantie om bij zijn zieke 

vrouw te kunnen zijn. Hij wordt als bode vervangen door 

Henk Driesen, een werkeloze kernfysicus. Jomme Dockx is 

geveld door griep. 

Directeur-generaal Jan Clerckx is ontevreden omdat de 

directie Tienpondt weer eens achterstaat met haar werk. Er 

worden dan maar twee tijdelijken aangeworven die moeten 

helpen verlichten. Tienpondt zelf vervangt intussen Clerckx, 

die twee weken met vakantie gaat. 

Aflevering 21

DE TIJDELIJKEN 
#HenkDriesen #interim #JackySeverijns #alcohol #Ghijsels 
#nachtwaker

Oorspronkelijk uitgezonden op 26 januari 1980.



Door de aanwerving van de tijdelijken gaat de productiviteit er flink op vooruit. ‘Te rap’ volgens De Pesser, Vanhie noemt het ‘stielbederf’.

Er komt dan toch vervanging voor madame Arabelle, maar de 

aangekondigde koffiedame Jacky Severijns blijkt een man te 

zijn. Niet veel later keert ook Arabelle zelf terug en dat brengt 

natuurlijk heibel met zich mee. 

Met Persez gaat het inmiddels alleen maar verder bergaf: hij 

drinkt de hele dag door en loopt er erg slordig bij. Op 

voordracht van Tienpondt starten de collega’s met een weinig 

verfijnde soort van therapie.  

De beledigde Persez en de immer gefrustreerde Ghijsels slaan 

de handen in elkaar om Tienpondts tijdelijke bevordering 

ongedaan te maken. 



WAAROM KIJKEN? 

Het heeft er alle schijn van dat Jan Matterne moeite had de 

volle vijfenveertig minuten vol te krijgen en als gevolg 

daarvan met nog eens een minder geslaagde vondst voor de 

dag kwam, de genaamde Jacky Severijns. De clowneske 

figuur, die madame Arabelle vervangt, flopt grandioos en 

biedt de reeks op geen enkele manier meerwaarde.  

CAST 

Jacky Morel (Hilaire Baconfoy) en Manu Verreth (Jomme 

Dockx) spelen in deze aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor Bob Van Der Veken (directeur Paul 

Tienpondt). 

Gastoptredens van Bert Champagne als Meneer Monet, Jos 

Geens als Henk Driessen, Martin Gyselinck als brand-/

nachtwachter Francis, Albert Hanssens als Driesmans, Loet 

Hanekroot als directeur-generaal Jan Clerckx, Ugo Prinsen 

als directeur Ghysels en Ray Van Campenhout als Jacky 

Severijns. 

Ray Van Campenhout speelt nadien nog enkele kleinere 

rollen in televisiereeksen, waaronder Nonkel Jef en werkt 

verder vooral in het theater. Jos Geens zit ogenschijnlijk erg 

makkelijk in zijn rol als hulpbode Henk Driesen. De lijst van 

producties waaraan hij meewerkte is schier eindeloos en de 

kwaliteit die hij brengt is consequent goed. In De helaasheid 

der dingen doet hij voor hem eens iets helemaal nieuws.  

Albert Hanssens als Driesmans overleed in 1981. Zowat zijn 

hele carrière speelt zich voordien af. Bert Champagne wordt 

wellicht het meest herinnerd in zijn rol van Polliet Peck in 

Het pleintje. Hij was ook van 1990 tot 1997 te horen in het 

bijzonder populaire radiohoorspel ’t Koekoeksnest’ op Radio 

2. 

WOORDVERKLARING 

Charlot “Gij zijt de stommiteit! Ik peins ik dat toch” - “Ha, 

dat kunt gij aan dat briefje toch niet zien, he, manneke. 

Charlot!” — Jacky Severijns en madame Arabelle over wie er 

nu al dan niet terecht is benoemd tot uitbater van het 

cafetaria. 

Afgeleid van het karakter de zwerver, The Tramp van Charlie 

Chaplin. In vele talen werd het figuurtje Charlot genoemd. 

Wie hem wil zien debuteren kijkt naar de film The Kid Auto 

Races at Venice uit 1914. Later keerde het begrip ook terug 

als taaluitdrukking om een persoon te omschrijven die niet al 

te serieus moet worden genomen.  

Crisiswet “Hoe dat dat gebeurd is? De dames en heren 

kennen zeker toch nog wel de crisiswet van de vierde   



augustus 1978? Jaja..., maar weten de heren ook wat daar 

allemaal in staat? ‘Alle betrekkingen moeten openstaan voor 

de twee geslachten’!” — Jacky Severijns in antwoord op de 

vraag waarom hij nu feitelijk koffiebediende is geworden. 

Beter de Wet tot economische heroriëntering (4/8/1978). 

‘TITEL V. - gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 

aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het 

arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en 

ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep. Art. 

118. - Het beginsel van gelijke behandeling in de zin van titel 

V van deze wet houdt in dat iedere vorm van discriminatie is 

uitgesloten op grond van het geslacht, hetzij direct, hetzij 

indirect door verwijzing naar met name de echtelijke staat of 

de gezinssituatie’.  

Disponibiliteit “Jij bent de oudste directeur nu. En 

Turelinckx is op disponibiliteit gesteld, dat weet je toch?” — 

Directeur-generaal Jan Clerckx stelt directeur Tienpondt aan 

als zijn tijdelijke vervanger. 

Binnen overheidsdiensten kan per twaalf maanden maximum 

eenentwintig dagen ziekteverlof worden genomen. Niet-

opgenomen dagen ziekteverlof kunnen gekapitaliseerd 

worden over al de werkjaren heen. Bij arbeidsongeschiktheid 

wordt de som aan ziektekapitaaldagen eerst, zonder 

loonverlies, opgebruikt. Wanneer het ziektekapitaal is 

uitgeput, dan wordt men op disponibiliteit wegens ziekte 

geplaatst. Wordt de ziekte erkent als ernstig en langdurig dan 

geeft dit recht op het zogenaamde wachtgeld dat gelijk is aan 

het volledige bedrag van de laatste activiteitswedde.  

Hallo met Henk “Hallo, met Henk?” — Hulpbode Henk 

Driessen neemt de telefoon op. 

Kijkcijferhit van de BRT in de jaren zeventig, die Nederlander 

Henk Van Montfoort presenteerde. Het showprogramma 

paste in een plan van de BRT om de Vlaamse kijker terug te 

winnen van de Nederlandse zenders die steeds meer aan 

populariteit wonnen met hun flitsende programma’s. 

Incorporeren “Ik zal ze is gauw gaan uitleggen hoe dat ze 

ingecorporeerd kunnen worden.” — Directeur Tienpondt 

hoogmoedig over de opleiding die hij aan de tijdelijken moet 

gaan geven. 

Opnemen in een groter geheel. 

  

Israëlieten “Dat zal er je aan herinneren, Vanhie, dat meer 

dan driekwart van de wereldbevolking gelovig is: christenen 

en protestanten, mohammedanen, Israëlieten, boeddhisten 

…” — Verastenhoven tegen Vanhie die commentaar heeft op 

de jaarkalender met daarop heiligen van Kris Berlo. 

Niet-Jood die in de Messias gelooft.





1. Persez gaat door het lint nadat Verastenhoven hem in opdracht van directeur 
Tienpondt is komen aanspreken op zijn gedrag. 2. De tijdelijke dienstbode, Henk 
Driessen. Als werkloze kernfysicus nam hij de interim maar al te graag aan, de 
werkloosheidscijfers aan het begin van de jaren 80 lagen erg hoog. 3. De staat van 
dienst van directeur Tienpondt wordt door directeur-generaal Jan Clerckx 
rijkelijk beloond: Tienpondt zal Clerckx vervangen tijdens diens vakantie en hij 
wordt bovendien benoemd tot officier in de Leopoldsorde. Daar hoort cognac bij. 

Kameraad “Als er één woord is dat ik niet kan verdragen dan 

is het onderdanen.” - “Daarom gebruik ik het ook, he 

kameraad.” “Dat is al heel wat beter!” — Gilbert Vanhie tegen 

directeur Tienpondt die hem en de collega’s zijn onderdanen 

had genoemd. 

Naast in de betekenis van vriend, in de oorlog en nadien in 

het communisme gebruikt als gelijkgestemde, meer bepaald 

als lid van de Nationaal-Socialistische Beweging NSB of de 

(communistische) Partij.  

Kweekreactor “Ja, voorlopig vind ik geen werk. Maar als de 

volgende kweekreactor er komt, er is mij beloofd dat ik 

daar terecht kan.” — Kernfysicus Henk Driessen die tijdelijk 

aan de slag is als bode. 

Of broedreactor. Produceert in kerncentrales warmte, maar 

daarbovenop nieuwe splijtstof. Maakt dus eigenlijk meer 

splijtstof dan hij verbruikt. Splijtstof is de grondstof voor de 

opwekking van kernenergie, maar tevens voor de werking van 

atoomwapens. Een bekende vorm is het verrijkt uranium.  

Leopoldsorde (Officier in de ~) “Ik heb nog goed nieuws voor 

je: officier in de Leopoldsorde!” — Directeur-generaal Jan 

Clerckx verklapt de onderscheiding die Tienpondt te beurt 

valt. 

Eervolle onderscheiding uit hoofde van arbeid. Werknemers 

ontvangen de officiële boodschap dat de onderneming en de 

overheid hun arbeidsleven naar waarde schatten. Soort van 

kroon op het werk. Het is de dienst Ridderorden van de 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken die deze 

opdracht vervult.  

Lethargie “Ga bij Persez zitten en tracht hem uit zijn lethargie 

te halen.” — Verastenhoven verklaart Persez wat hij bij hem 

in opdracht van directeur Tienpondt moet komen doen. 

Toestand van apathie, ongevoeligheid en/of inactiviteit. Soms 

ook omschreven als slaapzucht. 

Maniok “Francis, dat is die van Van Zuylen. Zeg die zit er ook 

mee... Jaja, die heeft te doen met een zwarte. Enfin, een 

bruine. En die ziet daar nu ergens op een zolderkamertje 

maniok te eten.” — Directeur-generaal Jan Clerckx over de 

zoon van een van zijn directeurs. 

Synoniem: cassave of tapioca. Grote, zware roodkleurige 

wortelknol uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Na de aardappel 

het belangrijkste groentegewas ter wereld. In bittere en zoete 



variant te krijgen. Van oorsprong giftig, de knollen moeten 

gekookt worden. Van het vruchtvlees maakt men onder 

andere pap en meel. Soms ook gebakken en gefrituurd. 

  

Mohammedaan “Dat zal er je aan herinneren, Vanhie, dat 

meer dan driekwart van de wereldbevolking gelovig is: 

christenen en protestanten, mohammedanen, Israëlieten, 

boeddhisten …” — Verastenhoven tegen Vanhie die 

commentaar heeft op de jaarkalender van Kris Berlo met 

daarop alleen maar heiligen. 

Islamiet, voorheen ook Muzelman. Oude Europese term om 

een aanhanger van de islam aan te duiden, in de zin van ‘een 

volger van Mohammed’. Moslims kiezen liever voor ‘moslim’ 

wat ‘iemand die zich overgeeft aan God en Zijn wet volgt’ 

betekent. ‘Mohammedaan’ verwijst naar iemand die 

Mohammed volgt. Moslims geloven dat zij God volgen en 

Mohammed is slechts Gods boodschapper.  

Rabauw “Hierse, baaten!” – “Wildeman!” “Wat denkt dat 

ventje wel? Eruaat, zeg ik!” – “Rabauw!” 

Schurk, boef. 

1. Jean De Pesser  wordt hardhandig door Persez buitengezet nadat hij hem had 
beledigd. 2. Mireille Puis had Persez opgedragen een bad te nemen en heeft een 
schoon hemd voor hem bij. Ze kan zijn ondergang niet langer aanzien. 



De lente is ingetreden en dat is met name Jomme Dockx, 

Mireille Puis en in het bijzonder Philemon Persez aan te zien. 

Als lid van de dienst veiligheid geeft Gangwachter Baconfoy 

les in brandveiligheid en EHBO. Voor de directie Tienpondt 

worden Persez en Jomme Dockx afgevaardigd om deel te 

nemen, maar daar zijn zowel de bode als de directeur niet blij 

mee. Ze bedisselen hen te laten vervangen door Jean De 

Pesser en Gilbert Vanhie. Die twee zijn daar zelf echter niet 

mee opgezet. 

Aflevering 22

DE APRILGRAP 
#nachtwaker #brandoefening #alcohol #CarolineVankersbeke 
#directeur-generaal #Ghijsels #herstel #grap #EHBO 
#voodoo 

Oorspronkelijk uitgezonden op 9 februari 1980.



Madame Arabelle speelt dubbelspel in de traditionele aprilgrap van Jean De Pesser en Gilbert Vanhie. Laat dat nu net de bedoeling zijn.

Traditioneel halen De Pesser en Vanhie een 1 aprilgrap uit. 

Wanneer ze te weten komen dat Baconfoy en Tienpondt 

achter de wissel voor de brandles zitten, besluiten ze dat die 

twee hun slachtoffers zullen worden. Tienpondt meent hun 

plannen bij voorbaat te kunnen doorzien en laat Persez en 

Dockx schaduwen, respectievelijk door Mireille Puis en 

Bonaventuur Verastenhoven.  

Gilbert Vanhie is zich gaan toeleggen op voodoo. 

Persez verduidelijkt intussen op potsierlijke wijze uit dat hij 

een ander mens probeert te worden en dat hij zich daarom 

anders is gaan kleden. Tot groot jolijt van de collega’s. 



WAAROM KIJKEN? 

De prijs van meest doordachte scenario is wellicht voor deze 

tweeëntwintigste aflevering. Het is natuurlijk geen Miss 

Marple, maar een heel klein beetje bij de pinken blijven om 

het verhaal goed te vatten is toch wel nodig.  

We zijn met De aprilgrap weer helemaal terug in het hier en 

nu, het is bijna gedaan met karikaturen en rare plots. Alleen 

het feit dat in de scène met de secretaresse van directeur 

Ghijsels gesuggereerd wordt dat Vanhie de voodoo beheerst 

is ongeloofwaardig. De grap waarbij hij Baconfoy met het 

brandblusapparaat onderspuit is gelukkig de laatste kolder 

die we te zien krijgen in de reeks. Van nu af aan gaat het 

alleen maar in stijgende lijn met de kwaliteit van de reeks.  

De cast is volledig en iedereen zit op de top van zijn kunnen. 

Persez, in een poging zichzelf te rehabiliteren, steekt zich in 

het witte pak dat we later nog terug zullen zien in Een man te 

veel, de lente-outfit van Jomme Dockx is dwaas, die van 

Mireille sexy. De camaraderie tussen Jean De Pesser en 

Gilbert Vanhie - beiden in de hoofdrol - komt glansrijk naar 

voor. Madame Arabelle mag twee gezichten opzetten en doet 

dat met verve.  

CAST 

Hoofdrol voor Jaak Van Assche (Jean De Pesser). 

Gastoptredens van Martin Gyselinck als brand- en 

nachtwachter Francis, Loet Hanekroot als directeur-generaal 

Jan Clerckx, Ugo Prinsen als directeur Ghysels en Nora Tilley 

als Caroline Vankersbeke. 

WOORDVERKLARING 

Carmen “Vroeger he, toen dat ik jong was, vulkaniseren dat 

ik kon! Och, dan de hoogste controute! En alle grote aria’s he! 

Van Carmen, van De toverfluit, van de Mozart, ge weet wel 

he. En dan van dat Duits Wit Peerd, Het land van de glimlach 

... Zeg, schoon he, dat Land van de glimlach!” — Madame 

Arabelle tegen Mireille Puis nadat die haar complimentjes 

had gegeven over haar mooie zangstem. 

Zwaar op de hand zijnde opera uit 1875 van de Franse 

componist Bizet bijzonder tragische afloop. Als reactie hierop 

werd de meer lichtvoetige operette uitgevonden. Bizet 

pionierde door rond een alledaags thema een verhaal te 

maken. Daarvoor gingen de verhalen bijna uitsluitend over 

mythologie of historische feiten. Sommigen vinden echter dat 

Mozart hem daarin voor ging. 

Chaperonneren “Vanaf nu laat ge de Jomme niet meer los. Ge 

controleert alles waar De Pesser en Vanhie op hem mee 

afkomen. En langs de grootste omwegen zelfs he, pas op he! 

Ge laat hem geen woord zeggen of geen stappen zetten dat 

niet gecontroleerd is. (…) En gij, Mireille, gij doet hetzelfde 





1. Philemon Persez  keurig uitgedost, als Lord Philemon Persie (op zijn Engels 
uitgesproken) zoals Mireille Puis hem schertsend noemt. Hij probeert weer een 
ander mens te worden.  2. Mireille in lente-outfit. Zonder bh, weet Jean De Pesser 
onmiddellijk op te merken. 3. Ook Jomme gaat voluit voor een zomerse look. 

met Persez.” - “Och, Persez wordt gechaperonneerd.” —  

Directeur Tienpondt neemt voorzorgen tegen de aprilgrappen 

van Vanhie en De Pesser. 

Begeleiden, escorteren, in de zin van beschermen. Taalkundig 

gezien zijn het uitsluitend jongedames die worden 

gechaperonneerd.  

De toverfluit “Vroeger he, toen dat ik jong was, vulkaniseren 

dat ik kon! Och, dan de hoogste controute! En alle grote aria’s 

he! Van Carmen, van De toverfluit, van de Mozart, ge weet 

wel he. En dan van dat Duits Wit Peerd, Het land van de 

glimlach ... Zeg, schoon he, dat Land van de glimlach!” — 

Madame Arabelle tegen Mireille Puis nadat die haar 

complimentjes had gegeven over haar mooie zangstem. 

Muziektheater van Wolfgang Amadeus Mozart uit 1791 en 

wellicht een van de meest bekende en vaakst opgevoerde 

sprookjesopera's aller tijden. Het stuk bevat opvallend veel 

verhaallijnen en scènewissels waardoor het soms als de eerste 

musical ooit wordt beschouwd. Markant omwille van zijn 

gesproken dialogen tussenin. 

‘Het land van de glimlach’ “Vroeger he, toen dat ik jong was, 

vulkaniseren dat ik kon! Och, dan de hoogste controute! En 

alle grote aria’s he! Van Carmen, van De toverfluit, van de 

Mozart, ge weet wel he. En dan van dat Duits Wit Peerd, Het 

land van de glimlach ... Zeg, schoon he, dat Land van de 

glimlach!” — Madame Arabelle tegen Mireille Puis nadat die 

haar complimentjes had gegeven over haar mooie zangstem. 

Das Land des Lächelns is een operette van de Oost-

Hongaarse componist Franz Léhar ut 1929. Mooi, maar 

ernstig. Léhar zette zich met dit stuk af tegen het alsmaar 

speelser wordende genre dat operette was geworden, 

waardoor het in feite meer naar opera neigt. Onder meer de 

goede afloop ontbreekt.  

In 't Witte Paard “Vroeger he, toen dat ik jong was, 

vulkaniseren dat ik kon! Och, dan de hoogste controute! En 

alle grote aria’s he! Van Carmen, van De toverfluit, van de 

Mozart, ge weet wel he. En dan van dat Duits Wit Peerd, Het 

land van de glimlach ... Zeg, schoon he, dat Land van de 

glimlach!” — Madame Arabelle tegen Mireille Puis nadat die 

haar complimentjes had gegeven over haar mooie zangstem. 

Im Weißen Rölß is een wereldberoemde muzikale komedie 

uit 1930 van de Oostenrijks-Tsjechische componist Ralph 

Benatzky. Het is een operette zoals het genre bedoeld is: licht 

verteerbaar en voor het amusement.



Maneblusser “Ah, de maneblussers!” — Madame Arabelle 

tegen Jean De Pesser en Gilbert Vanhie wanneer die haar met 

hun tweeën benaderen. 

Koosnaampje voor Mechelaars, ontleend aan een legende. 

1687: Mechelen staat bij nacht in rep en roer omdat men 

dacht dat de Sint-Romboutstoren aan het afbranden was. Het 

bleek het licht van de maan te zijn dat door ramen viel van de 

in nevel gehulde toren.  

Plaisir d’Amour “Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, 

Chagrin d'amour dur…” — Madame Arabelle zingt. 

Franse muzikale klassieker uit 1784 van Jean-Paul-Égide 

Martini. Het nummer kent een eindeloze reeks 

heruitvoeringen, ook in popversies. Elvis’ Can’t Help Falling 

In Love With You zou op dit nummer zijn geïnspireerd. 

Hector Berlioz tekende in 1859 voor het bekende 

arrangement voor orkest.  

PMS (& MPS) “Zeg is Jomme, hebt gij niet bang dat de 

mensen niet meer gaan zien dat gij op een bureau werkt? Ze 

gaan allemaal denken dat gij een mecanicien zijt!” - “Ja, en 

dat dat niet waar is he, deze tijd. Ik zijn gisteren met mijn 

Adelbert naar het MPS-centrum geweest (…) awel he en daar 

zitten daar dinges he, socologen en fysologen en alles he en 

schooldirecteuren. Awel, en wat dragen die daar? Zo, zie!” — 

Directeur Tienpondt spreekt Jomme Dockx aan over zijn 

lente-outfit. 

Psycho-Medisch-Sociale centra. Sinds 1998 samen met de 

centra voor Medisch SchoolToezicht MST de voorgangers van 

de huidige Centra voor Leerlingenbegeleiding, het CLB. Ze 

helpen bij het psychisch en sociaal functioneren van de 

leerlingen. Het CLB doet tevens aan 

schoolloopbaanbegeleiding en aan preventieve 

gezondheidszorg. Het door Jomme verkeerdelijk gebruiker 

MPS staat voor mucopolysaccharidose, een erfelijke 

stofwisselingziekte.  

Shocktherapie “Hij is op ’t randje. Maar ik zal hem wel 

genezen van zijn depressie. - Ha, daarom: shocktherapie, 

efficiënt he.” — Gilbert Vanhie in repliek op de opvallend 

uitgedoste Mireille Puis die zich heeft voorgenomen 

Philemon Persez van de ondergang te redden. 

Verouderde term voor elektroconvulsietherapie, afgekort als 

ECT. Bij de patiënt wordt bewust een epileptisch insult 

uitgelokt door middel van een stroomstoot door het hoofd. 

ECT wordt ingezet ter behandeling van sommige 

psychiatrische aandoeningen. Het is een tamelijk omstreden 

techniek, maar na lange tijd weer in gebruik. 

Sint-Ambrosiuskerk “Mannekes, mag ik ulle efkes 

voorstellen, niet verschieten he: de koster van de Sint-

Ambrosiuskerk en de boer van de Sint-Willibrordushoeve.” —



voorstellen, niet verschieten he: de koster van de Sint-

Ambrosiuskerk en de boer van de Sint-Willibrordushoeve.” — 

Tienpondt over de nieuwe stijl van Philemon Persez en 

Jomme Dockx.  

In het Nederlands-Limburgse Beesel gelegen en opgenomen 

in de lijst van de Nederlandse Rijksmonumenten. Mogelijke 

verwarring met de belangrijke beschermde Sint-

Willibrorduskerk in Berchem, die geboekstaafd staat als de 

oudste bidplaats van de regio.  

Voodoo “Voodoo. Ik heb me daar de laatste tijd in 

vervolmaakt he. Bijvoorbeeld: ik concentreer me er heel sterk 

op dat dit (de voodoopop) het lichaam is van Esmeralda. En 

als ik me dan genoeg geconcentreerd heb dan steek ik een 

speld, bijvoorbeeld hier…” — Gilbert Vanhie. 

Eigenlijk vodou, een officiële Haïtiaanse godsdienst. Met een 

voodoopop kan volgens het geloof energie worden 

overgebracht op een ander persoon. Voor een correcte 

uitvoering van het ritueel zijn zes spelden en een witte kaars 

nodig.   

1. Gilbert Vanhie met zijn voodoopop, waarin hij zich ook effectief schijnt in te 
hebben vervolmaakt. Hiermee treedt de reeks andermaal uit de realiteit. 2. Hilaire 
Baconfoy als brandinstructeur. In de achtergrond: de deelnemende leden van de 
directies Ghijsels, Carstens en Pot. 



Directeur Tienpondt is voor enkele weken met vakantie en hij 

wordt vervangen door onderbureauchef Bonaventuur 

Verastenhoven. Niet door Persez dus, die daartoe “officieel 

niet meer toe in staat wordt geacht gezien de geestelijke 

toestand waarin hij verkeert”. 

Madame Arabelle heeft haar been gebroken. Persez voelt zich 

geroepen haar te vervangen. 

Gangbode Hilaire Baconfoy heeft plannen om een 

Aflevering 23

DE GROENTEWINKEL 
#armoede #schulden #Spanje #degradatie #disfunctioneren 
#functioneringsonderzoek#afwijzing #ex #mammaa 
#directeurgeneraal #borg #lening #zelfstandige #Germaine 
#sektebedrog #groentewinkel #Chantal

Oorspronkelijk uitgezonden op 23 februari 1980.



De collega’s smeden een plan om de volgens hen onterecht tot dienstdoende directeur benoemde Verastenhoven uit zijn stoel te lichten, ten voordel evan dienstchef  
Persez, die eigenlijk die functie toekwam. Verastenhoven en zijn mammaa komen pijnlijk op het complot uit.

groentewinkeltje over te nemen. Daarvoor moet hij dan wel 

een lening aangaan en hij zoekt iemand die borg voor hem 

wil staan. Eerst neemt hij contact met Tienpondt in Spanje, 

maar die bedankt daarvoor. De caritatief ingestelde 

Verastenhoven en zijn mammaa nemen de vraag wèl ernstig 

in overweging … Mammaa komt de dienstdoende directeur 

zelfs eens in zijn kantoor opzoeken. Hetgeen leidt tot een 

hilarische confrontatie met de gedupeerde Persez … 

Jomme Dockx heeft onlangs Angèle, de bijna-ex van Persez, 

ontmoet en die laatste wil het relaas van naaldje tot draadje 

horen. 

Blijkbaar heeft Mireille Puis dan toch ingezien dat haar 

nieuwe profeet niet deugt. Intussen begint directeur-generaal 

Jan Clerckx een onderzoek naar het gedrag van Persez.  



WAAROM KIJKEN? 

In De groentewinkel gaan we op bezoek bij directeur 

Tienpondt en Germaine in Spanje en alleen al daarom is deze 

aflevering het bekijken waard. Gefilmd op overduidelijk 

Belgisch gras aan een Belgisch buitenzwembad op een haast 

bewolkte dag wordt het heel even kitsch, maar de twee spelen 

de scène zo sterk dat het ongelooflijk goed werkt. Of: hoe 

puik acteerwerk een decor overbodig maakt. Tienpondt 

gluurt heerlijk naar het vrouwelijk schoon en hij noemt de 

serveuse Chiquitita, refererend naar de hit waarmee de groep 

ABBA op dat moment aan het scoren was. 

Met Baconfoy die aan een groentewinkel wilt beginnen wordt 

een nieuwe verhaallijn uitgegooid die nog tot op het eind van 

de reeks zal meegaan. Zowel het reilen en zeilen van de 

winkel als de financiële zorgen die daarbij komen kijken 

worden regelmatig aangehaald. Rond dat laatste is zelfs een 

ganse episode opgebouwd, De reddingsoperatie.  

CAST 

Jo Crab (Arabelle Lucas) speelt in deze aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor Jacky Morel als Hilaire Baconfoy. 

Gastoptredens van Loet Hanekroot als directeur-generaal 

Jan Clerckx, Vera Degens als Chantal, Gerda Tilman als 

Germaine Tienpondt en Celine Weenen als mammaa. 

Celine Weenen geeft gestalte aan de mammaa van 

Bonaventuur Verastenhoven en doet dat ongemeen goed. De 

afkeer die je als kijker vrijwel onmiddellijk op voelt komen is 

echt. 

WOORDVERKLARING 

Barabbas “Weg met Verast! Weg met Verast!” - 

“Verastenhoven of Barabbas?” “Barabbas!!!”  — De collega’s 

scanderen dat ze Persez als directeur willen en vooral niet 

Bonaventuur Verastenhoven. 

Barabbas was een moordenaar uit het Nieuwe Testament. Hij 

werd tegen Jezus afgeruild.  De Romeinse leider Pontius 

Pilatus plaatste het Joodse volk voor een dilemma over wie 

moest worden gekruisigd: het moest kiezen tussen Jezus 

Christus en Barabbas. Barabbas had trouwens net als 

Christus ook de voornaam Jezus.  

Chiquitita “Zeg Chiquitita, klein ogenblikje he ik heb nog 

telefona he. Ne hele uitleg nog te doen he, 

explicación!”explicación!” (Directeur Tienpondt op vakantie 

tegen de Spaanse serveuse). 

Chiquitita kan worden vertaald als klein, lief meisje. Het is 

een verwijzing naar de gelijknamige hit uit 1979 van de 





1. Philemon Persez komt ongelukkig ten val als hij voor koffiedame speelt. Mireille 
Puis verzorgt zijn hoofdwonde en veegt hem de mantel uit over zijn gedrag. 2. 
Tienpondt  heeft in Spanje Baconfoy aan de telefoon, die hem vraagt om borg te 
staan voor de lening voor zijn groentewinkeltje. Hij vraagt het kamermeisje nogal 
expliciet om nog even wat geduld te hebben. 3. Directeur-generaal Clerckx 
ondervraagt De Pesser en Vanhie over het gedrag van Persez en over het hoe en 
waarom die geen dienstdoende directeur kon worden. 

Zweedse popgroep ABBA. In straattaal heeft het woord een 

minder onschuldige betekenis: hete, knappe griet.  

Domme august “Mijnheer Persez, kom daarachter vandaan! 

Een circus! Een circus, met daar zie, de Domme august!” — 

Bonaventuur Verastenhoven probeert Philemon Persez ervan 

te weerhouden voor koffiedame te spelen. 

Niet te verwarren met een clown, die wit is geschminkt, een 

soort van afgeleide van de Pierrot.  Clowns, augusten, narren, 

paljassen en harlekijnen beoefenen elk hun eigen komisch 

genre. Augusten zijn van het type Bassie (van Bassie en 

Adriaan). In het milieu maakt men onderscheid tussen 

Bemiddelende en Domme augusten.  

Ghysen, Jos “Zeg mannen, weet gijle wie dat ik gisteren 

allemaal ontmoet heb? Drie personen op één dag. (…) Awel: 

madame Angèle van Persez he, Jean Janssens van Beveren en 

Jos Ghysen van Te bed of niet te bed” — Jomme Dockx). 

Radio-icoon, geboren in 1926 en overleden in 2014, maar ook 

televisiepresentator, schrijver en blogger. Hij wist van 1967 

tot 2000 met zijn wekelijkse radioshow Te bed of niet te bed 

op Radio Limburg, zoals de regionale ontkoppeling van Radio 

2 toen heette, op zaterdagochtend een miljoenenpubliek te 

bereiken. In Het schurend scharniertje las hij op dezelfde 

zender veertig jaar lang cursiefjes voor uit eigen werk. Begon 

in 2005 met bloggen en viel daarmee in 2009 zelfs in de 

prijzen. Naast vele televisiespelprogramma’s op de openbare 

omroep ging hij na zijn pensionering opnieuw aan de slag, 

maar nu bij VTM waar hij Zondag Josdag maakte. Hij was 

ook vele malen te gast in het moppenprogramma HT&D op 

VTM. “ 

Janssens, Jean “Zeg mannen, weet gijle wie dat ik gisteren 

allemaal ontmoet heb? Drie personen op één dag. (…) Awel: 

madame Angèle van Persez he, Jean Janssens van Beveren en 

Jos Ghysen van Te bed of niet te bed” — Jomme Dockx). 

Hondstrouw voormalig Belgisch voetballer bij KSK Beveren, 

van 1961 tot 1982. Hij won in 1979 de Gouden Schoen. Jean 

Janssen werd zeven keer opgeroepen voor het Belgisch 

voetbalelftal en scoorde daarbij één doelpunt. 

Kermislied “Van klepper klapetter, van klep klep klep/In ’t 

land van Rupelmonde/Eén kermis maar in heel het jaar/En 

dansen is geen zonde!” —Bonaventuur Verastenhoven wordt 

dienstdoende directeur en zingt zijn vreugde uit. 

Populair lied van de in 1965 overleden Emiel Hullebroeck. 



Hij was een componist en speelde een belangrijke rol in de 

Vlaamse romantische liedbeweging in de eerste helft van de 

twintigste eeuw waarbij hij het Vlaamse lied propageerde. 

Andere (studenten)klassiekers zijn Tineke van Heule, 

Hemelhuis, De gilde viert, Marleentje, De Blauwvoet, en 

Moederke alleen. Kermislied is gebaseerd op een tekst van 

toneelschrijver en dichter Hubert Melis (1872-1949), 

eveneens een Vlaams activist.  

Lijnwaad “En mijn knopen staan er nog allemaal aan he! En 

mijn lijnwaad is proper he!” — Philemon Persez verdedigt 

zich tegenover directeur-generaal Jan Clerckx die hem 

verwijt zelfs niet proper op zichzelf meer te zijn. 

Verouderd woord voor linnen, uit vlasgaard gemaakt en 

daardoor zachter, bijvoorbeeld een hemd.  

Ziekenboekje “Maar ik heb zelfs geen partijkaart. Ja, mijn 

lidkaart van Vincentius a Paulo in de parochie en mijn 

ziekenboekje.” — Persez over het feit dat hij geen schijn van 

kans maakt om directeur te worden omdat hij niet over de 

nodige politieke relaties beschikt. 

Voorheen letterlijk een boekje dat dienstdeed als bewijs van 

lidmaatschap van een ziekenfonds. 

1. Baconfoy wil de francofone Chantal liever niet in buurt wanneer er met de 
flamingante Verastenhoven en zijn mama over de borg wordt gepraat. Het leidt 
tot een misverstand. 2. Gelukkig kan de deal alsnog plaatsvinden.



Bonaventuur Verastenhoven blijft vooralsnog dienstdoende 

directeur, zeer tegen de zin van de collega’s. Tienpondt verlaat 

immers binnenkort de dienst en zij willen Persez op die stoel 

zien zitten. Voorlopig heeft hij uitsluitend de steun van 

Baconfoy. 

Alles wordt in het werk gesteld om de goede naam van 

Verastenhoven te besmeuren. Zo is de sleutel van het lokaal 

van het klassement van Jomme Dockx plots verdwenen, zodat 

er simpelweg niet gewerkt kan worden. En wanneer die 

Aflevering 24

DE PLECHTIGE COMMUNIE 

#DienstdoendeDirecteur #familieruzies #liegen #laster 
#pesten #vaderDockx #NestDockx #directeurgeneraal 
#schofferen #alcohol #verliefdheid

Oorspronkelijk uitgezonden op 8 maart 1980.



De nakende communiefeesten zijn voor vader Dockx een goede gelegenheid Jomme met zijn jongste broer Nest te verzoenen. De twee liggen al jaren in ruzie met 
elkaar.

teruggevonden wordt blijken de dossiers gewoon te zijn 

gestolen. Verastenhoven kan het gaan uitleggen bij directeur-

generaal Clerckx.  

Jomme Dockx is in volle voorbereiding van de 

feestelijkheden ter gelegenheid van de plechtige communie 

van zijn zoon Adelbert en dat blijkt geen sinecure. 

Organisatorische en familiale problemen bemoeilijken de 

zaak. Vader Dockx voelt zich geroepen te bemiddelen en 

organiseert op het werk een verzoeningspoging tussen 

Jomme en zijn jongste broer Nest. Het bezoek wordt 

bovendien overschaduwd door het feit dat Jomme blijkbaar 

heeft gelogen over zijn uitslag aangaande het examen tot 

klerk… 



Positieve noot van het bezoek van vader Dockx is dat hij de 

drinkende Persez tot inkeer heeft kunnen brengen. 

WAAROM KIJKEN? 

Jomme Dockx mag nog eens een aflevering torsen en dat 

staat doorgaans gelijk met succes. De titel is dan wel De 

plechtige communie (van Adelbert) draait, de aflevering had 

net zo goed De dienstdoende directeur kunnen heten. Want 

het thema dat Verastenhoven zo snel als mogelijk uit die zetel 

dient te worden gewipt, opdat Persez en niet hij de 

vertrekkende Tienpondt zou kunnen opvolgen, beheerst op 

zijn minst evenveel de sfeer. De pesterijen aan het adres van 

Verastenhoven tonen pijnlijk aan hoezeer de man in feite 

wordt gehaat, daarvan zagen we in De groentewinkel ook al 

een staaltje. 

Vader Dockx duikt op om een verzoeningspoging van Jomme 

met zijn jongste broer Nest te bewerkstelligen en dat gesprek 

haalt helaas een beetje de vaart uit de aflevering. 

CAST 

Jo Crab (Arabelle Lucas) speelt in deze aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor Manu Verreth als Jomme Dockx. 

Gastoptredens van Loet Hanekroot als directeur-generaal 

Clerckx, Frans Vercammen als Vader Dockx en Fons 

Versteven als Nest Dockx. 

Frans Vercammen speelde eerder al in tal van 

televisiereeksen en -films mee, vanaf 1959. Niet veel later na 

zijn laatste optreden in Het pleintje in 1987 overleed hij.  

Fons Versteven speelde eerder in de film De spoken van de 

Torenburcht en was daarnaast vooral actief in het theater. 

WOORDVERKLARING 

Confiteor “Wat kom je hier doen?” - “Mijn confiteor doen, 

mijnheer de directeur-generaal”. “Wat doen?” - “Mijn 

schuldbelijdenis wegens mijn deelname door nalatigheid.” — 

Jomme Dockx biedt zijn verontschuldigingen aan bij de 

directeur-generaal. 

Schuldbelijdenis, doorgaans aan het begin van de mis. 

Papa Doc “Mag ik u voorstellen: papa Dockx.” — Jomme 

Dockx stelt zijn vader voor. (Zie De zoon) 

1. Kris Berlo heeft ernstige relatieplannen. De eerste die ze benadert is Jomme 
Docx. 2. Er zijn dossiers verdwenenen. Dienstdoend directeur Verastenhoven 
laat De Pesser en Vanhie de afdeling uitkammen. Voor Persez  wordt het een 
pijnlijk moment. 3. Nadat hij hem openlijk heeft geschoffeerd kan Verastenhoven 
het gaan uitleggen bij de directeur-generaal. Die blijkt zijn kinderen mee te 
hebben gebracht naar kantoor.





Philemon Persez is herrezen! Zijn echtscheiding is achter de 

rug en hij woont de bijeenkomsten bij van de AA. Keurig in het 

pak zittend is hij vastbesloten zich omhoog te werken. 

Uiteindelijk is de kogel dan toch door de kerk: Baconfoy heeft 

de papieren voor de overname van de groentewinkel getekend. 

Bonaventuur Verastenhoven is medekredietnemer.  

Paul Tienpondt keert terug uit vakantie, maar niet voor lang: 

over een maand verlaat hij de dienst in ruil voor een hoge post  

Aflevering 25

DE VAKANTIE 
#rehabilitatie #metamorfose #mutatie #afscheid 
#arbeidsgeneesheer  #teambuilding #ghijsels #opvolging 
#alcohol #verliefdheid 

Oorspronkelijk uitgezonden op 22 maart 1980.



Het afscheid van directeur Tienpondt: hij krijgt een ets cadeau van Paul Masui-Castrique.

bij het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. 

Persez, Baconfoy en Tienpondt hebben dus alle drie iets te 

vieren en doen dat met champagne! 

Kris Berlo blijft op zoek gaan naar de ware liefde. Nadat ze 

bot heeft gevangen bij Jomme Dockx waagt ze nu haar kans 

nu bij Persez. 

De arbeidsgeneesheer, tot slot, bezoekt de vierde verdieping 

in het kader van een campagne die de bedienden ertoe 

moeten aanzetten een sportieve vakantie te plannen. Persez 

neemt alvast initiatief en plant een fietstocht. Tienpondt 

speelt voor bezemwagen.



WAAROM KIJKEN? 

De heropstanding van Philemon Persez is een feit en 

directeur Tienpondt neemt afscheid: De vakantie is een 

kantelpunt en nog eens een bijzonder sterke aflevering ook. 

De goede grappen stapelen zich op en een van de 

hoogtepunten is ongetwijfeld wanneer Jomme Dockx 

definitief komaf maakt met de avances van Kris Berlo.  

Aan het eind zien de we de collega’s door de regio rond 

Brussel fietsen hetgeen een mooie indruk geeft van hoe de 

straten er toen bij lagen.  

Een frisse wind in het scenario brengt het bezoek van de 

kettingrokende arbeidsgeneesheer, prima gespeeld door Piet 

Balfoort.  

Tienpondt heeft de eer de laatste woorden van seizoen 2 uit 

te spreken en dat blijken meteen ook zijn eigen laatste 

woorden te zijn: na De vakantie horen we van hem niks meer. 

Kris Berlo zien we dan weer voor de allerlaatste keer in de rol 

van dactylo. 

CAST 

Gastoptredens van Vera Degens als Chantal, Lut Mortelmans 

als arbeidsverpleegster en Piet Balfoort als 

arbeidsgeneesheer. 

Piet Balfoort was vooral een theaterman maar speelde ook 

enkele rollen in belangrijke televisiereeksen waaronder De 

Paradijsvogels, De bossen van Vlaanderen, Het veenmysterie 

en Hof van assisen.  

Lut Mortelmans, in de rol van de verpleegster, speelde 

nadien nog onder meer een rol in De paniekzaaiers, een film 

van en met Gaston & Leo. 

WOORDVERKLARING 

B-40 “Hey, pas op he, ik tennis met een B-40 he!” — Jean De 

Pesser over een van zijn schijnbaar vele hobby’s. 

Type van grip van een tennisracket  

CX “Mijn CX, een bezemwagen? Zijt gij nu niet goed, 

Philemon? Nee, mannekes, dat heb ik er niet voor over, 

zenne, alstublieft he.” — Directeur Tienpondt op de vraag van 

Persez of hij hen wil begeleiden op zijn fietstocht. 

Citroën CX, paradepaardje van de Franse autoconstructeur, 

op de markt van 1974 en 1991 en opvolger van de nog meer 

legendarische DS.  Ook wel de laatste echte Citroën genoemd 

vanwege het definitieve model waarmee overnemer Peugeot 

in 1974 zich niet mee had gemoeid.  



Blijde tijding “En dat is nu de blijde tijding, nietwaar. 

Eergisterenavond uitgesproken, om zeven uur ’s avonds.” — 

Philemon Persez over zijn echtscheiding. 

Evangelie, goed nieuws.  

Jonger dan je denkt “Ha, ge kunt toch dat programma volgen 

op de televisie, directeur, van Jonger dan je denkt. — Jomme 

Dockx in repliek op de boodschap van de arbeidsgeneesheer 

aan het adres van Tienpondt dat hij het rustig aan moet 

doen). 

Wereldwijd eerste televisieprogramma voor senioren ooit, 

door de Belgische openbare omroep uitgezonden vanaf 1965. 

Toonde actieve senioren tijdens hun hobby's of op uitstap. 

Legendarisch werden de turnoefeningen.  

Masui-Castrique, Paul “Een lithografie, Paul” - “Jaja, dat zie 

ik ook wel, Persez, dat dat een littekenening is.” “Masui (…), 

van Masui.” — Directeur Tienpondt krijgt zijn 

afscheidscadeau. 

Voluit Paul-Auguste, geboren in 1888 en overleden in 1981. 

Luxemburgs-Belgisch kunstschilder en graficus. Vooral 

bedreven in houtsnede, ets en lithografie.  

When the Saints Go Marching In “Oh, When the Saints Go 

Marching In/Oh, When the Saints Go Marching In!” — De 

collega’s zingen ter gelegenheid van het feit dat Bonaventuur 

Verastenhoven dienstdoende directeur af is.  

Klassieke Amerikaanse gospel. Wordt traditioneel aldaar op 

begrafenissen gezongen. Het lied gaat over de dag des 

oordeels: de zanger hoopt dat hij op die dag te midden van de 

heiligen de hemel mag betreden.  

1. Philemon Persez is helemaal opgeklaard nadat daags voordien zijn 
echtscheiding met Angèle definitief is uitgesproken. Mireille Puis is blij verrast 
door hem nog eens gladgeschoren te zien. 2. Persez organiseert een fietstocht. 
Ondanks het feit dat het idee een beetje op hoongelach werd onthaald neemt 
iedereen uiteindelijk deel. 3. Persez houdt het niet meer nadat Kris Berlo 
minutenlang tegen hem zit te fezelen en hem betast. 





De televisiereeks van De collega’s is er niet zonder slag of 

stoot gekomen. Ondanks het feit dat het idee begin jaren 

zeventig al een eerste keer werd besproken, kwam de serie 

pas in 1978 voor de eerste keer op antenne.  

In 1971 had Jan Matterne bij de toenmalige dienst 

Ontspanning van de BRT een voorstel ingediend onder de 

naam De kantoortuin. Daarvoor werden de personages die 

later De collega’s zouden worden reeds ontwikkeld. De 

gesprekken die erop volgden leidden uiteindelijk tot niets.  

Enkele jaren later vernam hij dat het Mechels Miniatuur 

Theater, het MMT, een soortgelijk idee had en er werd 

overeengekomen dat hij voor hen een feuilleton zou schrijven 

onder de werktitel Den buro, maar ook dat bleef in de schuif 

liggen.  

Matterne bezocht goed een jaar later in Londen de trilogie 

The Norman Conquests van Alan Ayckbourn en zag er wel 

wat in dat het Mechels Miniatuur Theater dit zou gaan 

opvoeren, maar het Antwerpse Fakkeltheater ging met het 

idee aan de haal. Uit frustratie besloot hij zelf een stuk te 

schrijven dat dan uiteindelijk de eerste versie van De collega’s 

werd, het tweeluik Het kantoor en Het feest. Na meer dan 

driehonderd voorstellingen kaapte het gezelschap er in het 

seizoen 75-76 de Thaliaprijs mee weg voor beste 

Nederlandstalige werk.  

Het idee om van De collega’s alsnog een feuilleton te maken 

stak opnieuw de kop op en uiteindelijk gaf de BRT groen 

licht. Nog tijdens de theatervoorstellingen begonnen in 

Studio 5 aan de Reyerslaan de opnames voor de 

televisiereeks. De cast werd hiervoor uitgebreid met een 

aantal acteurs die onder contract waren bij de dienst Drama 

van de openbare omroep: Jacky Morel als Hilaire Baconfoy, 

Jo Crab als madame Arabelle en Bob Van Der Veken als Paul 

Tienpondt. 

Over het succes van De collega’s is al veel inkt gevloeid. De

ONTSTAAN EN SUCCES 
VAN DE COLLEGA’S

Historiek



herkenbaarheid van de personages is wellicht de meest voor 

de hand liggende verklaring. Zelf zei Jan Matterne er ooit 

over: “Er zijn zowat zes- à zevenhonderdduizend forenzen die 

naar Brussel trekken om op ministeries en dergelijke te 

werken. Nu is het opmerkelijk dat zij zichzelf nooit 

identificeerden met De collega’s, maar, dààr was het wèl zo. 

Ook zijn er vele van die kantoorbedienden die me gezegd 

hebben: men zegt dat u overdrijft, maar in werkelijkheid is 

het soms nog veel erger. Ik dacht dat ik dus met succes die 

middenweg heb gewandeld. Vaak deed zich het verschijnsel 

voor dat men zei: “Wij hebben ook een Jomme en wij hebben 

ook een Verastenhoven, waarvan we niet zeker weten of hij 

nu homofiel is of niet, en we noemen die nu ook 

Verastenhoven of Jomme.”  

Gevraagd naar het feit waarom hij nu precies voor het 

bureauleven had gekozen en of hij daar soms zelf enige 

ervaring in had, antwoordde hij: “Neen. Ik heb alleen 

ervaring met mensen. Mensenkennis dus en dan die mensen 

laten praten, ieder naar zijn eigen bekje, zijn eigen 

geaardheid, zijn eigen achtergrond. Maar waarom een 

kantoor? Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven, het 

hadden net zo goed mensen kunnen zijn die in zo’n oranje 

tentje aan de weg moeten werken.”  

Eind jaren zeventig gingen die mensen vaak krom onder de 

verzuiling, de onpersoonlijke bureaucratie, het professioneel 

en persoonlijk falen dat door een striktere scheiding tussen 

werk en privé vaker verborgen bleef, politieke benoemingen, 

de teloorgang van maatschappelijke idealen, arrivisme, 

pesten op het werk, seksisme, afbrokkelende 

gezinsstructuren, partnergeweld en nog een hoop oude 

Vlaamse taboes die bijna allemaal door Matterne werden 

aangepakt. Volgens Tuur De Weert (Gilbert Vanhie) was De 

collega’s zo ongeveer de eerste reeks die mensen van 

herkenbaar vlees en bloed in beeld bracht.  

Matterne was, volgens diegene die hem kenden, iemand die 

als geen ander dialogen kon schrijven. Maar vooral: in every 

inch a gentleman. Manu Verreth vertelde ooit volgende 

anekdote over hem: “Jan was een fijngesneden kunstmeubel 

tussen een hoop werkers en wroeters. Als hij een project met 

succes had afgerond, trok hij naar Engeland om zich daar een 

nieuw kostuum te laten aanmeten. En als hij terug was, zag je 

hem de eerste weken fijntjes over die stof wrijven. Dat was 

zijn trofee. Dan was hij gelukkig.” 

De collega’s heeft niets te maken met kolder. En al helemaal 

is het geen sitcom volgens het klassieke Angelsaksische 

recept van vandaag: een voorzet, een snedige repliek en de 

onvermijdelijke lachband. Waar de grap ligt, valt vaak niet te 

voorspellen. De humor zit hem in de herkenbare figuren uit

“De collega’s was zo ongeveer de eerste reeks die 

mensen van herkenbaar vlees en bloed in beeld 

bracht.” — Tuur De Weerdt



Het tweeluik Het kantoor/Het feest werd door het Mechels Miniatuur Miniatuur halverwege de jaren zeventig meer dan driehonderd keer opgevoerd en was de 
blauwdruk voor De collega’s; De voorstellingen eindigden pas op het moment dat er al een tijdje met filmen voor de tv-reeks was gestart.

de banaliteit van het leven van alledag, op een kantoor, waar 

mensen met heel verschillende achtergronden hun tijd met 

elkaar doorbrengen, of ze dat nu willen of niet.  

Op het gebied van drama een gegarandeerde topper, denk 

maar aan The Office en Het eiland. René Verreth zag het 

destijds in HUMO zo: “Toneel mag ook wel een keertje gaan 

over dat mannetje daar op zijn bureau, dat al duizend jaar 

bediende is, dat al duizend jaar op promotie wacht, dat al 

duizend jaar examens aflegt, dat al duizend jaar zijn autootje 

en zijn tv en zijn ijskast afbetaalt, dat al duizend jaar vast zit 

in die logge tredmolen van de bureaucratie en de 

administratie. Ik heb dat vroeger zelf meegemaakt, toen ik 

zelf nog bediende was op het ministerie.” 



De acteurs waren in de gelegenheid de karakters mee vorm te 

geven en wellicht is ook dat een van de redenen dat ze zo 

geslaagd zijn. Manu Verreth: “We zijn van nul vertrokken, 

puur van het idee dat we gestalte wilden geven aan de 

honderdduizenden bedienden die hun hele leven lang samen 

in een kantoor worden geperst en daar een modus vivendi 

moeten zien te vinden. Binnen die context mochten we ons 

personage zelf kneden, onder begeleiding van Jan. Wij 

gingen niet voort op een bestaande roman of zo, alles kwam 

uit onszelf. Ik heb ooit nog op een kantoor gewerkt en ik heb 

gebruikgemaakt van al wat ik daar gezien en gevoeld en soms 

met verbijstering vastgesteld had.”   

In 1999 nuanceerde Tessy Moerenhout Betty Bossé dit: “Veel 

inspraak is er eigenlijk nooit geweest. Ik herinner me dat de 

acteurs alleen over de namen van hun personages gepolst 

werden. Ik vond bijvoorbeeld Betty Vissers leuk klinken, 

maar Jan Matterne vond dat net iets te banaal. Het was eind 

jaren zeventig en hij was nog helemaal in de ban van Brigitte 

Bardot. Hij wilde zijn eigen BB creëren, vandaar Betty 

Bossé.” En nog: “Ik heb eens voorgesteld het personage van 

Betty uit te diepen, maar Jan Matterne en de broers Verreth 

wisten niet wat ze hoorden. Een vrouw die haar mond durfde 

open te doen op een ministerie, dat bestaat niet. Ze hadden 

nog gelijk ook. Toen de serie liep, werd ik dikwijls 

aangeklampt door vrouwen die op een ministerie werkten. 

Die moesten zich werkelijk alles laten welgevallen.” 

Nogmaals Manu Verreth: “Natuurlijk, in zo'n serie volgen de 

faits divers elkaar snel op, één personage beleeft avonturen 

die in het echte leven over drie mensen verdeeld zijn. Maar 

voor de rest hebben wij dat met veel waarheidszin gemaakt - 

en zonder iemand belachelijk te willen maken. (...) Op een 

dag gingen we met het MMT in Turnhout spelen. Toen we 

daar aankwamen, stond er een pas gepensioneerde man met 

een pot bloemen klaar. Hij vroeg of ik even mee wou gaan tot 

bij zijn vrouw. “Want,” zei hij, “op mijn werk heb ik veel 

afgezien en thuis heb ik daar veel over gezaagd. Daar heb ik 

nu schuldgevoelens over. Mijn vrouw snapte dat eerst niet, 

maar toen kwam ú op het scherm en ineens kon ik het haar 

uitleggen en zij begreep het. Daarom zou ik het zo fijn vinden 

als u haar die bloemen gaf.” Zo'n voorval kun je makkelijk 

wegwuiven, maar het geeft toch aan hoezeer De collega’s in 

de huiskamer leefde.”  

Een andere verklaring voor het succes horen we opnieuw van 

Tessy Moerenhout: “De collega’s was de eerste Vlaamse serie 

waar een echte reclamecampagne achter zat.  Het gebeurde 

“Ik vond Betty Vissers leuk klinken, maar Jan 

Matterne vond dat net iets te banaal. Het was eind 

jaren zeventig en hij was nog helemaal in de ban 

van Brigitte Bardot. Hij wilde zijn eigen BB 

creëren, vandaar Betty Bossé.” — Tessy 



regelmatig dat we een stapeltje foto's in de handen geduwd 

kregen en we in een winkelcentrum handtekeningen moesten 

gaan uitdelen.” 

Over het einde van De collega’s zijn verschillende theorieën 

gangbaar. Er zou het feit zijn dat Jan Matterne was “leeg 

geschreven”. Manu Verreth weerlegt dit: “De inspiratie was 

niet op, de BRT was op: de raad van bestuur zei dat we ermee 

moesten stoppen, dat het niet de taak van de openbare 

omroep was een serie als De collega’s te maken. Men vond 

het te volks, het slorpte een te groot deel van het 

dramabudget op.” Hoe dan ook kwam er na de reeks nog een 

boek en de film De collega’s maken de brug, wat de 

definitieve zwanenzang van het feuilleton is gebleken waarbij 

Jan Matterne betrokken was. 



Afleveringen 

REEKS 3



Na de vakantie zit Hilaire Baconfoy met zijn bureau weer op 

de gang. Voor zijn loge, de toiletten en de cafetaria staat 

immers een voorlopige wand waarachter onduidelijke 

werkzaamheden plaatsvinden. 

Directeur-generaal Jan Clerckx licht bij de aanvang van het 

nieuwe werkjaar enkele belangrijke personeelsveranderingen 

op de vierde verdieping toe: er zou een nieuwe directeur 

komen, een nieuwe dienstchef, een nieuwe onderbureauchef 

én een nieuwe secretaresse. 

Aflevering 26

DE MUUR 
#verbouwingen #directiePersez #benoemingen #frustraties 
#ThierryDeVucht #CarolineVankersbeke #JennyVanjes 
#pesten #gezagsondermijning #ZiekKind #Eddyke

Oorspronkelijk uitgezonden op 20 september 1980.



Bij gebrek aan sanitair op de vierde verdieping moet daarvoor worden uitgeweken naar andere toiletten in het gebouw. De collega’s dienen wel zelf te voorzien in 
toiletpapier, handdoek en zeep. Baconfoy vergoedt de kosten.

Kris Berlo is benoemd tot secretaresse van de directeur-

generaal en wordt als typiste vervangen door Caroline 

Vankersbeke. Mireille Puis is weg, de bazige Jenny Vanjes 

komt in haar plaats. 

Ook madame Arabelle is van het toneel verdwenen. Bij 

gebrek aan cafetaria zal in de toekomst de koffie worden 

bedeeld per koffiekar.  

De groentewinkel van Bacon blijkt niet zo heel goed te 

draaien: “veel minder verkoop, veel meer poef.”  

Uit hoofde van zijn nieuwe functie als dienstchef neemt 

Verastenhoven een aantal ingrijpende maatregelen: er dient 



vanaf nu ABN te worden gesproken en hij voert het gebruik 

van de stofjassen weer in.  

Met Eddy, het zoontje van Jean De Pesser, gaat het inmiddels 

schijnbaar minder goed. Hij wordt ernstig ziek. 

WAAROM KIJKEN? 

Weinig televisiereeksen die het wegvallen van een aantal 

kopstukken zo goed weet te verteren als De collega’s. Want 

Jan Matterne heeft er vast een vette kluif aan gehad. Niet 

alleen de populaire figuur van directeur Tienpondt was 

verdwenen, ook Mireille Puis daagde plots niet meer op, 

waarmee meteen ook de running-gag van Miraamaasje tot 

het verleden ging behoren — alleszins voorlopig. Maar 

Matterne slaagt met brio. De nieuwe dynamiek die ontstaat 

met Philemon Persez aan het hoofd en de herintrede van een 

drietal oude bekenden is om van te smullen.  

Eigenlijk springt de derde reeks wat uit de band en misschien 

is ze ook wel de beste. Er wordt meer dan ooit op locatie 

gefilmd en dat brengt de vaart erin. In De muur zien we 

Persez, Verastenhoven en De Vucht met hun drieën naar de 

Wetstraat trekken om er hun benoemingen te gaan 

aanvechten. Er is plots ruimte voor muziek waardoor de serie 

aan snelheid wint. Het toneelgevoel dat vooral in de eerste 

reeks al eens onbedoeld wist te overheersen is helemaal we. 

Hier wordt echte televisie gemaakt! 

WOORDVERKLARING 

A3 (& plons) “A3” - “Plons!” — De Pesser en Vanhie spelen 

als tijdverdrijf Zeeslag.  

Zeeslag, populair spelletje, oorspronkelijk op papier gespeeld 

op een veld van tien maal tien vakjes waarvan één as met 

letters en één met cijfers zodat elk hokje zo een letter-

cijfercombinatie wordt, bijvoorbeeld A3.  

Akkozje (& occasie) “Een maand geleden koop ik een auto…” 

- Ha, ge hebt u gemotoriseerd, Jean? “Ja, een occasie, he 

Gilbert, ik dacht…” - “Jaja, een akkozjeke, jaja.” — Jean De 

Pesser, Vanhie en Jomme Dockx. 

Dialect voor occasie, tweedehands. Meestal in de context van 

een wagen. Kan ook als gelegenheid die zich voordoet 

begrepen worden, bijvoorbeeld een goede occasie gedaan 

hebben, een koopje.  

Arrivist “Arrivist!” - “Terrorist!” — De politiek gedropte 

Thierry De Vucht in antwoord op Vanhie wanneer ze na vier 

jaar opnieuw kennismaken.  

Iemand die tot elke prijs vooruit wilt komen, een streber. 

Gaat daarvoor desnoods over lijken.  





Llll 

1. Door een administratieve fout zit de dienst plots opgezadeld met drie 
dienstchefs. 2. Jenny Vanjes, benoemd tot directie-secretaresse, doet haar 
herintrede in geheel eigen stijl: door de verbouwingsmuur. 3. De drie dienstchefs 
zijn naar de Wetstraat getrokken om duidelijkheid te krijgen over wie en tot wat 
die dan zal worden benoemd. Bij gebrek aan werkverdeler slaan de collega’s aan 
het kaarten. Jean De Pesser zit er gefrustreerd bij: opnieuw grijpt hij, na het 
vertrek van Tienpondt, naast een promotie. 

Cheque “We zijn nog maar pas in Frankrijk: sta ik al in een 

garage. (…) Gelukkig kan ik met een cheque betalen: 

Vijfentwintigduizend ballen!”— Jean De Pesser over zijn 

bewogen rit naar Bretagne met zijn pas gekochte 

occasiewagen. 

Zie woordverklaring Akkozje 

IJzeren Gordijn “Komt het IJzeren Gordijn nu ook al tot in 

Brussel, Bacon?” - “Dat zou de oplossing zijn, Vanhie.” — 

Gilbert Vanhie en Hilaire Baconfoy over de muur van de 

werf. 

Letterlijke grens door Europa, tussen het Oostblok en het 

kapitalistische westen. Het Oostblok bestond uit de Sovjet-

Unie, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Tsjechoslowakije 

(sinds 1993 gesplitst in Tsjechië en Slowakije), Polen en de 

Duitse Democratische Republiek (DDR, ook wel bekend als 

Oost-Duitsland). Ontstond na de Tweede Wereldoorlog en 

werd vanaf 1989 stelselmatig afgebroken na de ineenstorting 

van het Sovjetimperium. De term werd waarschijnlijk voor 

het eerst gebruikt door onze eigen Koningin Elisabeth en 

werd later gemeengoed nadat de Britse staatsman Winston 

Churchill hem in 1945 had gebruikt in zijn legendarische 

Fultonspeech. 

Kwibus (& kwastelorums & snijbonen) “Al jaren vragen de 

mensen aan mij ‘werkt gij ook op die dienst van die 

kwibussen, kwastelorums en snijbonen?’, he. Al jaren zit ik 

mij belachelijk te maken tussen het grootste congres van 

kwibussen dat er bestaat!”  — Jean De Pesser over zijn 

collega’s naar aanleiding van de benoeming van Philemon 

Persez tot directeur. 

Alle drie min of meer synoniemen voor zonderling, gek, 

dwaas. Kwastelorum veelal afgekort tot kwast en -net als 

snijboon- in samenstelling gebruikt: rare kwast en rare 

snijboon.  

Piraeus “Awel, Jean: met de trein naar Rome, met ’t schip 

naar de Piraeus en per vliegmachine terug. En allemaal met 

treinen en boten vol van Jean De Pessers!” — Caroline 

antwoordt op de vraag van Jean De Pesser waarom ze zo in 

positieve zin is veranderd. 

Griekse havenplaats. Met de veerboot van Italië naar Piraeus 

is een klassieke trip.  

Saint-Malo “In Saint-Malo sta ik weer in een garage! Met 

allemaal zee rond mij... Gelukkig kan ik weer met een cheque 



betalen: vierentwintigduizend frank!” — Jean De Pesser over 

de miskoop die zijn tweedehandsauto blijkt te zijn. 

Havenstad en badplaats in Noord-Bretagne. Saint-Malo 

kreeg het na de landing van de geallieerden in Normandië op 

6 juni 1944 bijzonder zwaar te verduren. Het oude stadsdeel 

werd voor meer dan zeventig procent verwoest. De stad werd 

nadien volledig heropgebouwd in oorspronkelijke staat. 

Sibillijns “De Pesser? Of Vanhie? Ik weet het wel niet meer.” - 

“Euh, Vanhie nog niet gezien vandaag.” (…) “Dat was een 

Sibillijns antwoord, De Pesser.” — Directeur-generaal Jan 

Clerckx en Jean De Pesser. 

Raadselachtig, wazig.  

Sparringpartner “Weet gij wie er ginder als secretaresse 

komt? Vanjes! (…)” - “Die sparringpartner!” — Gilbert Vanhie 

reageert op de mededeling van Caroline Vankersbeke dat 

Jenny Vanjes terugkeert op de dienst. 

Oefenpartner bij het boksen, afgeleid van sparren. Ontleend 

aan het Engelse to spar, wat teruggaat op het Oudengelse 

sperran: tekeergaan, uithalen.  

1. De terugkeer van Caroline Vankersbeke laat niemand onberoerd. Het weerzien 
met Jean De Pesser is wel heel verrassend, de twee konden het eerder niet zo goed 
met elkaar vinden omdat die laatste haar had lastiggevallen. 2. Zolang er geen 
duidelijkheid is over wie de plak zwaait op de dienst Rechtspleging en kosten kan 
er vanzelfsprekend niet worden gewerkt.



Het is nog altijd nog niet duidelijk waartoe de verbouwingen 

die bezig zijn op de vierde verdieping moeten gaan dienen. 

Op de gang zijn er enkele moderne kunststukken neergezet. 

Ene meneer Cadusse, van het ministerie, kondigt het bezoek 

van een kunstkenner aan die de werken zal komen toelichten.  

Kris Berlo weet dat directeur-generaal Clerckx er zelf heeft 

voor gezorgd dat de tentoonstelling terecht kwam “bij de 

cultuurbarbaren van ’t vierde”.  

Aflevering 27

DE BEELDENDE KUNST 

#verbouwingen #cultuur #grap #kunstkenner #Natasha 

Oorspronkelijk uitgezonden op 4 oktober 1980.



De kennismaking met de nieuwe koffiedame Natasha Vorrenhof verloopt een beetje in mineur: Jenny Vanjes komt het recht opeisen dat haar koffie voortaan op haar 
bureau moet worden gebracht.

Directeur Persez wil een afgang vermijden en organiseert 

lessen in kunst voor de collega’s. De Pesser en Vanhie doen er 

nog een schepje bovenop: bij nacht creëren ze nog een 

kunstwerk bij teneinde de zogenaamde connaisseur een 

flinke neus te zetten. 

Secretaresse Jenny Vanjes op haar beurt wil de 

tentoonstelling laten verdwijnen en lijkt daar in eerste 

aanzetook wonderwel in te gaan slagen, over de hoofden van 

Persez en Verastenhoven heen. Die twee hebben zich 

nochtans voorgenomen haar die slag niet te laten thuishalen. 

Thierry De Vucht, gewapend met de nodige politieke relaties, 

mag de klus klaren. 



We maken kennis met Natasha, de nieuwe, rondrijdende, 

koffiedame die madame Arabelle vervangt. 

WAAROM KIJKEN? 

Wat een dankbaar thema is dit toch: een kunsttentoonstelling 

op het ministerie. En vooral dan de ware toedracht van 

waarom de directeur-generaal ze precies daar heeft geplaatst: 

“Ik wil hun idiote koppen zien als ze er geen snars van 

begrijpen!”.  

Voor het overige moet De beeldende kunst vooral dienen om 

de nieuwe functies en personages wat scherper te stellen. 

Jenny Tanghe mag zich helemaal laten gaan als bazige 

secretaresse, De Vucht schijnt aan lethargie te lijden en voelt 

zich in zijn sas als senators-zoontje. Ook in deze aflevering 

wordt buiten op locatie gefilmd, met name wanneer De Vucht 

het Brussel van de jaren tachtig afstruint om zo met inzet van 

zijn politieke contacten de tentoonstelling te verhinderen.  

Kris Berlo profileert zich als de nieuwe roddelende 

secretaresse van de directeur-generaal. En het gebrek aan 

gezag van de brave Philemon Persez wordt hier al stilaan 

duidelijk. En er is een natuurlijk de nieuwe koffiedame, 

Natasha Voronov. 

CAST 

Hoofdrollen voor Johny Voners (Thierry De Vucht) en Tuur 

De Weert (Gilbert Vanhie). 

Gastoptredens van Alex Cassiers als kunstkenner, Daniel De 

Cock als meneer Cadusse, Martin Gyselinck als brand-/

nachtwacht Francis en Doris Van Caneghem als Natasha 

Vorrenhof. 

Acteur Daniël De Cock was vooral vòòr De collega’s actief, 

onder meer in de originele film ‘De paradijsvogels’ uit 1973. 

Alex Cassiers kent het grote publiek vooral van de feuilletons 

Kapitein Zeppos, Axel Nort en Johan en de Alverman. Later 

trad hij ook nog aan in De Kolderbrigade. Op VTM speelde 

hij in Ons Geluk en Pa heeft een lief. Eén van zijn laatste 

rollen voor televisie was die van Theo Vertongen, de vader 

van Marcske in F.C. De Kampioenen. 

Hij was ook een van de grondleggers was van de Brusselse 

homobeweging. Cassiers overleed onverwacht in 2012. 

1. De collega’s smeden plannen: ze gaan zelf een kunstwerk maken en het tussen 
de collectie van het ministerie plaatsen ten einde de kunstkenner die de 
tentoonstelling komt toelichten een hak te zetten. 2. Toelichting bij het waarom 
van de tijdelijke tentoonstelling van kunstwerken op de gang door de eigenaardige 
mijnheer Cadusse-van-’t-ministerie. 3. Directeur Persez komt uit op grap en 
treedt voor het eerst hardhandig op. 





WOORDVERKLARING 

Giacometti “Denkt ge dat ge er iets kunt mee maken, 

Gilbert?” - “Caroline, dat wordt een betere Giacometti!” — 

Caroline en Gilbert Vanhie bekijken de onderdelen voor het 

nieuwe kunstwerk. 

Alberto. Toonaangevend Zwitsers beeldhouwer en schilder, 

overleden in 1966. Alberto. In 2015 werd zijn bronzen beeld 

L’Homme au Doigt in New York geveild voor meer dan 

honderdzesentwintig miljoen euro, het duurst verkochte 

beeldhouwwerk ooit.  

Kubisme “Dat is geen Delaplé. Delaplé is nooit verder geraakt 

dan het kubisme.” — Gilbert Vanhie pakt uit met zijn kennis 

over kunst en corrigeert de zelfverklaarde kunstkenner 

Thierry De Vucht. 

Stroming binnen de moderne schilderkunst, vooral in de 

jaren van 1906 tot circa 1920 met hoekige, kubusachtige 

basisvormen, de vormen lijken uit elkaar te vallen, op een 

plat vlak met verschillende standpunten in één beeld en 

lichtval vanuit verschillende kanten. Picasso wordt samen 

met de Fransman Georges Braque als grondlegger gezien. 

Rekenhof “Het hof, het rekenen!”  - “God-god-godverdomme, 

wat kan mij het Rekenhof schelen als ik met een uitleg over 

kunst bezig ben!” — Jenny Vanjes probeert de kunstles van 

Thierry De Vucht te dwarsbomen. 

Parlementaire instelling. Voert voor de wetgevende macht 

(die de wetten maakt) een externe controle uit op de 

begrotings-, boekhoudkundige- en financiële verrichtingen 

van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de 

openbare instellingen die ervan afhangen en de provincies. 

Naast nog andere opdrachten fungeert het Rekenhof als 

budgettair raadgever en bezorgt het zijn commentaar en 

opmerkingen over de ontwerpbegrotingen en 

begrotingsaanpassingen aan de parlementen.  

Zadkine “Wel heu... Dit lijkt mij hier lijkt mij een, euh ... Het 

heeft iets van een Zadkine he?” — Thierry De Vucht profileert 

zich als kunstkenner. 

Ossip, Wit-Rusland (1890-1967).  Frans beeldend 

kunstenaar, befaamd als beeldhouwer, maar hij maakte ook 

gouaches, soort vette aquarel en litho's. Vanaf 1918 werd zijn 

werk sterk beïnvloed door het kubisme om na 1926 die 

stroming weer te verlaten. De Verwoestende stad uit 1953 

wordt als zijn belangrijkste werk gezien. Het zes meter hoge 

bronzen beeld van een menselijke figuur zonder hart staat in 

Rotterdam.  



Het gaat steeds slechter met Eddy, het zoontje van Jean De 

Pesser. 

Jomme Dockx gaat deelnemen aan de quiz van Te bed of niet 

te bed, de razend populaire radioshow van Jos Ghysen op 

zaterdagochtend. Zijn kandidatuur maakt bij voorbaat weinig 

kans maar De Pesser en Vanhie zien er de perfecte 

gelegenheid in nog eens een goede grap uit te halen: met een 

vals telefoontje zetten ze de goedgelovige classificeerder aan 

het studeren. 

Aflevering 28

DE KWIS 

#grap #Eddyke #Natasha #verliefdheid #JosGheysen 
#dienstbetoon #TeBedOfNietTeBed #NieuweLiefde

Oorspronkelijk uitgezonden op 18 oktober 1980.



Alice van Dael, de assistente ter plaatse van Jos Ghysen, legt de spelregels voor het publiek uit.

Charlatan Thierry De Vucht speelt zijn charmes uit en legt 

zijn oor te luisteren bij de verliefde Caroline Vankersbeke, die 

van de plannen op de hoogte is. Het leidt tot een intiem 

moment … 

De Vucht trekt andermaal de politieke kaart en weet te 

regelen dat Jomme, ondanks het feit dat hij eerder als 

mogelijke deelnemer was afgewezen, alsnog effectief kan 

deelnemen aan de quiz. Buiten medeweten van De Pesser en 

Vanhie. 

Directeur Persez heeft opnieuw kennis gemaakt met een 

dame. Ze heet Zulma, is weduwe en moeder van vier 

kinderen. De avond voordien is hij bij haar thuis geweest. 



Bonaventuur Verastenhoven heeft zich inmiddels danig 

gesetteld in zijn kantoor van dienstchef. Hij houdt zich vooral 

bezig met romannetjes lezen. 

CAST 

Jacky Morel (Hilaire Baconfoy), Agnes De Nul (Kris Berlo) en 

Loet Hanekroot (directeur-generaal Jan Clerckx) spelen in 

deze aflevering niet mee. 

Hoofdrol voor Manu Verreth (Jomme Dockx). 

WAAROM KIJKEN? 

Dat Jomme Dockx geen telefoon heeft en dat de quiz daarom 

in de kantoren moet plaatsvinden kan wat gedateerd 

overkomen, maar laat dat vooral de pret niet bederven. Alle 

collega’s dagen op zaterdagochtend op in hun vrijetijdskledij 

en alleen dat al maakt deze aflevering het bekijken waard.  

Dit is een van de bekendste en meest sfeervolle episodes (zie 

ook het begin, waarbij de collega’s een na een uitgeregend 

toekomen). Nog een aantal verhaallijntjes worden verder 

uitgewerkt: de romannetjes lezende Verastenhoven, de zich 

verder ontspinnende liefde tussen Thierry De Vucht en 

Caroline Vankersbeke en de nieuwe relatie van Philemon 

Persez. We mogen zelfs met zijn verloofde Zulma 

kennismaken. 

Gastoptredens van Witti Bex als Hilde, Jos Kennis als meneer 

Coninckx, Jos Ghysen als zichzelf, Doris Van Caneghem als 

Natasha Vorrenhof, Alice van Dael als zichzelf en Vera Veroft 

als Zulma. 

Jos Ghysen trok met Te bed of niet te bed van 1967 tot 1990 

op Radio 2 elke zaterdag meer dan een miljoen luisteraars. 

Maar hij was veel meer dan dat. Zie ook woordverklaring De 

groentewinkel. 

Alice van Dael, als assistente van Jos Ghysen, werkte voor 

omroep Limburg en presenteerde later mee aan het satirische 

programma TV-touché. Met haar sensuele stem leest ze nu de 

tekst voor gps-toestellen in. 

Jos Kennis, als klant, kennen we als Corneel uit Jacobus en 

Corneel. Witti Bex, de handlangster van Jean De Pesser, bleef 

verder onbekend.  

Vera Veroft werd legendarisch als de echtgenote van Kapitein 

Zeppos. Tijdens de opnames werd ze ook in het echt de 

levensgezellin van Senne Rouffaer. 

1. Thierry De Vucht, nog steeds de zoon van senator De Vucht, ‘regelt ‘de 
deelname van Jomme Dockx aan de quiz persoonlijk met Jos Gheysen. 2. Hoog 
bezoek: de weduwe Zulma, kersvers nieuwe geliefde van Philemon Persez, komt 
hem persoonlijk melden dat alle vier haar kinderen hem hebben aanvaard als 
nieuwe partner van hun mama. Persez zelf is minder enthousiast over haar 
verschijnen op het werk. 3. De nieuwe koffiedame Natasha Voronov doet haar 
intrede. 





WOORDVERKLARING 

ASLK “Dit programma loopt in samenwerking met…” - “De 

ASLK!”   —Jomme Dockx is iets te voortvarend met het geven 

van antwoorden in de quiz. 

Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Gewezen Belgische 

openbare instelling, vanaf 1980 werd de ASLK een private 

bank. Ze kwam in 1998 volledig in handen van Fortis. Na de 

fusie met de Generale Bank België werd ze een jaar later 

omgevormd tot Fortis Bank België. Fortis Bank België wordt 

dan BNP Paribas Fortis en maakt sinds 2009 onderdeel uit 

van de Franse bank BNP Paribas.  

Amerikaans Theater “Zijde gij op de televisie geweest, 

Jomme?” - “Jaja, ikke he, in ’t Amerikaans Theater he, 

opgenomen he, ikke he!” — Jomme Dockx fier over het feit 

dat hij in het publiek werd gefilmd bij een show in het 

Amerikaans Theater.  

In 1958 in gebruik genomen als studio van het Nationaal 

Instituut voor de Radio-omroep, nu de VRT. Gelegen in het 

Ossegempark te Laken en opgebouwd uit de restanten van 

het Amerikaans paviljoen van Expo 58, de 

Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel.  Het Amerikaans 

Theater kent een vermaarde opnamegeschiedenis van 

televisieshows met onder meer de Wies Andersen Show, 

Eurosong, Sterrenwacht, ‘Pak de poen, de show van 1 

miljoen, De Droomfabriek’ en meerdere seizoenen van 

Blokken. Series als Slisse en Cesar, De Kolderbrigade en De 

paradijsvogels werden er met publiek opgenomen. Een van 

de hoogtepunten wellicht was toen Nonkel Bob en Tante 

Terry in 1964 de Rolling Stones interviewden tijdens 

Tienerklanken. In 2012 werden de opnames en uitzendingen 

van daaruit gestopt wegens steeds hoger oplopende 

onderhoudskosten.  

Gemeentekrediet “Je weet, Jomme Dockx, dit programma 

loopt in samenwerking met…” - “De ASLK!” “Mmm, een 

ramp, een ramp. Jomme, dit programma loopt in 

samenwerking met..?” - “Het Gemeentekrediet!” —Jomme 

Dockx komt alsnog op het juiste antwoord van de quizvraag. 

Voluit Gemeentekrediet van België, opgericht in 1860 door 

de staat.  Had als doel om het vooral voor kleinere gemeenten 

eenvoudiger te maken om geld te lenen tegen voordelige 

voorwaarden, wat vooral in de wederopbouw na de oorlog 

haar nut heeft bewezen. In 1996 ging de intussen publieke 

bank een alliantie aan met Crédit Local de France en heette 

vanaf dan Dexia, nu Belfius.  

Ghysen, Jos “En hierzie, hierzie: een gepeperd briefke aan 

Jos Ghysens geschreven he. Ja, met de vraag dat ge soms 

alleen maar als ingenieur of als onderwijzer moogt meedoen 

aan zijn quizzen he. En ’t antwoord al in handen he! Hiezie: 

‘Gelieve uw naam, beroep en telefoonnummer op te geven’ — 



— Jomme Dockx heeft plannen met radio- en 

televisieoptredens. 

Zie woordverklaring De groentewinkel. 

Houben, Ireen “Eén inlichtingsvraagske: het is Irene Houben 

zeker waar ik momenteel mee in gesprek ben?” — Jomme 

Dockx krijgt een neptelefoontje en trapt in de grap van De 

Pesser en Vanhie. 

Van 1969 tot 1987 omroepster bij Radio 2 Limburg en vaste 

medewerkster van Jos Ghysen. Beschuldigt Ghysen in april 

2012 van ongewenste seksuele intimiteiten op het werk 

hetgeen een heuse mediarel teweegbrengt. Ghysen beaamt 

dat hij een relatie had met haar maar ontkent de 

aantijgingen. 

Kariatiden “De kariatieten bevinden zich nu alle vijf in het 

Acropolis Museum. Vraag: waarom?” — Jomme Dockx 

bereidt luidop zijn deelname aan de quiz voor. 

Vrouwenbeelden die dienstdoen als pilaren, veelal in de 

Egyptische en Griekse architectuur. De meest beroemde zijn 

die van het Erechtheion, het ongeveer belangrijkste 

heiligdom van de Akropolis van Athene. Kariatiden komen 

verder vaak terug in de architectuur van de Renaissance, van 

de veertiende tot zeventiende eeuw en die van de achttiende 

en de negentiende eeuw. Hun mannelijke varianten heten 

atlanten.  

Mouskouri, Nana “Wij hebben nog de tijd voor één plaatje 

toch. Het is er een van Nana Mouskouri, L’Amour -’t is niet 

waar- L’Amour est grand pour les poètes.’” — Jos Ghysen in 

afwachting van het begin van de quiz. 

Kretenzische zangeres. Haar grootste hits zijn Weiße Rosen 

aus Athen, Guten Morgen, Sonnenschein, La Provence (du 

blühendes Land) en ‘Only Love. Ze maakte een haast 

ontelbare hoeveelheid platen en deed honderden optredens. 

In 2008 nam ze afscheid van het publiek met enkele 

legendarische concerten in Athene, maar desondanks gaat ze 

nog steeds op tournee. Mouskouri verschijnt al vijftig jaar 

lang met dezelfde look: sluik haar en een donkere vierkante 

bril.  

’Te bed of niet te bed’  (Zie De groentewinkel.) 



De sfeer is allesbehalve goed op de vierde verdieping en 

bovendien loopt het verwerken van de dossiers weer een hoop 

achterstand op.  Directeur Persez wordt aangesproken door de 

directeur-generaal over het feit dat “hij zelfs dat bespottelijk 

beetje werk nog niet aankan”.  

De collega’s hebben een lasterbrief opgesteld tegen Jenny 

Vanjes: unaniem vragen ze haar overplaatsing. 

In het kader van de vele conflicten besluit Persez zelf het 

Aflevering 29

DE RUZIE 

#werkachterstand #GeenGezag #laster #beledigen 
#verzoening #FinanciëleProblemen #schulden #Eddyke 
#José #Natasha #afluisterpraktijken

Oorspronkelijk uitgezonden op 1 november 1980.



Persez beschuldigt Verastenhoven ervan alleen maar boekjes te lezen, omgekeerd wrijft Verastenhoven hem een totaal gebrek aan leidinggeven aan. De sfeer is 
dusdanig vijandig dat Caroline het huilen nabij staat.

goede voorbeeld te geven en zal hij zich openlijk verzoenen 

met Bonaventuur Verastenhoven. Ze hadden woorden gehad 

omdat die zich had ingelaten met zijn huwelijksplannen.  

De verzoeningspoging loopt niet zoals gepland. 

Verastenhoven ligt bovendien ook nog eens in de clinch met 

Baconfoy. Het groentewinkeltje draait niet goed en hij staat 

achter met de terugbetalingen aan de bank. Omdat hij samen 

met De Vucht en Jomme Dockx de lasterbrief niet mee heeft 

ondertekend, schiet Jenny Vanjes hem te hulp.  

Eddy De Pesser wordt met spoed behandelt op de intensive 

care. Jean, De Vucht en Vanhie reppen zich naar het 

ziekenhuis. 





Directeur-generaal Jan Clerckx wil uit eerste hand vernemen 

waar precies het schoentje op het vierde knelt. Kris Berlo 

komt op het idee een babyfoon op de dienst te verstoppen. 

WAAROM KIJKEN? 

De ruzie is een wat drukke aflevering die een beetje tussen 

twee stoelen valt. Het idee is goed gevonden, maar de talloze 

ruzies komen min of meer uit de lucht gevallen. In de vorige 

afleveringen wees immers niets erop dat het zò erg gesteld 

was met de sfeer. Het plan van directeur-generaal Jan 

Clerckx om afluisterapparatuur te gaan plaatsen op de vierde 

verdieping is zelfs een beetje vergezocht. 

Toch blijven er opnieuw meer dan voldoende redenen over 

om er eens goed voor te gaan zitten. De scène waarin Vanjes 

het tegen Kris Berlo heeft over de lasterbrief die tegen haar 

werd opgesteld is grandioos, de ruzie die ontstaat na de 

verzoeningspoging tussen Verastenhoven en Persez behoort 

beslist tot een van de beste taferelen uit de hele reeks. De 

komedie die ontstaat nadat de afluisterapparatuur door de 

collega’s is ontdekt zijn geweldig.  

Eddy, het zoontje van De Pesser met het syndroom van 

Down,  komt op de intensive care terecht. Zo zien we José 

ook nog eens en met de groentewinkel van Baconfoy gaat het 

slecht. Twee dankbare thema’s die de reeks andermaal een 

fraaie draai zullen geven. 

1. Jenny Vanjes ontdekt dat de collega’s per brief unaniem haar overplaatsing 
aanvragen. Ze probeert er bij Kris Berlo achter te komen wie de opsteller is 
geweest. 2. Directeur-generaal Jan Clerckx wil weten wie de aanstoker is van de 
vele ruzies op de directie Persez. Hij zet de grote middelen in en gaat de 
gesprekken per babyfoon afluisteren. 3. Baconfoy ondervindt problemen met het 
terugbetalen van de lening voor zijn groentewinkeltje aan Verastenhoven en zijn 
mama. De bank had Verastenhoven daarna verwittigd. 

CAST 

Hoofdrol voor René Verreth (Philemon Persez). 

Gastoptredens van Heddie Suls als José De Pesser en Doris 

Van Coneghem als Natasha Vorrenhof. 

WOORDVERKLARING 

Confiteor “Niettegenstaande onze vele diplomatieke 

zendingen zijn we er gisteren noch eergisteren in geslaagd 

onze onenigheden bij te leggen. Daarom dit, nietwaar, als een 

zichtbaar geweten, een visueel confiteor.” — Philemon Persez 

geeft uitleg bij zijn visualisatie van de onderlinge relaties 

tussen de collega’s. (Zie De plechtige communie.) 

Mispel “Maar ik heb vijfenzeventig directeurs gekend he. 

Maar zo een weke mispel heb ik nu nog nooit meegemaakt, 

zie!” — Juffrouw Vanjes over directeur Persez. 

Vrucht van de mispelboom, ook wel mispelaar genoemd. 



Soort van vergeten fruit dat pas lekker wordt wanneer het   

wanneer het begint te rotten. Uitdrukking: ‘Zo rot als een 

mispel’ betekent onder meer krakkemikkig.  

Seizure “Maar het komt door de seizure, Jan.” - “Seizure? 

Welke seizure?” “De middenmoot. Mijnheer De Vucht en 

Verastenhoven, daar gebeurt niks.”  — Philemon Persez 

legtdirecteur-generaal Clerckx uit waarom zijn directie niet 

werkt. 

Vastlopen, verstopping. Engelstalige term, veelal uit de 

geneeskunde, bijvoorbeeld in het kader van een hartaanval.  

Stoorzender “Begin er daar maar aan, met al die 

communicatiestoornissen. En dan daar zie, die stoorzender!”  

— Philemon Persez over Jenny Vanjes. 

Radiozender die wordt gebruikt opdat een andere zender 

moeilijk kan worden ontvangen. Hij zendt over hetzelfde 

kanaal geluiden uit. Tijdens WO II veelvuldig door de 

Duitsers ingezet om luisteren naar bijvoorbeeld de verboden 

BBC-Radio tegen te gaan. Maar ook het verzet werkte ermee 

om de communicatie tussen de Duitsers onderling te 

bemoeilijken.  

1. Op laste van Baconfoy mag de koffie niet langer in de burelen worden 
aangeboden. Natasha wordt naar de gang verbannen, maar dat laat ze zich niet 
zomaar vertellen. 2. Gilbert Vanhie ontdekt de babyfoon waarmee de collega’s 
worden afgeluisterd door de directeur-generaal, onder het bureau van Jomme.



De verkoop in het groentewinkeltje van Baconfoy blijft 

achteruitgaan. Jenny Vanjes is thuis, geval door griep. 

Geertrui Bessemans en Hildegard Van Raemdonck, twee 

studentes aan de hogeschool, komen op stage. Ze willen een 

eindwerk maken over relatiepatronen in gemeenschappen en 

communicatievormen. En vooral over onderlinge 

gedragspatronen onder kantoormensen. 

Persez en directeur-generaal Jan Clerckx vechten om hun 

Aflevering 30

DE ENQUÊTE 

#stagiaires #flirten #armoede #hypnose #jaloezie 
#opschepperij #handoplegging #stagebegeleiding 
#confidentieel

Oorspronkelijk uitgezonden op 15 november 1980.



Gilbert Vanhie is van vele markten thuis: naast voodoo blijkt hij nu ook te kunnen hypnotiseren. Jean De Pesser en Jomme Dockx moeten eraan geloven.

aandacht. Ze gaan zelfs elk met een van hen apart uit eten. 

Bonaventuur Verastenhoven wordt gevraagd de jongedames 

wegwijs te maken maar ziet daar liever van af. Hij geeft de 

taak door aan Thierry De Vucht die daarop een diepgaand 

gesprek met hem aangaat over zijn gevoelens ten aanzien van 

vrouwen. De verliefde Caroline Vankersbeke vindt het niet 

kunnen dat De Vucht dit taakje op zich zal nemen. Die bekent 

even later aan Bacon dat hij al een soort vast lief heeft. 

Persez waagt zijn kans bij Hildegard en schenkt haar een 

gedichtje. Hij twijfelt over zijn relatie met Zulma. Gilbert 

Vanhie schijnt, na voodoo, nu ook te kunnen hypnotiseren en 

de koffiedame Natasha leest de hand. 



WAAROM KIJKEN? 

De enquête is beslist een van meest verfrissende afleveringen 

uit de hele reeks: het scenario is goed en voor deze enige keer 

mag directeur-generaal Jan Clerckx een hoofdrol vertolken. 

Er zitten enkele bijzondere sterke passages in die tot de beste 

van de serie mogen worden gerekend: Thierry De Vucht die 

Verastenhoven aan de tand voelt over zijn ‘anders zijn’ levert 

magistrale televisie op en de restaurantscène, met daarin 

Persez, de directeur-generaal en de twee stagiaires, is ronduit 

hilarisch.  

De thema’s van de falende groentewinkel van Baconfoy en de 

ontwikkelingen in de amoureuze -of net niet-  relatie tussen 

Thierry De Vucht en Caroline Vankersbeke worden mooi 

verder uitgekristalliseerd. De hypnose-praktijken van Gilbert 

Vanhie zijn dan weer wat vergezocht en ook het handlezen 

van Natascha had niet gehoeven. Het is andermaal wat 

jammer wanneer het hyperrealistische feuilleton de grenzen 

van de fictie aftast. 

Opnieuw gaan we even weg van de kantoren, naar een 

Brussels restaurant ditmaal, en dat werkt. 

1. De komst van de hogeschoolstudenten Hildegard en Geertrui maakt heel wat 
los. Niet in het minst bij directeur Persez en directeur-generaal Jan Clerckx. 2. De 
stagiaire Hildegard interviewt Baconfoy, die er danig de draak mee steekt. 3. 
Jaloezie bij Caroline Vankersbeke omdat haar geliefde De Vucht zich het lot van 
de studentes heeft aangetrokken. De Vucht probeert haar terug voor zich te 
winnen. 

CAST 

Jenny Tanghe (Jenny Vanjes) speelt in deze aflevering niet 

mee. 

Hoofdrollen voor Loet Hanekroot (directeur-generaal Jan 

Clerckx) en René Verreth (Philemon Persez). 

Gastoptredens van Brie Leloup als Geertrui Bessemans, Doris 

Van Caneghem als Natasha Voronov en Arlette Weygers als 

Hildegard Van Raemdonck. 

Brie Leloup speelde na De collega’s nog rollen in onder meer 

Het veenmysterie, Heterdaad en Wittekerke. Na 1999 was ze 

zo goed als niet meer op tv te zien. Arlette Wegers speelde na 

De collega’s vooral in het theater. 

WOORDVERKLARING 

1963 (wijnjaar) “Een 1963, verdomme! Persez kent er wat van 

he” - “Och, hij heeft gewoon de duurste genomen die er op de 

kaart stond.” — Thierry De Vucht en stagiaire Hildegard over 

de wijnkeuze van Philemon Persez. 

Uitstekend wijnjaar door uitzonderlijk goede 

weersomstandigheden voor de druiven. Kenners hebben het 

vooral over de harmonie tussen de zuren en de suikers wat 

van de oogst ook een goede bewaarwijn maakte.  





Clos de Vougeot “En met de andere hand drinkt hij…” - 

“Koffie! Ik wil koffie! Ja, daarvoor zijn we gekomen!” (…) 

“Eén Clos de Vougeot.” —  Koffiedame Natasha leest de hand 

van de studente waarmee Philemon Persez is gaan uit eten. 

Grand Cru van de wijngaarden uit de Côte de Nuits met 

gecontroleerde herkomstbenaming. Duur.  

Davidsfonds “Ik ben gisterenavond naar een heel geslaagd 

optreden gaan zien van een hypnotiseur he, met mijne 

Adelbert he. Allez, zo’n avondje van ’t Davidsfonds.” — 

Jomme Dockx. 

Vlaams, katholiek cultuurwerk. Slogan: Cultuur beleef je 

samen. Hun missie is de Vlaamse beweging een duwtje in de 

rug geven met het onder de aandacht brengen van de 

Nederlandstalige cultuur. Onder meer journaliste Annelies 

Rutten is ambassadrice.  

Dotatie “Bij mij komen er alleen maar madammen van de 

senateurs et les representants de l’FDF” (…) - “En de 

dotaties? He? De dotaties?” “L’argent n’a pas d’odeur, 

monsieur Verastenhoven.” — Hilaire Baconfoy tegen 

Bonaventuur Verastenhoven over het cliënteel van zijn 

groentewinkel. 

Schenking, gift. Verwezen wordt naar de geldstromen van 

Vlaanderen naar Wallonië. Dit gaat nog altijd over een 

bedrag tussen de zes en de zeven miljard euro, vooral om de 

kas van de sociale zekerheid te spijzen.  

FDF Zie woordverklaring De liefde. 

Fluïdum “Fluïdium, dat hebt ge nodig. Er moet een 

boodschap van superioriteit enerzijds en van vertrouwen 

anderzijds uitgaan van de beiden polen…” — Gilbert Vanhie 

licht zijn hypnosepraktijken toe aan de studentes. 

Verkeerdelijk uitgesproken als fluïdium. Hier in de betekenis 

van uitstraling.  

G‘hebt zwarte knieën, Caroline “Ik heb dat gedaan om u een 

plezier te doen, ja!” – “Godverdomme, se leugenaars!” “Oh, 

hierzie: G’hebt zwarte knieën, Caroline, Ge moet ze wassen 

da ’k het zie, en als ze dan gewassen zijn, steekt ze dan bij de 

mijn.” — Jean De Pesser probeert te weerleggen dat hij 

werkelijk door Vanhie was gehypnotiseerd. 

Origineel Melanie. G'hebt zwarte knieën Melanie/Ge moet ze 

wassen da 'k het zie/En als ze dan gewassen zijn/Steek dan 

haar voetjes bij de mijn.  

L’argent n’a pas d’odeur “Bij mij komen er alleen maar 

madammen van de senateurs et les representants de 

l’FDF” (…) - “En de dotaties? He? De dotaties?” “L’argent n’a 

pas d’odeur, monsieur Verastenhoven.” — Hilaire Baconfoy



tegen Bonaventuur Verastenhoven over het cliënteel van zijn 

groentewinkel. 

Vrij vertaald: geld stinkt niet. Aldus de Romeinse keizer 

Vespasianus die belastingen hief op urine, gebruikt als 

afbijtmiddel in leerlooierijen. Zoon Titus vond het allemaal 

nogal overdreven, waarop zijn vader een Romeins muntstuk 

uit zijn geldbeugel haalde en Titus eraan liet ruiken. Waarop 

hij sprak: Geld stinkt niet. 

Lymfatisch “De directeur he, hij is wat lymfatisch.” — 

Bonaventuur Verastenhoven over Philemon Persez tegen een 

van de studentes. 

Lymfatisch type, door de Grieks-Romeinse arts Claudius 

Galenus, geboren in 129, beschreven. Hij ging daarbij voort 

op de theorieën van Hippocrates en deelde mensen op in vier 

temperamenten waarbij hij zich baseerde op de verschillende 

vloeistoffen van het lichaam. Het lymfatisch type is daarbij 

een gevoelsmens, flexibel en empathisch, maar ook vrij 

prikkelbaar en snel geïrriteerd.  

1. Philemon Persez heeft zijn oog laten vallen op de jong gescheiden Hildegard en 
schrijft een gedichtje voor haar. Ze stopt het mee in haar verhandeling als een 
‘uniek documentje’. 2. De Russische koffiedame Natasha bezit de kunst van het 
handlezen. Hetgeen vooral voor Persez en Jan Clerckx vervelend dreigt uit te 
draaien.



De sfeer op de dienst Persez is nog altijd niet geweldig, 

ondanks het feit dat Jomme Dockx er bijzonder goedgezind 

bijloopt. Met name Thierry De Vucht is erg humeurig. 

Een nieuwe koffiemachine wordt geleverd en Baconfoy ziet er 

de gelegenheid tot een grap in: hij maakt de collega’s wijs dat 

in de grote doos de door de hen gevreesde computer zit. 

Vakbondsmilitant Jean De Pesser springt, aan de vooravond 

van de sociale verkiezingen, meteen op de barricades. Het 

aantal stemmen dat hij had gehoopt daarmee te winnen valt  

Aflevering 31

DE COMPUTER 

#sinterklaas #vakbond #pesten #jobbedreiging

Oorspronkelijk uitgezonden op 29 november 1980.



Jean De Pesser tracht daags voor de sociale verkiezingen nog snel stemmen te winnen met een vakbondsactie tegen de nieuwe computer. 

echter lelijk tegen. 

Speurneus Gilbert Vanhie heeft door dat Bacon hun voor de 

gek houdt en de waarheid komt aan het licht. Ze besluiten De 

Pesser desondanks te laten doorgaan met zijn acties. 

Een aloude vervelende traditie steekt opnieuw de kop op, 

waarbij een vrijwilliger voor Sinterklaas speelt om 

geschenkjes te gaan brengen bij de Spaanse kindjes van de 

building aan de achterkant van het ministerie. De directeur-

generaal duidt Bonaventuur Verastenhoven aan. 

Jomme Dockx tot slot gaat alsmaar meer twijfelen over het 

feit of Adelbert wel zijn echte zoon is. 





Waarom kijken? 

Men zou kunnen vermoeden dat de meest gedateerde 

afleveringen in seizoen 1 zitten, maar dat is buiten De 

computer gerekend. We kunnen het ons haast niet meer 

voorstellen: de paniek die er destijds ontstond toen de 

digitalisering volop zijn intrede deed op kantoor. Niettemin is 

dit een zeer onderhoudende aflevering waarin Jaak Van 

Assche zich als vakbondsafgevaardigde helemaal kan laten 

gaan.  

Ondertussen is er nog volop ruimte voor diepmenselijk leed: 

de tanende verkoop in het winkeltje van Bacon, Philemon 

Persez die zijn tanden heeft laten trekken met het oog op een 

kunstgebit, de steeds hardhorend wordende Verastenhoven 

met zijn holle kies en de toenemende prikkelbaarheid van de 

lethargische De Vucht. Dat laatste levert overigens een 

hilarisch, haast iconisch conflict op met Hilaire Baconfoy.  

CAST 

Hoofdrol voor Jaak Van Assche (Jean De Pesser). 

Gastoptredens van Wilfriede Bruienne als Yolande, Doris Van 

Caneghem als Natasha en Vera Veroft als Zulma. 

Wilfriede Bruienne is, naast Caroline Vankersbeke in De 

nieuwe typiste, de enige van alle slachtoffers van Jean-Jean 

1. Philemon Persez belt vanuit een telefooncabine zijn dienst om te laten weten 
dat hij er niet zal zijn: hij heeft zonet zes kiezen laten trekken. 2. Verastenhoven 
werd opgevorderd om Sinterklaas te spelen tijdens een jaarlijkse benefiet. 3. Jean 
De Pesser probeert Jenny Vanjes te overhalen voor hem haar stem uit te brengen 
bij de sociale verkiezingen. Maar dat valt lelijk tegen. 

pour les dames die hem van antwoord weet te dienen. Al is 

dat slechts met een handvol zinnetjes. Ze was eerder te zien 

in onder meer Jeroom en Benzamien, Tijl Uilenspiegel en 

later in De bossen van Vlaanderen.  

Twee anderen acteurs, met minstens evenveel tekst, Omer en 

Manu, blijven als gasten in de aftiteling onvermeld. 

Woordverklaring 

Kazakdraaier “Omer, pas op! Kazakdraaiers, waarmee dat ik 

niet wil zeggen dat gij een kazakdraaier zijt he, maar ge kent 

de mensen he: daar durven ze zo niet direct hun vertrouwen 

aan schenken he.” — Jean De Pesser probeert zijn concurrent 

Omer ervan te overtuigen zijn kandidatuur voor de sociale 

verkiezingen in te trekken. 

Opportunist, iemand die van mening verandert als het hem 

goed uitkomt. 

Nathalie “La place Rouge était vide/Devant moi marchait 

Nathalie/Il avait un joli nom, mon guide/Nathalie/Nathalie” 

— Hilaire Baconfoy begroet de koffiedame Natasha. 



Chanson uit 1964 van de Franse zanger Gilbert Bécaud. Van 

oorsprong liefdeslied, maar in feite is het een verbloemde 

aanklacht tegen het communisme. 

Neurastheniek “Heren, uw speciale aandacht, s’il vous plaît, 

ik heb bijzonder groot nieuws: ik heb gisteren gelachen. 

Heuheu. Dat je er zelf niet neurastheniek van wordt, Bacon! 

Heuheu!” — Een slechtgeluimde Thierry De Vucht imiteert 

Hilaire Baconfoy. 

Neurasthenie of zenuwzwakte, neurastheniek als woord 

bestaat niet. Duizeligheid, hoofdpijn, bezorgdheid over 

geestelijke en lichamelijke gezondheid, prikkelbaarheid, 

depressieve verschijnselen, angst en slaapproblemen zijn de 

belangrijkste kenmerken. Neurasthenie is niet als officiële 

psychische ziekte erkend. 

1. Op aanvoeren van Gilbert Vanhie, nochtans als notoir anarchist tegen elke vorm 
van macht, dus ook tegen de vakbonden, weet De Pesser toch nog heel wat 
collega’s van andere diensten te mobiliseren in zijn actie tegen de computer. 2. De 
grap komt uit en de ontlading is groot: de gevreesde rekenaar blijkt een 
koffiemachine te zijn. Een nieuwe grote levering brengt daar evenwel snel 
verandering in: hierin zit wel degelijk een computer.



Jomme Dockx twijfelt alsmaar meer over het feit of hij nu wel 

of niet de natuurlijke vader is van Adelbert. Hij laat het niet na 

de collega’s daarover voortdurend te bevragen. 

Bonaventuur Verastenhoven, die borg heeft gestaan voor zijn 

lening, gaat achter Baconfoy aan: het gaat niet goed met het 

groentewinkeltje van Bacon, hij maakt steeds meer schulden, 

en Verastenhoven eist verantwoording. Als Baconfoys 

echtgenote huilend op kantoor verschijnt, besluiten de 

collega’s hem te helpen. Ze brengen onder leiding van Thierry 

Aflevering 32

DE REDDINGSOPERATIE 

#armoede #kerstmis #solidariteit #vaderschapstwijfel 
#MadameArabelle

Oorspronkelijk uitgezonden op 13 december 1980.



De collega’s hebben het noodlijdende groentewinkeltje van het gezin Baconfoy een opwaardering gegeven en dat werpt een bijzonder succesvolle doorstart op.

De Vucht een heuse reddingsoperatie op gang. Het wordt een 

overdonderend succes. 

De nieuwe cafetaria is in gebruik genomen en meteen 

daarmee blijkt meteen ook de koffiedame Natasha van het 

toneel te zijn verdwenen. 

Philemon Persez blijft intussen worstelen met zijn 

leeftijdskwaaltjes: naast een loszittende tandprothese is hij 

nu ook toe aan de leesbril. Ook die aanpassing brengt de 

nodige moeilijkheden met zich mee. 



WAAROM KIJKEN? 

Ondanks de afwezigheid van een grote publiekslieveling, met 

name Gilbert Vanhie, dingt De reddingsoperatie mee naar de 

prijs van beste aflevering. In dit verhaal zit werkelijk àlles 

goed.  

De thematiek is eenvoudig, maar de snelheid die deze episode 

neemt is uniek. Een aantal verhaallijnen komen hier mooi 

samen: naast het dreigende faillissement van de winkel van 

Baconfoy zijn er ook nog de andere themaatjes die de 

personages zo echt maken. Zo is er Persez met zijn nieuwe 

kunstgebit en bovendien aan de leesbril moet en de 

twijfelende Jomme Dockx over het feit of hij nu wel of niet de 

echte vader van zijn enige zoon is. Wat onverwachte gasten 

ook: Alice Baconfoy duikt opnieuw op en madame Arabelle 

laat zich nog eens zien. Nachtwaker Frans blijkt opeens 

overdag te werken. 

Helemaal sfeervol wordt het als we mee mogen binnenkijken 

in het winkeltje van Baconfoy. We vangen zelfs een glimp op 

van twee van zijn drie dochters. Nostalgie ten top, niet in het 

minst omdat de muziekscore die eronder zit van een 

krakende vinylplaat is gehaald. 

1. Hobbyfotograaf De Vucht heeft een foto gemaakt van de winkel. Jean De Pesser 
overloopt de mogelijkheden waarop ze de zaak kunnen verfraaien. 2. Baconfoy, 
trots, bij zijn gerenoveerde zaak. 3. Naast een tandprothese is Philemon Persez 
ook toe aan een leesbril. Hij recupereert daarvoor het montuur van de zonnebril 
van Angèle, die hem bij haar vertrek was vergeten. 

CAST 

Tuur De Weert (Gilbert Vanhie) speelt in deze aflevering niet 

mee. 

Hoofdrol voor Jacky Morel (Hilaire Baconfoy). 

Gastoptredens Jo Crab als madame Arabelle, Abela Dorpierre 

als Alice Baconfoy en Martin Gyselinck als brand-/

nachtwacht Francis. 

Woordverklaring 

Redemptorist “Bacon, verdomme! Sinds wanneer leeft gij 

achter slot? Hé, redemptorist! Geen getreuzel en geen 

gelanterfant he! De correspondentie, hup!” — Juffrouw 

Vanjes tegen Baconfoy de zich in zijn loge heeft opgesloten. 

Lid van de Congregatie van de Allerheiligste, een katholieke 

internationale gemeenschap van religieuzen.  

Vestibule “Neeje, Verastenhoven, terug van waar ge gekomen 

zijt. Mijn bureau is geen vestibule, ze! Uw manieren leren, he 

bureauchefke!” — Jenny Vanjes corrigeert Bonaventuur 

Verastenhoven die haar bureau als doorsteek naar de gang 

wilde gebruiken. 

Afgesloten ruimte tussen twee andere naastgelegen ruimtes. 





De winkel van Baconfoy blijft na de reddingsoperatie van de 

collega’s bijzonder goed draaien. 

Er is ogenschijnlijk wat aan de hand met klerk Gilbert Vanhie. 

Hij blijft af en toe een dag thuis van het werk, zo ook vandaag, 

en er worden vragen gesteld bij wat er scheelt. Als Jean De 

Pesser in de krant Vanhie in een robotfoto van een terrorist 

die net een aanslag heeft gepleegd herkent, is het hek van de 

dam. Er wordt druk gespeculeerd. 

Aflevering 33

DE ROBOTFOTO 

#grap #solidariteit #staatsonderzoek #vakbond 
#werkverzuim #roddel #rijkswacht

Oorspronkelijk uitgezonden op 27 december 1980.



Hilariteit alom over de robotfoto in de krant van een terrorist die alleszins sprekend op Gilbert Vanhie lijkt. Jomme Dockx is er als enige met zekerheid van overtuigd 
dat de zelfverklaarde anarchist tegen de lamp is gelopen.

Vanhie duikt uiteindelijk toch op en merkt dat er wat aan de 

hand is. Als hij op de foto in de krant stoot besluit hij het spel 

mee te spelen. 

De aanwezigheid van twee keurig in het pak zittende 

nietszeggende sinistere figuren in de gangen doet de onrust 

nog eens flink toenemen. 

Caroline Vankersbeke praat haar mond voorbij tegen de 

andere typistes en zo komt het dat de vermeende terrorist 

wordt opgepakt door de politie. Het is meteen het einde van 

haar amoureus avontuur met Thierry De Vucht, die het 

geroddel haar persoonlijk kwalijk neemt. De uiteindelijke 

reden waarom de twee duistere heerschappen er zijn zorgt 

voor een verrassende ontknoping. 



WAAROM KIJKEN? 

Met nog geen dertig minuten speelduur is De robotfoto de 

kortste aflevering uit de reeks. De robotfoto springt wat uit de 

band, omdat het onderwerp het kantoorleven min of meer 

overstijgt. Het personage van Vanhie als anarchist staat 

voorop. Op zich is deze episode niet meteen de sterkste, maar 

het niveau van spel is zo hoog dat ze moeiteloos overeind 

blijft.  

Ondertussen wordt er verder geborduurd op eerder 

aangezette themaatjes en dat is ronduit leuk: het moeilijk 

praten van Persez met zijn nieuwe tandprothese, het 

stuntelige gedoe met zijn leesbril, de alsmaar erger wordende 

gehoorproblemen van Verastenhoven en de tanende liefde 

tussen Thierry De Vucht en Caroline Vankersbeke. 

In deze aflevering wordt duidelijk dat de rol van koffiedame 

niet langer is uitgewerkt: Natasha is vervangen door een 

nieuwe dienster die echter voor de rest van de reeks geen 

tekst heeft. 

1. Philemon Persez polst twee vermeende geheime agenten voorzichtig naar de 
reden van hun aanwezigheid. Hij laat zich daarbij de naam van Gilbert Vanhie 
ontglippen. 2. Daags na het artikel in krant daagt Vanhie plots op zonder snor en 
met haarstukje. 3. Caroline Vankersbeke kan het verhaal niet langer voor zichzelf 
houden en bazuint rond. Het wordt Vanhie noodlottig. 

CAST 

Hoofdrol voor Tuur De Weert (Gilbert Vanhie). 

Gastoptreden van Ray Verhaeghe als onderzoeksrechter. 

Ray Verhaeghe is bij het grote publiek vooral bekend van zijn 

rol als Albert Thielens uit Familie, die hij al sinds 1993 

vertolkt.  

De twee vermeende geheime agenten staan niet gecrediteerd: 

de wat jongere kijker herkent hen wellicht uit de reeks 

Merlina, waarin Stefan Danhieux Sam Foeter speelt en 

Johnny Lee de domme Serafijn, beide handlangers van de 

beruchte boef Sardonis. 

WOORDVERKLARING 

Cremer, Jan “Een getuige heeft hem horen roepen: Kus nou 

mijn r…” – “Wat zou dat nu willen zeggen, mannen?” “Nooit 

Jan Cremer gelezen, Jomme?” — Thierry De Vucht legt 

Jomme Dockx uit waar de terrorist zijn vocabularium heeft 

gevonden. 

Nederlands beeldend kunstenaar, geboren in 1940, maar 

toch vooral bekend om zijn boek Ik, Jan Cremer, waarin vrije 

seks en andere idealen van de jaren zestig centraal staan. 

Cremer is gekend om zijn vulgair taalgebruik dat evenwel 

humoristisch van inslag is.





Krupp “Bom geplaatst in de kantoren van de multinational 

Krupp. Dader ontsnapt. En een robotfoto van de terrorist. En 

dat is: Vanhie!” — Jean De Pesser doet een ontdekking in de 

krant. 

Tegenwoordig ThyssenKruppAG, een van ’s werelds grootste 

technologiebedrijven. De Krupp-familie was meer dan 

vierhonderd jaar lang actief in de staal- en wapenhandel en 

lange tijd de grootste in haar soort. In 1999 fuseerde ze met 

haar grootste concurrent, August Thyssen. 

Ordonnantie “Mijnheer De Vucht zit meer in de wetten, he.” - 

“En de ordonnanties! Hihihihi.” — Philemon Persez en 

Bonaventuur Verastenhoven over de politieke connecties van 

Thierry De Vucht. 

Soort van wet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een 

landelijke wet wordt aangenomen door het federaal 

parlement en bekrachtigd door de koning. Een decreet is nog 

zo een soort wet, maar deze wordt aangenomen door de 

gemeenschappen steeds bekrachtigd door hun regering.  

1. Op zoek naar bewijsstukken doorzoeken de collega’s de werkplek van Vanhie. 
Ze vinden een fototoestel, een stadsplan van Brussel en het boek Kapitalisme en 
zonde 2. De klerk op het kantoor van de Rijkswacht, ter ondervraging, nadat hij 
thuis was opgepakt. Hij diende een valse snor te dragen om de gelijkenis met de 
robotfoto zo treffend mogelijk te laten zijn.



Nadat hij vorige week voor ondervraging was meegenomen in 

het kader van een onderzoek naar de boycot van de computer 

is vakbondsmilitant Jean De Pesser gewoon weer terug. Door 

middel van een tussenkomst van senator De Vucht zo blijkt, 

vader van Thierry De Vucht.  

Aan het loket dient zich de Vlaamsgezinde Aloïs Degrijze aan. 

Zijn zaak vraagt om verder onderzoek maar dat draait 

helemaal verkeerd uit wanneer blijkt dat het dossier 

onvindbaar is. Hij besluit er zich persoonlijk mee te gaan 

Aflevering 34

HET DOSSIER 

#MijnheerDegryze #klacht #flamingant #belgicisme 
#onderpresteren #nalatigheid #AlcoholOpHetWerk #bedrog 
#Zulma #MireillePuis #puberteit #eenoudergezin

Oorspronkelijk uitgezonden op 10 januari 1981.



Wanneer de weduwe Zulma op kantoor verschijnt komen Jomme Dockx en Jenny Vanjes komen in hoogsteigen persoon directeur Persez wijzen op het feit dat zijn 
relatie met haar niet de minste kans op slagen heeft.

bemoeien. Ondertussen wordt hij merkwaardig genoeg beste 

maatjes met de bij voorkeur Franssprekende Baconfoy. 

Jomme Dockx heeft het lastig met de apenjaren van Adelbert. 

Die klaagt van een gebrekkige vaderrelatie. Hetgeen Jomme 

de overweging doet maken om toch weer te hertrouwen.  

Voor Philemon Persez wordt het stilaan duidelijk dat Zulma 

niet de vrouw is waar hij door mee wil gaan. Jenny Vanjes 

ziet haar kans schoon en benadert hem. Zulma verschijnt 

onverwacht op kantoor en Persez gaat opnieuw overstag, tot 

grote verbazing van Vanjes en Jomme die hem op andere 

gedachten hadden proberen te brengen. Maar de onverwachte 

terugkeer van Mireille Puis doet alles veranderen. 



WAAROM KIJKEN? 

Het geheel van de vier laatste afleveringen is simpelweg 

briljante televisie en Het dossier zet daarbij de toon. De rode 

draad met de norse flamingante klant Aloïs Degrijze versus 

de Brusselgezinde Baconfoy, onderhoudt zonder enige moeite 

de volle vijfenveertig minuten. Het dronkemansgedrag van 

de twee aan het eind had niet gehoeven, maar dat wordt 

vergeven. 

Het dossier is in feite één groot hoogtepunt: de moeilijke 

puberteit van Adelbert die Jomme Dockx helemaal van slag 

brengt, de liefdesperikelen van Caroline en De Vucht die 

blijven sluimeren, de ondertussen potdoof geworden 

Verastenhoven, Philemon Persez met zijn Zulma waarvan hij 

niet weet welke kant hij er mee uit moet en natuurlijk de 

grote herintrede van Mireille Puis. In deze aflevering, tot slot, 

krijgen we Zulma nog een laatste keer te zien. 

Cast 

Agnes De Nul (Kris Berlo), Loet Hanekroot (directeur-

generaal Jan Clerckx) en Johny Voners (Thierry De Vucht) 

spelen in deze aflevering niet mee. 

1. Klant Aloïs Degrijzee denkt voor 9 uur bediend te kunnen worden. Helaas. 2. 
Adelbert belt Jomme op om te zeggen dat hij ’s avonds bij een vriendje thuis eet. 
De alleenstaande vader is er het hart van in. 3. Het dossier Degrijzee ontbreekt en 
dan wordt in eerste instantie naar de classificeerder gekeken: Jomme biedt zijn 
verontschuldigingen aan. 

Gastoptredens van Bert Struys als Aloïs Degrijze, Nellie 

Rosiers als Mireille Puis en Vera Veroft als Zulma. 

Meneer Degrijze wordt gespeeld door wijlen Bert Struys. Hij 

was in 1948 de eerste die afstudeerde aan wat later de Studio 

Herman Teirlinck zou worden. In de jaren zestig en zeventig 

regisseerde hij tientallen films en televisiereeksen, waarvan 

Kapitein Zeppos wellicht de bekendste is. Hij acteerde ook, 

tot ver in de jaren negentig, en was gehuwd met Kris Smet. 

Kris Smet acteerde eveneens maar bleef later bekend door 

haar productiewerk waarmee ze pionierde op het gebied van 

de betrokkenheid van kinderen en jongeren in haar 

programma’s, onder meer Een vinger in de pap. 

Woordverklaring 

(Eeuwigdurende) erfdienstbaarheid “Voor de eeuwigdurende 

erfdienstbaarheid van dit huis krijgt mijnheer vierduizend 

zevenhonderd frank per jaar. Voor de eeuwigdurende 

erfdienstbaarheid van dit huis krijgt mijnheer drieduizend 

achthonderd frank per jaar. (…) En voor de eeuwigdurende 

erfdienstbaarheid van dit huis trekt mijnheer twaalfhonderd 

frank per jaar.” (…) - “Ik heb maar één huis.” — De klant 

Aloïs Degrijze weerlegt de uitleg van Gilbert Vanhie. 

Recht waarmee iemand als natuurlijk persoon de 

bevoegdheid wordt gegeven om gebruik te maken van 

andermans grond: een stuk grond, het erf, wordt belast voor 

gebruik van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. 





Een klassiek voorbeeld is het recht van overpad: de eigenaar 

van het erf moet anderen toestaan om over het stuk grond te 

lopen. Diegene die gebruik maakt van het belaste erf kan 

worden verplicht tot het betalen van een geldsom, de 

zogenaamde retributie, aan de eigenaar van het belaste erf.  

Les Flamandes “Les Flamandes/Les Flamandes/Les Fla- Les 

Fla Les Flamandes” — Hilaire Baconfoy laat dit lied, wanneer 

het op de radio wordt gespeeld, met plezier door de gang 

schallen. 

Lied van de notoir antiflamingante Jacques Brel uit 1959. Het 

nummer werd in Vlaanderen woedend onthaald, sommigen 

hadden het over een belediging van de Vlaamse volksaard. 

Werd door de toenmalige BRT geboycot. Brel zelf vond dat 

zijn volksgenoten — zijn ouders waren Vlamingen — het 

nummer door een te zwarte bril hadden bekeken.  

Waar Vlamingen thuis zijn “Ge ziet het misschien niet aan 

mij, maar ik kom uit een gemeente waar Vlamingen thuis 

zijn.” — Bezoeker Aloïs Degrijze tegen Hilaire Baconfoy, die 

het had aangedurfd hem in het Frans te onthalen. 

1. Persez vindt maar niet de moed om zijn relatie met Zulma ongedaan te maken 
… 2. De plotse terugkeer van Mireille Puis werpt evenwel een ander licht op de 
situatie. In de achtergrond kijken Zulma en Jenny Vanjes, die ook al haar oog had 
laten vallen op de directeur, ontgoocheld toe.



Het gaat steeds meer bergaf met de gezondheid van Eddyke, 

het zoontje van Jean De Pesser. Om zijn echtgenote wat te 

ondersteunen bij de zorg blijft hij een maand lang thuis. 

Jomme Dockx ziet er een gelegenheid in om in die periode aan 

de slag te gaan als opsteller. De schalkse Gilbert Vanhie raadt 

hem aan rechtstreeks bij directeur-generaal Jan Clerckx 

aanspraak op zijn plaats te gaan maken. Dat brengt Jan 

Clerckx op een idee: hij zal zelf zijn eigen kandidate naar 

voren schuiven. 

Aflevering 35

DE TIJDELIJKE 

#Eddyke #ZiekKind #interim #ellebogenwerk #verliefdheid 
#affaire #PolitiekeBenoeming  #NieuwUniform #overlijden

Oorspronkelijk uitgezonden op 24 januari 1981.



De gangwachters krijgen zich een nieuw uniform aangemeten en zijn daar allerminst tevreden mee. Ze beramen acties om er zo snel mogelijk weer vanaf te geraken.

Dat is evenwel buiten Philemon Persez gerekend, voor wie de 

openstaande betrekking als een geschenk uit de hemel komt: 

hij wil ze aan zijn grote liefde Mireille Puis toebedelen. 

Thierry De Vucht krijgt lucht van de zaak en laat het niet na 

mee om de plaats te strijden met ene Sabrina Van Hoeye. 

Caroline Vankersbeke ziet het met lede ogen aan. Als De 

Vucht zijn slag thuishaalt ontploft de bom.  

Net op dat moment neemt Jomme een telefoon van Jean De 

Pesser aan. Die heeft bijzonder slecht nieuws. 

CAST 

Jaak Van Assche (Jean De Pesser) speelt in deze aflevering 

niet mee. 



Hoofdrollen voor Loet Hanekroot (directeur-generaal Jan 

Clerckx), René Verreth (Philemon Persez) en Johny Voners 

(Thierry De Vucht). 

Gastoptredens van Janine Bisschops al Sabrina Van Hoeye, 

Martin Gyselinck als brand-/nachtwaker Francis, Nellie 

Rosiers als Mireille Puis en Hilde Van Haesendonck als 

Solange Verstraeten. 

Hilde Van Haesendonck als Solange, het vriendinnetje van 

Jan Clerckx, speelt al jaren bij het MMT. Op tv is ze vooral 

bekend van Oud-België als Yvonne Meulemans. Sinds 2014 

speelt ze in Familie Jenny Versteven. 

Janine Bischops speelde naast (gast-) rollen in diverse 

televisiereeksen Annie in Het pleintje en acteerde ze als 

Jenny Verbeeck tot 2016 in meer dan drieduizendvijfhonderd 

afleveringen van Thuis. Vanaf eind 2017 is ze aan de slag als 

Brigitte De Wulf in Familie. 

WOORDVERKLARING 

Macrobiotiek “Van Hoeyeke, jij ziet et schitterend uit!” 

“Macrobiotiek, he Thierryke” — Thierry De Vucht bij het 

weerzien van zijn oude liefde Sabrina Van Hoeye. 

Van het Griekse macros, groot en bios, leven. Manier van zijn 

met als doel tot een veelomvattend leven te komen, geworteld 

in het zenboeddhisme. Ontwikkeld door Japanner 

George Ohsawa. Voedingsrichtlijnen staan haaks op de 

huidige trends: vijftig tot zestig procent bestaat uit granen en 

graanproducten.  

WAAROM KIJKEN? 

Drie kleurrijke figuren in de hoofdrol van De tijdelijke: 

Philemon Persez, directeur-generaal Jan Clerckx en Thierry 

De Vucht. Alle drie strijden ze zich te pletter om hun eigen 

kandidate op de plaats van de afwezige Jean De Pesser te 

krijgen. En dat geeft natuurlijk vuurwerk. Het is een fijne 

vondst om Mireille Puis op die manier weer aan een rol te 

helpen en een prachtige aanzet tot de introductie van Sabrina 

Van Hoeye, waarbij Janine Bischops er in drie episodes zo 

goed in slaagt die rol neer te zetten dat hij nooit meer zal 

worden vergeten. De scène waarin Persez Verastenhoven 

inlicht over het feit dat hij Mireille aan een nieuwe job wil 

helpen is uit de kunst, net als die waarbij Sabrina aangeeft 

Clerckx al eens eerder te hebben ontmoet. En natuurlijk de 

liftscène van Persez en Mireille, misschien wel een van de 

beste scènes uit de ganse reeks. Deze mix maakt van De 

tijdelijke misschien wel de meest onderschatte aflevering van 

allemaal. 

1. Persez licht de steeds meer hardhorend wordende Verastenhoven in over zijn 
plan om zijn oude geliefde Mireille Puis weer in te lijven. 2. Een nog steeds 
smoorverliefde Persez, net nadat hij Mireille van zijn plan op de hoogte heeft 
gebracht. 3. Jan Clerckx schijnt Sabrina, de kandidaat-interim van Thierry De 
Vucht al eerder te hebben ontmoet. 





Directeur-generaal Jan Clerckx heeft slecht nieuws: de directie 

Persez zit met overtollig personeel. Clerckx draagt Persez op 

één iemand aan te duiden die zal worden overgeplaatst naar 

het Ministerie van Streekeconomie. Zoiets is natuurlijk een 

ramp voor de zachtaardige Persez.  

Nog meer leed voor de onfortuinlijke directeur: hij ontmoet 

opnieuw Mireille Puis. Die heeft van haar lange afwezigheid 

gebruik gemaakt haar leven een verrassend nieuwe wending 

gegeven. 

Aflevering 36

EEN MAN TEVEEL 

#Lourdes #besparingen #afrekening #MireillePuis 
#OngehuwdMoederschap

Oorspronkelijk uitgezonden op 7 februari 1981.



Jomme Dockx, nietsvermoedend over wat er gaande is op het werk,  belt op vanuit Lourdes. Persez stelt hem gerust: hij is niet de man die de dienst zal moeten verlaten. 

Jomme Dockx is op reis in Lourdes en hij belt de collega’s op. 

Die besluiten hem maar niks te vertellen over wat er allemaal 

gaande is. 

Caroline Vankersbeke weet intussen niet wat aangevangen 

met Thierry De Vucht.  Interimaris Sabrina Van Hoeye geeft 

haar raad. 

Uiteindelijk zorgt Persez ervoor dat er niet één maar twee 

personeelsleden verdwijnen. Hij zal hun afscheid niet licht 

vergeten. 

1. Niet één maar twee personeelsleden verdwijnen: secretaresse Jenny Vanjes en 
dienstchef Bonaventuur Verastenhoven. Ze smeden een plan op directeur Persez 
op andere gedachten te brengen. 2. Het witte pak van Persez, nog ten tijde van 
zijn echtscheiding met Angèle, schijnt achteraan onder de vlekken te zitten. De 





WAAROM KIJKEN? 

Philemon Persez en directeur-generaal Jan Clerckx trekken 

deze aflevering en slagen daarin met verve. De combinatie 

van de veel te goedhartige directeur met de narcistische 

Clerckx brengt opnieuw ongemeen goede televisie met zich 

mee. 

De collega’s zijn op dit moment van uitzenden met Een man 

teveel op het toppunt van hun roem. Dit is de aflevering 

waarin Jomme Dockx in Lourdes is en alleen al daarom mag 

ze legendarisch worden genoemd. De schok die door de 

directie gaat is zo goed voelbaar dat het bijna niet meer 

grappig is. Het verhaal krijgt op de valreep nog wat 

plotwendingen, genoeg om er nog een vierde reeks uit te 

halen. Maar dat gebeurt dus niet. Een man te veel is het begin 

van de zwanenzang en De kantoortuin is goed en wel 

beschouwd Een man teveel  deel 2. 

Wederom een aantal scènes die bij de beste van de reeks 

mogen worden gerekend: Mireille Puis die Persez verklaart 

dat ze bewust ongehuwde moeder is geworden, die laatste die 

bij wijze van vaarwel wordt overroepen door Vanjes en het 

aandoenlijke afscheidswoordje van Bonaventuur 

Verastenhoven. Om nog maar te zwijgen van het 

repeteergrapje aangaande het foute kostuum dat Persez zich 

heeft aangetrokken. Jenny Vanjes zien we hierna nooit meer 

terug. 

CAST 

Hoofdrol voor René Verreth (Philemon Persez). 

Gastoptredens van Janine Bisschops als Sabrina Van Hoeye 

en Nellie Rosiers als Mireille Puis.  

WOORDVERKLARING 

Gecoöpteerde “En ik heb mijn gecoöpteerde al gebeld, he” — 

Thierry De Vucht over zijn vader. 

Coöpteren betekent het aanduiden van nieuwe leden van een 

groep door de andere leden. Een gecoöpteerde wordt dus 

aangeduid door de senatoren die sowieso zetelen, de 

zogenaamde rechtsreeks verkozen senatoren, de 

Gemeenschapssenatoren en de Senatoren van rechtswege. 

Gordiaanse knoop “Hoe zeer het mij ook spaat: ik zal deze 

knoop, deze G…” - “Gregoriaanse, Gregoriaanse.” “Ai, 

Vanhie! Gordiaanse, Persez.” — Gilbert Vanhie en Thierry De 

Vucht helpen directeur Persez uit zijn woorden. 

Knoop die niet uit elkaar te halen valt. De uitdrukking een 

knoop doorhakken is hiervan afgeleid. Origineel het werk van 

ene Koning Gordias, en bewaard in het tweede millennium 

voor Christus, in het huidige Turkije. De knoop stond 

geboekstaafd als onontwarbaar. Wie dat toch kon zou over de  



hele wereld kunnen heersen. Alexander de Grote hakte hij 

hem dan maar door. 

  

J’y suis, j’y reste “Directeur, wie is hier het laatst bij 

gekomen? Wie?” - “J’y suis, j’y reste.” — Thierry De Vucht 

reageert op de insinuatie van Jean De Pesser dat de laatst 

bijgekomene dan ook maar diegene is die het eerst moet 

vertrekken wanneer het erop aan komt. 

“Hier ben ik en hier blijf ik”. Legendarische woorden van 

maarschalk MacMahon tijdens de belegering van Sebastopol 

(1855), een belangrijk moment in de Krimoorlog (1853 

-1856). Aanleiding was een grondgeschil nadat het Otto-

maanse rijk in verval was geraakt tussen Rusland en een 

alliantie van het Tweede Franse Keizerrijk, het Britse Rijk, 

het Ottomaanse Rijk en het Koninkrijk Sardinië. General 

MacMahon zou met deze zin hebben gereageerd naar de 

opperbevelhebber van het Britse leger, die hem vroeg of hij in 

staat was om de positie van de geallieerde troepen in 

Malakoff te behouden.  

Les Sainte-Marie-de-la-Mer (& de zigeuners) “Vuchtje, weet 

ge ’t nog? Die keer dat wij naar de Azurenkust getrokken zijn? 

(...) Sainte-Marie-de-la-Mer, de zigeuners ... Ook een 

tegenvaller, he? Op alle gebied een tegenvaller he?” — 

Sabrina Van Hoeye tegen Thierry De Vucht. 

Gemeente in het departement Bouches-du-Rhône in 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, zuidoost Frankrijk.  

Bedevaartsoord, met name voor de Romazigeuners, waar zij 

hun Zwarte Sara, hun patroonheilige, vereren. 

  

Oostakker “Hij had ook beter een reis naar Oostakker 

gewonnen. - Vanhie over de reis van Jomme Dockx naar 

Lourdes. 

Gents bedevaartsoord, ontstaan bij Markiezin de 

Courtebourne-de Nédonchel die in 1873 in haar tuin een grot 

liet bouwen ter ere van O.L.V. van Lourdes. Na een 

miraculeuze genezing was de toeloop van gelovigen enorm. 

In 1877 werd er daarom een kerk gebouwd en ingezegend en 

in 1924 werd ze verheven tot basiliek. 

 Partir, c’est mourir un peu “En voor een keer zal ik het dan 

maar in het Frans zeggen: “Partir, c’est mourir un peu.” En ik 

denk dat ik nu een beetje sterf.” — Bonaventuur 

Verastenhoven tegen de collega’s bij zijn afscheid. 

Weggaan, dat is een beetje sterven. Openingszin van het 

gedicht Rondel de l'Adieu uit 1891 van de Franse dichter 

Edmont Haraucourt, die leefde van 1857 tot 1941. “Partir 

c'est mourir un peu/C’est mourir à ce que l'on aime/On laisse 

un peu de soi-même/En toute heure et dans tout lieu.” 

“Weggaan is een beetje sterven/Dat is sterven aan wat men 

liefheeft/Men verliest een beetje van zichzelf/In ieder uur en 

op elke plek.” 



Nu Verastenhoven en Vanjes er niet meer zijn maken Jean De 

Pesser en Gilbert Vanhie van de gelegenheid gebruik de 

inrichting van de kantoorruimte grondig te hertekenen. 

Jomme Dockx keert terug van zijn reis naar Lourdes. Niet 

iedereen zit even enthousiast te wachten op zijn souvenirtjes, 

laat staan op zijn verhalen. Philemon Persez komt als winnaar 

uit de bus in een wedstrijd om het beste bezuinigingsplan. 

Dat theorie en praktijk vaak ver uit elkaar liggen wordt hier 

pijnlijk duidelijk. 

Aflevering 37

DE KANTOORTUIN 

#herintrede #vakantieverhalen #pesten #bezuinigingsplan 
#wraak

Oorspronkelijk uitgezonden op 21 februari 1981.



Jomme Dockx mag, op de valreep, zijn verhaal over zijn reis naar Lourdes doen. De collega’s keren er zelfs speciaal voor terug, luttele weken nadat de dienst Persez was 
opgehouden te bestaan. In tegenstelling tot alle anderen heeft de onfortuinlijke classificeerder nog altijd geen nieuwe werkplek.

Baconfoy werkt zijn laatste dag op het ministerie. Hij neemt 

een jaar verlof zonder wedde om meer tijd aan zijn 

groentewinkel te kunnen besteden. 

Mireille Puis is definitief teruggekeerd. Dat leidt tot een 

verrassende ontboezeming van Philemon Persez. 

Gewezen dienstchef Bonaventuur Verastenhoven, tot slot, 

zint op wraak. Vanuit zijn nieuwe positie zorgt hij ervoor dat 

vanuit het niets het doek valt over de directie Persez. 

1. Omwille van het bekroonde bezuigingsplan van Persez worden alle bureaus bij 
elkaar gezet. Even later horen de collega’s dat hun dienst, totaal onverwacht, 
wordt opgedoekt. 2. De terugkeer van Mireille Puis betekent meteen ook de 
eerste echte zoen voor het paar. Persez heeft Mireille even daarvoor een 
huwelijksaanzoek gedaan. 3. De uitgerangeerde Verastenhoven neemt wraak en 
slaagt erin de dienst Persez met vrijwel onmiddellijke ingang te sluiten. 





WAAROM KIJKEN? 

De finale van de serie is er eentje om in te kaderen. Ondanks 

het ontbreken van Jenny Vanjes en, hoewel hij nog heel even 

opdaagt, Bonaventuur Verastenhoven is De kantoortuin een 

kanshebber voor de prijs van beste aflevering.  

Jan Matterne had het zich makkelijk kunnen maken en het 

verhaal opbouwen rond de sluiting van de directie Persez. 

Maar hij weet er, met het idee van Philemon Persez voor een 

kantoortuin, nog een compleet verhaal aan te laten 

voorafgaan. Bovendien doorspekt met het persoonlijke 

drama van Jomme Dockx wanneer die heeft begrepen dat er 

eigenlijk niemand op zijn verhalen en cadeautjes van zijn 

Lourdes-reis zit te wachten. Tussendoor is er nog de 

terugkeer van Mireille Puis en het afscheid van Baconfoy. Il 

faut le faire, in vijfenveertig minuten.  

Uiteindelijk zal het nog tot op tien minuten van het einde 

duren dat het doek begint te vallen. De slotact is zodanig 

uitgewerkt dat elk vervolg op de reeks schier onmogelijk 

werd. We zien nog wat beelden van de collega’s her en der, 

maar nergens wordt precies duidelijk gemaakt waar ze nu 

zijn terechtgekomen, behalve dan van Mireille Puis, Baconfoy 

en Thierry De Vucht.  

Wat het lot van Jomme Dockx is, daarover wordt zelfs geen 

tipje van de sluier opgelicht … 

CAST 

Jenny Tanghe (Jenny Vanjes) speelt in deze aflevering niet 

mee. 

Gastoptredens van Martin Gyselinck als brand-/nachtwacht 

Francis en Nellie Rossiers als Mireille Puis. 

WOORDVERKLARING 

Humiliation “En wie heeft er ulle dan uitgenodigd? (…) Och 

God, de nieuwe rijke, zie!” - “Ja, op mijn laatste dag 

humiliation.” — Jomme Dockx komt te weten dat Baconfoy 

heeft getrakteerd ter gelegenheid van zijn laatste werkdag. 

Vernedering, degradatie.  

Lied van St. Bernadette “Te Lourdes op de bergen verscheen 

in een grot/Vol glans en vol luister de moeder van God.” — 

Jomme Dockx zingt mee met de muzikale grot die hij aan 

Gilbert Vanhie heeft geschonken. 

Ook wel het Lourdes Ave Maria geheten. De tekst is 

geschreven op een eeuwenoude melodie uit de Pyreneeën. Te 

Lourdes tijdens de vieringen gezongen maar toch vooral van 

betekenis tijdens de avondlijke Mariale processie.  



Een ministerie is een dienst van de overheid. De besluiten van 

de regering worden er in de praktijk omgezet en het is een 

minister die er de leiding neemt.  

Voor de goede verstaanbaarheid: een aantal ministeries zoals 

ze in de tijd van De collega’s bestonden zijn intussen 

verdwenen. Althans, ze zijn in 2001 en 2002 van naam 

veranderd.  

In België werden de ministeries van de federale overheid 

omgedoopt tot Federale Overheidsdiensten, in de praktijk 

Analyse

HET DEPARTEMENT RELATIE 
STAAT EN PARASTATAAL 
INDIVIDU DIENST 
RECHTSPLEGING EN KOSTEN
mi·nis·te·rie (het; o; meervoud: ministeries) 
1 ambt van een minister 
2 departement van een minister; de gebouwen van het 
departement 
3 de gezamenlijke ministers 





1111. Gewerkt wordt er pas vanaf negen uur. Tot dan wordt er de krant of een blad 
gelezen. 2. Te iets voor vijf worden de posities ingenomen om naar huis te gaan. 3. 
Achterstallige dossiers op het ministerie, een thema dat geregeld de kop opsteekt. 
4. In Het dossier poogt Aloïs Degrijze voor het tijdsein van negen uur bediend te 
raken. Helaas.  

vaak afgekort tot FOD. Daartegenover staat dat voor de 

regionale regeringen (de Vlaamse Regering, de Waalse 

Regering en Brusselse Hoofdstedelijke Regering) de 

benaming ministerie wèl werd behouden. Maar in beide 

gevallen is diegene die aan het hoofd staat van zo een dienst 

nog steeds een minister. 

Waar de collega’s precies werken blijft lange tijd een goed 

bewaard geheim. Pas in De muur horen we voor het eerst de 

naam van het departement voluit: het departement Relatie 

Staat en Parastataal Individu dienst Rechtspleging en Kosten. 

De lastige klant Aloïs Degrijzee bevestigt dat in Het dossier. 

En Mireille Puis zegt in De kantoortuin: “Ik krijg een oproep 

om mijn oude betrekking weer in te nemen op de directie 

Rechtspleging dienst Kosten, ik ben nog geen uur binnen en 

ik lig alweer buiten.”  

Dat het om een federale overheidsdienst gaat staat vast. Dat 

horen we Jean De Pesser al zeggen in De examens: “Dat is 

hier nog altijd een nationaal ministerie, dat is hier nog altijd 

niet gewestelijkt.” 

De dienst behoort wellicht tot het Ministerie van Justitie, een 

van de vijf oorspronkelijke ministeries, dat in 1830 werd 

opgericht. Tegenwoordig heet het de Federale 

Overheidsdienst Justitie. De FOD Justitie houdt zich bezig 

met onder meer wetgeving, preventie, handhaving, 

strafuitvoering en slachtofferzorg. 

Wat precies de collega’s de hele dag uitvoeren wordt nergens 

in de reeks helemaal duidelijk. Ze verwerken dossiers op 

naam en op nummer. Namen die we horen passeren zijn 

onder meer Gustaaf Kerkmans, Callens, Guldentops, 

Krawinkel, Leerickx, De Flauw, De Gouw en natuurlijk 

Degryze, waarrond de hele verhaallijn van Het dossier is 

opgebouwd. En dan is het er ook nog het Rekenhof waarvoor 

wordt gediend (zie daarvoor de woordverklaring van De 

beeldende kunst). 

Uit de referentiekenmerken van de dossiers valt verder niks 

op te maken: voorbeelden daarvan die we daarvan krijgen 

zijn PH502/Y25, de 403’s en 7L218. In De tijdelijken stelt 

Tienpondt dat hij de pas toegekomen interimarissen eens 

“gauw zal gaan initiëren wat een 48bis is,” wat dat veder ook 

moge betekenen … 

In Het huurhuis omschrijft Jean De Pesser een zogenaamde 

betwiste zaak die hij met enig cynisme overmaakt aan de 

zopas opgedaagde Thierry De Vucht: “Lezen, bestuderen en 

oordeel vellen. Bewijzen zoeken, wetten en koninklijke uit- 

besluiten uitpluizen, berekenen, herberekenen en beslissen. 



Verslag maken, dateren, ondertekenen en voorleggen: daar! 

Binnen een maand dan krijgt gij alles terug en dan kunt ge 

opnieuw beginnen.”  

Tienpondt heeft het in De inspectie smalend over een dossier 

dat gaat over een verzande gracht en een elektriciteitspaal die 

voor een etalage staat. 

Inhoudelijk leren we iets van meneer Degrijzee in Het 

dossier: hij brengt de dienst een bezoek omdat hij de som die 

hij mag ontvangen voor de eeuwigdurende erfdienstbaarheid 

van zijn huis driemaal schijnt te krijgen. In De kwis wordt de 

klant mijnheer Coninx naar de zevende verdieping gestuurd 

met zijn probleem, meer bepaald naar de dienst Schade en 

Aankopen, hij vraagt zich af wanneer hij een bepaalde som 

“nu eindelijk eens zal terugtrekken.”  

Over de ganse reeks heen zien we trouwens maar drie keer 

een bezoeker aan het loket verschijnen. De derde keer is in 

Alainke waarbij er een dame aanklopt, maar naar de inhoud 

van haar vraag is het gissen. 

In De ruzie horen we van De Pesser en De Vucht dat er op 

drie dagen tijd duizend honderdtwintig dossiers moeten 

worden berekend. De uitleg is dat de minister de gegevens 

1. Er worden niet alleen kranten gelezen op kantoor: Thierry De Vucht, hier nog in 
dienst als stagiair-opsteller, leest de Hemingways vlotjes weg. 2. Tienpondt 
interpelleert Philemon Persez over het feit dat hij Lady Chatterly’s Lover, een 
erotische novelle, in zijn schuif aantreft nadat Persez hem de week voordien had 
vervangen.



nodig heeft voor zijn begroting, hij wil weten wat de 

“aanpassing van de kadastrale inkomens hem gaat kosten.” 

De Vucht relativeert en zegt daarover: “Wij met zijn drieën, 

wij maken de nieuwe berekeningen, ieder een vierhonderd 

stukken. Verastenhoven maakt het verschil en Persez telt 

alles op.”  

Wellicht de mooiste bloemlezing over het werk geeft Thierry 

De Vucht in De tijdelijke, wanneer hij zijn protegé Sabrina 

Van Hoeye opleidt: “Zo, eerst de nieuwe staat: vergelijken 

met de oude en aan mekaar pinnen: nietjesmachien! 

Paraferen: hier en daar! Datum erop: datummachien! Som 

invullen: hier en daar. En goedkeuren: gelezen- en 

goedgekeurdmachien! (…) Zo, nu het overbodige spul eruit 

halen en vernietigen: vernietigingsmachien! Zo, operatie 

geslaagd: dichtnaaien en [fluit]. Dit overbodige spul gaat 

weer naar het klassement. (…) En dit recente dossier gaat 

naar mijn bureau, de recoveryroom.” Vanhie voegt er fijntjes 

aan toe: “Om er te slapen, heel lang te slapen.” 

Natuurlijk wordt volop gesuggereerd dat de collega’s zich niet 

te pletter werken. Zo begint de dag steevast met het lezen van 

de krant, tot negen uur. Als dienstdoende directeur probeert 

Bonaventuur Verastenhoven dat in De groentewinkel af te 

bakenen tot vijftien minuten per dag. 

In Het pensioen zien we Jomme Dockx verbijsterd uit zijn 

middagdutje komen als Jean De Pesser om drie uur in de 

namiddag om een dossier komt vragen: “Gaat gij nu nog aan 

dossier beginnen? Ha, ge hebt er vandaag anders al een 

gedaan en het is niet van uw gewoonte van er twee per dag te 

doen he.” Het is trouwens Jomme die het werk in de ochtend 

verdeelt, zo zien we in De kwis.  

Lang voor het tijdsein van vijf uur staat iedereen gepakt en 

gezakt vertrekkensklaar. Al blijkt er toch ook wel behoorlijk 

wat te worden nagebleven. In Het huurhuis nemen Philemon 

Persez en Jean De Pesser na kantoortijd tijd voor een 

gesprek. Betty werkt in De ideeënbus over in omdat ze moet 

bijtypen voor Verastenhoven. Caroline Vankersbeke doet 

hetzelfde in De nieuwe typiste, op haar eerste en voorlopig 

laatste dag op de dienst Tienpondt.  

Minder met het werk te maken heeft het bij Philemon Persez 

en Mireille Puis in De liefde, Mireille heeft een afspraakje 

met een kandidaat van het huwelijksbureau en Persez blijft 

op haar vraag in de buurt om indien nodig te kunnen 

ingrijpen. 

De diefstal laat ons Philemon Persez in de rol van detective 

zien: hij verschanst zich dan in de burelen om de vermeende 

dief van onder meer de zwarte kas van Jomme Dockx op 

heterdaad te kunnen betrappen.  

In De tijdelijken zijn het Tienpondt en Verastenhoven die 

overuren kloppen. Ze verhuizen stiekem het aquarium uit  



het bureau van de directeur naar dat van de directeur-

generaal, waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld.  

In De vakantie wordt na de uren een door Jomme Dockx 

kapotgemaakte deur verwisseld met een van de deuren van 

de kantoren van de gehate directeur Ghijsels. Baconfoy, 

Vanhie, De Pesser en hijzelf klaren de klus.  

De beeldende kunst tenslotte laat ons Caroline, Vanhie, De 

Pesser en Baconfoy zien hoe ze een kunstwerk in mekaar 

knutselen. 

Ondanks het feit dat de werkdruk nogal mee schijnt te vallen, 

heeft Verastenhoven het in De nieuwe typiste toch over “het 

vele werk in december.”  Punctualiteit is een relatief begrip, 

getuige het feit dat Jean De Pesser, naar aanleiding van de 

vermeende visitatie in De inspectie zegt: “Nu kunnen we 

dedju alles van A tot Z opnieuw in orde gaan zetten.” “Wat 

allang in orde had moeten zijn,” sneert Verastenhoven hem 

daarop toe. 

In De stoel reeds merkt Persez naar aanleiding van de vers 

politiek gedropte opsteller Thierry De Vucht op: “Twee 

opstellers? Er is nog geen werk voor één.” “En geen bureau en 

geen stoel,” voegt Verastenhoven toe. “Dat is veel erger,” 

antwoordt Persez.  “Dat is het grote probleem!”  

1. De openingsuren van het loket, in Het dossier. Het is de enige keer dat we ze te 
zien krijgen.  2. Mireille Puis steekt mee met de andere collega’s het werk tegen de 
benoeming van Bonaventuur Verastenhoven tot dienstdoende directeur. Ze lakt 
ostentatief haar nagels.



Veel later, op het moment dat Jean De Pesser in De tijdelijke 

een maand lang afwezig is, stelt zich de vraag of hij moet 

worden vervangen. Persez: ““Ik kan toch geen vervanger gaan 

vragen voor die paar woorden en die paar sommekes die De 

Pesser…” Waarop Verastenhoven: “Zo luid moet je ’t nu ook 

weer niet gaan roepen. Als je niet wilt dat iedereen ’t weet. 

(…) Dat onze directie zonder werk valt.” 

Niettemin komt het thema achterstallige dossiers geregeld 

terug. “Vijftien dossiers die al drie weken op Binnenlandse 

Zaken hadden moeten zitten,” klinkt het in De bijverdienste 

bij een boze Tienpondt. Al relativeert hij dat meteen ook: 

“Achterstallige stukken is niks. Als ge maar een uitleg hebt.” 

In De tijdelijken laat hij bij wijze van nieuwjaarswens 

begrijpen dat hij helemààl niet tevreden is over het afgelopen 

jaar: “Mannekes, we zijn weer een boel achter met ons werk 

he.” Directeur-generaal Jan Clerckx had hem daarop 

aangesproken. De opdracht voor de collega’s luidt dan binnen 

de veertien dagen weer bijgebeend te zijn. Net op tijd dienen 

er zich, in het kader van een of ander niet nader omschreven 

plan, een vijftal tijdelijken aan. 

Wederom Clerckx moppert in De ruzie, deze keer is het 

directeur Persez die de mantel wordt uitgeveegd over het feit 

dat er onvoldoende wordt gepresteerd: “Voor zoiets bestaan 

helemaal geen excuses!” tiert hij. “Als je dat bespottelijk 

beetje werk nog niet aankan!” Het probleem lijkt min of meer 

onoplosbaar, want ook nog in Het dossier is het van dat: “Zeg 

eens, Persez, ge weet toch dat we achterstaan met dat dossier 

hier he,” sneert Vanjes haar directeur toe. 

De machine schijnt telkens weer te stokken bij de 

onderbureauchefs. In De inspectie blijken de schuiven van 

Bonaventuur Verastenhoven vol te steken met onafgewerkte 

dossiers. In De bijverdienste is hij opnieuw de schuldige. 

Volgens Baconfoy neemt hij dan al wekenlang dossiers mee 

naar huis zonder er met een terug te komen. Mireille Puis 

helpt hem intussen met het maken van verslagen zodat “hij ze 

alleen nog maar dient te paraferen”. De Pesser noemt hem 

“een echte prutser”.  

Als dienstchef doet hij het al niet veel beter, horen we van 

Persez in De ruzie, die zijn beklag erover doet tegenover de 

directeur-generaal: “Sinds hij alleen zit in zijn kantoortje van 

dienstchef leest hij alleen nog maar boekskes.” In dezelfde 

aflevering gaat het dan bovendien over de nieuwe 

onderafdelingchef, Thierry De Vucht: “Veel intelligentie, 

maar ze slaapt.”   

Wat betreft de structuren van de diensten komen we 

doorheen de reeks een aantal dingen te weten.  

Er zijn zeven bodes in het gebouw en samen met de 

koffiedames behoren ze tot de dienst Gebouwen en dus niet 

tot de verschillende directies.  

De classificeerders en de dactylo’s vallen onder het 

dienstenverstrekkend personeel en maken als dusdanig geen 

deel uit van de hiërarchisch opgebouwde besluiten. 

Classificeerders blijken geen recht te hebben op een bureau:



“Al tien jaar maak jij wederrechtelijk misbruik van een 

bureau,” vertelt de punctuele Verastenhoven Jomme Dockx 

in De stoel.  

Typistes zijn er blijkbaar op overschot: in De nieuwe typiste 

vernemen we dat er een zestal “met hun duimen zitten te 

draaien.” Drie daarvan staan op een transferlijst.  

Om mee te dingen naar de functie van klerk dienen er testen 

te worden afgelegd. Jomme Dockx en Hilaire Baconfoy 

nemen er aan deel in De examens. Bacon deed eerder al in 

Het pensioen een gooi naar die functie, maar moest daar de 

duimen leggen voor Gilbert Vanhie.  

Ook om tot de benoeming van onderafdelingchef te komen 

wordt geëxamineerd, meer dan de helft van de verhaallijn 

van Het pensioen gaat daarover. Het thema sleept nog een 

tijdje aan omdat dit soort benoemingen nogal politiek 

geladen schijnen te zijn: “Er zijn er geen andere,” zegt 

Tienpondt daarover tegen De Pesser. Een hoogtepunt 

daarvan zien we in de persoon van Thierry De Vucht, die 

bovendien verbolgen is over het feit dat hij het “maar” tot 

onderafdelingchef heeft geschopt. Zonder blozen zegt hij 

daarover in De muur: “Dat ik door de stommiteit van een of 

andere knul de verkeerde benoeming heb gekregen!” 

Om directeur te worden dienen er geen examens te worden 

afgelegd, het is louter een benoeming. Een directeur staat 

boven de inspectie, wanneer er onvolkomenheden zijn dan 

worden die verhaald op het lager personeel, leren we van 

Tienpondt in De inspectie. En wanneer de directeur-generaal 

afwezig is, is het de oudste directeur die hem vervangt. 

Interimkracht Sabrina Van Hoeye, merkt in Een man te veel 

op dat er, gezien het geringe werkvolume, wellicht één 

personeelslid overbodig is. “Zeg dat maar niet te luid he,” 

dient De Pesser haar van antwoord. “We hebben dat hier al 

jaren kunnen stilhouden.” Directeur-generaal Jan Clerckx 

maakt het in dezelfde aflevering tegen Persez concreet: “Je zit 

met overtollig personeel. De minister heeft gezegd: 

ambtenaren moeten mobieler worden. Je hebt één man te 

veel en die moet verhuizen.” Merkwaardig genoeg wordt 

Sabrina als vervangster niet in die telling opgenomen en is 

het een vaste kracht die naar Ministerie van Streekeconomie 

moet verhuizen. 

Aan het eind van de reeks zit de directie Persez in de hoek 

waar de klappen vallen. Ondanks het feit dat directeur-

generaal Jan Clerckx een nota over de sluiting keer op keer 

heeft geseponeerd, moet de dienst toch sluiten. Mede door 

toedoen van Bonaventuur Verastenhoven die, wellicht uit 

wraak omdat hij degene is die is moeten gaan, het hele zaakje 

in gang heeft gestoken. Het werk wordt overgenomen door de 

directies Ghijsels en Vancrombrugghen. 

Gilbert Vanhie eindigt als archivaris, Jean De Pesser in een 

groot kantoor. Van Persez weten we het niet, we zien hem 

uitsluitend nog eens aan een lift, Caroline zien we in een 

grote zaal met allemaal typistes, Mireille zit weer thuis en 

Baconfoy vult als zelfstandige zijn papieren in.  



Personages 

HOOFDPERSONAGES



Geboren op 1 juni 1932 en wonende op de Rue d’Ambiorix 70 

te Schaarbeek. Verhuist halverwege de reeks naar Elsene om 

er een groentewinkel te openen. 

Hilaire Bacon Baconfoy is een van de zeven dienstbodes van 

het gebouw. Voluit luidt zijn functie gangwachter eerste klas, 

zelf durft hij de telefoon al eens eigengereid opnemen met 

vicier cinquième étage, section Néerlandaise.  

Bacon, zoals hij doorgaans wordt genoemd, tracht zich tot 

Hoofdpersonages

HILAIRE BACONFOY 

Gangwachter eerste klas

“Dat draagt een kostuum van twaalfduizend frank en 
dat spreekt Vlaams, verdomme. Hoe is het mogelijk?”



tot tweemaal toe op te werken tot de functie van klerk: in Het 

pensioen verliest hij die strijd van Gilbert Vanhie en in De 

examens weigert hij op de valreep aan de testen deel te 

nemen uit solidariteit met de van corruptie beschuldigde 

Jomme Dockx. 

Hoe het uurrooster van Bacon er precies uitziet is niet 

helemaal helder. Het heeft er alleszins alle schijn van dat hij 

meer uren moet werken dan de rest van de collega’s. ‘s 

Ochtends is hij steevast als eerste aanwezig en ook hij 

vertrekt pas om vijf uur weer naar huis. 

In 1961 trouwde hij met de uitsluitend francofone Alice. Het 

paar woont met hun drie tienerdochters, zeventien, veertien 

en elf jaar oud, in Brussel. Eerst is dat in een huurhuis in 

Schaarbeek, daarna verhuist het gezin naar Elsene. Daar 

kopen ze een klein pand waarin ze ook hun groentewinkeltje 

inrichten.  

Zijn voorkomen blijft doorheen de ganse reeks zowat 

onveranderd: het haar in de plooi, de ietwat slordige snor, het 

donkergrijze uniform en daaronder consequent zijn 

pantoffels. Slechts helemaal op het einde, in De tijdelijke, 

komt daar verandering in, met de invoering van de nieuwe 

bode-uniformen.  

Baconfoy heeft een stalen gezondheid: hoewel hij eerder 

1. Baconfoy op zijn vaste stek, in de gang, met krant en pantoffels. Pas in de 
tweede reeks krijgt hij een eigen loge. 2. Samen met Arabelle is Baconfoy de enige 
die in de buurt van het ministerie woont. Hij komt dan ook met brommer werken.



aangeeft weleens last te hebben van migraine chronique stelt 

hij in De stoel dat hij aan zijn negenhonderd negentiende 

werkweek toe is zonder één dag afwezigheid. Hij ontbreekt 

dan ook in geen enkele aflevering. Alleen in De tijdelijken is 

hij er niet, hij neemt dan verlof om bij zijn vrouw te zijn die 

in het ziekenhuis ter observatie is opgenomen. 

Hij sloft zich op zijn pantoffels doorheen zijn werkdag, praat 

op zeurderige toon en zijn cynische lachje, heu-heu-heu, is 

legendarisch. De geïrriteerde Thierry De Vucht zet er in De 

computer een prachtige imitatie van neer. 

Bij gebrek aan rijbewijs komt hij aanvankelijk met de 

brommer naar het werk. Als hij later de collega’s om raad 

vraagt in verband met het groentewinkeltje dat hij zoekt over 

te nemen is het Jomme Dockx die opmerkt dat hij dan toch 

eerst zal moeten leren autorijden. Dat schijnt hem te zijn 

gelukt want in De ruzie beweert hij elke dag naar de 

vroegmarkt te rijden. 

Er zit een echte belgicist in hem en Baconfoy maakt er een 

punt van Frans te spreken. Tweetaligheid vindt hij maar een 

overbodig en loos begrip.  Zijn overtuigingen staan haaks op 

die van de flamingante Bonaventuur Verastenhoven, wat 

geregeld leidt tot spitante dialogen tussen de twee. Nochtans 

spreekt hij prima Nederlands, al kan hij het niet schrijven. 

Verder praat hij Spaans, wat hij in De groentewinkel bewijst. 

Hij heeft bovendien kennis van het Russisch, dat horen we in 

De ruzie waarin hij de koffiedame Natasha in haar 

moedertaal de huid vol scheldt. 

Baconfoy mag gerust cynisch worden genoemd en hij laaft 

zich graag aan de miserie van anderen. Toch is dat voor een 

deel schijn. Zo is bijvoorbeeld het afscheid met 

Verastenhoven in Een man te veel ronduit ontroerend. Hij is 

ook altijd in voor een grap. 

De bode behoort strikt genomen niet tot de dienst Tienpondt 

dan wel tot de dienst Gebouwen. Een gevolg daarvan is dat 

hij in De verhuizing aanvankelijk als enige achterblijft op de 

vijfde verdieping als de rest op de vierde étage haar intrek 

neemt.  

Hij neemt zijn taak bijzonder ernstig en zegt een eed te 

hebben gezworen met betrekking tot het toepassen van het 

reglement aangaande de gang. Een andere taak van de bode 

is de wacht optrekken in geval van ondervraging van 

bedienden in het kader van inspectie. In De enquête zien we 

hem een sleutellijst aanleggen. Daarnaast geeft Bacon ook 

nog les in brandveiligheid en EHBO. Van zijn zes andere 

collega’s weten we bitter weinig. In De tijdelijke krijgen vijf 

van hen plotseling dan toch nog een gezicht, naar aanleiding 

van de ingebruikname van het nieuwe uniform. Een ietwat 

potsierlijke vertoning. 

Als hobby doet hij aan Amerikaans boogschieten en hij is lid 



van de Le Grand Serment Royal des Archers de Saint-

Sébastien in Brussel.  

In De kantoortuin maakt hij bekend dat hij een jaar verlof 

zonder wedde neemt om zich volledig aan zijn groentewinkel 

te kunnen wijden. 

Markante uitspraken 

“Ik lach nooit. Niet met mijn gezicht en niet met de rest. 

Trouwens, er gebeurt niet zoveel in de wereld om mee te 

lachen.” — uit De hoed. 

“We zullen ze wel klein krijgen ... Frans spreken, c’est plus 

efficient que faire de la guerre.” — uit De verhuizing. 

“Als ge iets belangrijks te schrijven hebt, dan doet ge dat toch 

niet in ‘t Vlaams, Bettyke?” 

“Het huwelijk is gemaakt om af te zien, om miserie te 

hebben.” 

“Geen wonder dat la Région bruxelloise failliet gaat als ze 

alles moeten herstellen wat de Vlamingen hier komen 

vernielen.” — uit De muur. 

“De moderne Brusselaar spreekt de wereldtaal Frans.” — uit 

Het dossier. 

1. In De vakantie brengt Bacon zijn Amerikaanse boog mee, zoals die officieel 
heet. Hij is lal jaren lid van de boogschietclub Le Grand Serment Royal des 
Archers de Saint-Sébastien in Laken. 2. De groentewinkel draait verlies. In De 
reddingsoperatie duikt Alice op met een document dat voor het paar de financiële 
doodsteek schijnt te zijn. 3. Na 34 afleveringen krijgen de bodes een nieuw 
uniform. Daar hoort ook een gifgroene hoge pet bij. Het korps onderneemt 
onmiddellijk actie om er weer vanaf te geraken. 4. Bacon neemt in De 
kantoortuin afscheid in stijl: hij verlaat het ministerie om zich voltijds op zijn 
winkeltje toe te gaan leggen. Na de inspanningen van de collega’s in De 
reddingsoperatie maakte de zaak een ferme doorstart.





Geboren op 1 augustus 1958 en wonende op de Steenweg op 

Ninove 488 te Boortmeerbeek. 

In De nieuwe typiste dient de dactylo Betty Bossé te worden 

vervangen en Kristien Berlo is een van de kandidates die 

wordt voorgedragen.  

Een nobele onbekende is ze op dat moment niet meer 

helemaal. De eerste keer dat we haar zien is in Alainke, 

wanneer Betty een kleine vergadering met alle typistes van het 

gebouw organiseert. Ze geeft meteen een aantal interessante 
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KRIS BERLO 

Typiste (reeks 2, vanaf De nieuwe typiste) en secretaresse 

directeur-generaal (reeks 3)

“Ik vind dat toch niet nodig van de vrouwen zomaar 
alles te laten doen. Maar als ik trouw he, dan blijf ik 
toch thuis. En wie zal er het gelukkigste zijn? Vraag 
het maar aan ons ma.” 



dingen van zichzelf prijs. 

De lispelende Kris komt uit een gezin van vijf kinderen en ze 

is de enige van hen die aan die vervelende kwaal lijdt. Er 

schijnt iets mis te zijn met haar tongplaatsing, zegt ze 

daarover, 

Ze is streng katholiek opgevoed en daarvan krijgen we 

prachtige staaltjes te zien, vaak tot grote ergernis van haar 

collega’s. In De plechtige communie legt ze het aan boord 

met Jomme Dockx en gebruikt ze bij wijze van openingszin 

de eerste woorden uit het scheppingsverhaal, en in De 

aprilgrap wenst ze Vanhie en De Pesser de brandstapel toe. 

Ze heeft het allang niet meer begrepen op de huidige 

generatie katholieke schrijvers omdat die niet deugen. Om er 

vervolgens fijntjes aan toe te voegen dat indien er over haar 

collega’s een boek zou worden het geschreven, het wellicht 

ook geen stichtelijk verhaal zou zijn. 

Die laatste uitspraak maakt dat ze op het matje wordt 

geroepen door directeur Tienpondt, waar ze zich overigens 

van haar meest assertieve kant laat zien door hem op de man 

af te vragen of hij alstublieft niet een beetje beter Vlaams zou  

1. Kris zoals ze zich komt voorstellen, als vervangster van Betty, aan het eind van 
De nieuwe typiste. Van meet af aan heeft ze haar fles water altijd bij zich, ze 
kampt met nierstenen. “De ziektes die ge krijgt moet ge met vreugde dragen,” zegt 
ze daarover. 2. Nooit te beroerd om de levieten te lezen, rang noch stand worden 
daarbij gespaard. In De archiefkamer verwijt ze directeur Tienpondt een gebrek 
aan fijngevoeligheid.



kunnen spreken (in de plaats van Antwerps).  

In De vakantie vraagt ze zich af de kersverse vrijgezel Persez 

zich ook voor de kerk heeft laten scheiden. En als Jenny 

Vanjes overweegt of het feit dat ze het met iedereen aan de 

stok heeft aan een gebrek aan seksappel zou kunnen liggen, 

vindt Kris dat wel heel erg ver gezocht.  

Vanaf De plechtige communie gaat ze op zoek naar een 

partner en begint ze dus bij de alleenstaande Jomme Dockx.  

In De vakantie, na zeven weken vruchteloos te hebben 

geprobeerd, schakelt ze een versnelling hoger en stelt ze zich 

min of meer kandidaat om de moederrol over de enige zoon 

van Jomme op zich te nemen. Jomme wijst haar met veel 

vertoon definitief af waarop de ondeugende bode Baconfoy 

haar vervolgens probeert aan Philemon Persez te koppelen. 

Tevergeefs. 

Samen met Bonaventuur Verastenhoven, Jean De Pesser en 

Philemon Persez is Kris de enige die doorheen de drie 

reeksen een promotie te beurt valt: vanaf De muur is ze 

benoemd tot secretaresse van directeur-generaal Jan Clerckx. 

In een poging om van Jenny Vanjes af te raken stellen Persez 

en Verastenhoven in diezelfde aflevering nog een ruil met 

Kris voor, maar dat feest gaat niet door.  

De band met de vierde verdieping lijkt nog niet helemaal te 

zijn doorgeknipt en vanaf dan neemt ze vooral de rol van 

klikspaan op zich. In De beeldende kunst klapt ze uit de 

biecht over wat de directeur-generaal van plan is met de 

kunsttentoonstelling op de gang en in De ruzie zet ze met 

hem een snood afluisterplan op teneinde de échte 

onruststokers op de dienst Persez te kunnen ontmaskeren.  

In Een man te veel lekt ze het nieuws dat de directeur-

generaal heeft beslist dat Bonaventuur Verastenhoven dan 

toch op de dienst Persez kan blijven werken. En ze sluit haar 

geroddel in schoonheid af in De kantoortuin waarin ze de eer 

heeft als eerste aan Persez te komen meedelen dat zijn 

bezuinigingsplan in de prijzen is gevallen.  

De laatste blik die we van haar te zien krijgen is wanneer 

directeur Clerckx te weten komt dat Verastenhoven ervoor 

heeft gezorgd dat de directie Persez zal ophouden te bestaan. 

Daarna vernemen we van haar niks meer. Helemaal aan het 

eind van De kantoortuin blijkt Thierry De Vucht 

privésecretaris van Jan Clerckx te zijn geworden, of dat ten 

koste van Kris is gegaan komen we niet te weten. 

Voor het overige weten we nog van haar dat ze de Humo 

leest, aan turnen en volksdansen doet en dat ze later, als ze 

eenmaal getrouwd is, zal stoppen met werken om voor haar 

gezin te zorgen. Tussen twee reeksen in is ze naar Sicilië met 

vakantie is geweest.



Tot slot, Kris heeft een goede gezondheid, afgezien dan van 

enkele problemen met nierstenen. Dat is trouwens ook de 

reden waarom we haar voortdurend water zien drinken, ze 

dient zich in De nieuwe typiste zelfs aan met een fles onder 

de arm.  

Markante uitspraken 

“Ik kom hier werken. Ik kom u uit de nood helpen voor de 

tijd dat Betty niet meer kan komen indien u met mij tevreden 

bent en indien Jean niet horendol wordt van mij.” — uit De 

nieuwe typiste 

“De ziektes die ge krijgt moet ge met vreugde dragen, zegt 

ons ma.” — uit De bijverdienste 

“Kansspelen he Jomme, dat zijn werken van de duivel." — uit 

De archiefkamer 

“Ik geloof dat al die tegenslag die gij kent voortkomt van uw 

alleen zijn. Het Oud Testament, de eerste woorden, kent ge 

die, Jomme: Het is niet goed dat een man alleen blijft.” — uit 

De plechtige communie 

“Jomme is de laatste tijd een beetje zenuwachtig. En weet ge 

hoe dat komt? Dat komt hij geen vrouw heeft die het 

vrouwelijk werk voor hem kan doen.” — uit De plechtige 

communie 

“Ge ziet hoe ge kunt gestraft worden als ge een christelijk 

huwelijk zomaar verbreekt.” — uit De vakantie 

“Dat Mireille-meiske, dat moet toch ook geen al te katholieke 

zijn. Dat die zomaar een zwangerschap zonder dat ze … allez, 

buiten het sacrament van het huwelijk.” — uit De kantoortuin 

1. Kris heeft haar zinnen gezet op Jomme Dockx, als mede-diepgelovige een voor 
haar uitstekende partij om mee te trouwen. Helaas blijken de gevoelens niet 
wederzijds. 2. Een nieuwe kalender aan het begin van het jaar: Kris zorgt voor 
eentje met beeltenissen van heiligen. 3. In haar kantoor van secretaresse van de 
directeur-generaal, een zeldzaam beeld. 4. Kris verneemt uit eerste hand over de 
dreigende sluiting van de directie Persez.





Wondende in de Kanaalstraat 43 te Willebroek. 

Een aantal collega’s betreurden in De zoon het feit dat 

directeur Tienpondt Betty had laten overplaatsen naar de 

tweede verdieping. De aanleiding daartoe was geweest dat ze 

in De brief had aangedurfd het aan boord te leggen met zijn 

zoon Theo. Daar was sprake van een té groot standenverschil, 

aldus de directeur. En hoewel het aan het einde van de 

aflevering alweer uit was tussen de twee, was het kwaad al 

geschied en de overplaatsing een feit. Reden waarom we haar 

Hoofdpersonages

BETTY BOSSÉ 

Typiste (reeks 1 en 2, tot en met De nieuwe typiste)

“Betty is een goed kind. Stom van goedertierenheid, ja. 
Ze gelooft alles hé, ze gelooft iedereen. Ze ziet nergens 
kwaad in. De goedheid zelve.” — Jomme Dockx 



in één aflevering moeten missen, pas in De liefde kan ze weer 

op de vijfde verdieping terecht door ingrijpen van de 

dienstdoende directeur Philemon Persez. 

Betty houdt er doorheen de reeks een behoorlijk aantal 

vriendjes op na. In Het pensioen heeft ze het over Hugo, een 

ijzervlechter. Hij werd te oud bevonden en is vervangen door 

ene Marcel, die ze omschrijft als een soort van teddybeer van 

80 kilo met een snor. In De brief is Theo aan de beurt. Ze 

heeft het dan nog over een keepende ex, Xavier.  

In De stembriefjes heeft ze een vriend én een aanbidder: de 

ene is een coureur, de andere charmezanger. Wellicht is het 

met die laatste dat ze verschijnt in Het feest, want het 

heerschap laat zich voorstellen als Billy Hammer, een 

Liverpools zanger. Het laatste vriendje waarvan we wat 

vernemen is een houtbewerker, in De verhuizing. De man 

was zelfs in zijn opleiding met onderscheiding geslaagd, maar 

stempelt. Dat ze omwille van al die losse contacten de pil 

neemt keurt de katholieke Jomme Dockx in De hoed resoluut 

af. 

Bij de start van de reek is Betty drieëntwintig jaar oud en al 

drie jaar lang werkzaam op de dienst Tienpondt. Voordien 

1. In De hoed is promoveert Betty heel even tot directiesecretaresse. Ze kleedt zich 
er meteen naar in een keurig mantelpakje. 2. Op Het feest bij Philemon Persez 
thuis, omringd van twee van haar concurrerende aanbidders: links Theo 
Tienpondt, zoon van, en rechts ‘Billy Hammer’, haar huidige vriend die zich 
uitgeeft voor een zanger uit Liverpool.



werkte ze ook nog op het Ministerie van Oorlogsschade. Daar 

werd ze zelfs even tot secretaresse van een inspecteur 

aangesteld. De verslaggeving toen gebeurde onder ede, maar 

in De inspectie weidt ze er uitvoerig over uit, waardoor ze in 

feite meineed pleegt. 

Iedereen mag Betty graag. Al blijft ook zij niet gespaard van 

een aantal conflicten. In De hoed wordt ze door de 

afwezigheid van Mireille Puis even benoemd tot secretaresse, 

maar dat wordt haar door die laatste achteraf allesbehalve in 

dank afgenomen. De relatie met Mireille is trouwens aan 

schommelingen onderhevig: meestal lijkt het erop dat de 

jaloerse secretaresse de populaire dactylo maar moeilijk kan 

verdragen, maar evengoed zijn er momenten dat ze elkaar in 

vertrouwen nemen, met name in De brief en in De nieuwe 

typiste. In De hoed verlinkt ze haar goede steun en toeverlaat 

Jomme Dockx bij Tienpondt en Persez in verband met de 

mop met de hoed van Verastenhoven. Jomme maakt 

daaropvolgend hun zogenaamde goede bureaurelatie gedaan. 

In De aprilgrap speelt ze dubbelspel in de aprilgrap van De 

Pesser en Vanhie.  

Betty neemt het voortouw in een actie vanwege de typistes 

om het cafetaria vroeger te laten opengaan, waarmee ze 

madame Arabelle tegen zich in het harnas jaagt. Het is in die 

hoedanigheid van voortrekker dat ze daarover in Alainke een 

kleine vergadering belegt. Op die manier krijgen een aantal 

collega’s van haar een gezicht. 

Betty werkt zich niet te pletter. Al van meet af aan in Het 

pensioen zien we hoe ze uitgebreid haar schminkaccessoires 

uitpakt, en horen we haar aankondigen dat ze haar 

teennagels gaat lakken. Ze is gesyndiceerd bij de 

socialistische vakbond, houdt van roddelblaadjes, ze leest het 

toenmalige koningsblad De Post, en is dol op sjieken, die 

Jomme overigens speciaal voor haar aankoopt voor zijn 

winkeltje. Ze heeft een goede gezondheid, afgezien dan van 

wat gezichtsproblemen, waarvoor ze contactlenzen draagt. 

Ze komt met de trein werken en is de op één na oudste 

dochter uit een gezin met zes kinderen. Vader Gérard Bossé 

is werkloos. Het niet al te welstellende gezin heeft geen 

telefoon.  

In De nieuwe typiste krijgen we te horen dat haar moeder 

terminaal ziek is. Betty legt uit waarom zìj het is die voor haar 

moeder zal thuisblijven om voor haar te zorgen, en zo krijgen 

we meteen ook wat zicht op haar gezin van herkomst: haar 

oudste zus woont in Limburg en verwacht haar tweede 

kindje. Louis, waarmee we kort kennismaken in De liefde, is 

schipper van beroep en Karel vervult zijn dienstplicht in het 

leger. De twee jongsten zitten op de technische school.  

Hoewel Mireille Puis, als profetes van de profeet Leidsman, 

het in diezelfde aflevering anders voorspelt, wordt nadien van 

Betty niets meer vernomen. 



Markante uitspraken 

Wat die fotokopies betreft, dat is het werk van de typistes en 

in het vervolg maak ik al de fotokopies. (...). Da’s ’t enige dat 

ik hier heb, dat is vier keer naar ’t zevende trekken voor 

fotokopies. — uit De inspectie

1. Betty komt erachter dat de collega’s, met name directeur Tienpondt, haar 
liefdesbrief hebben gelezen toen ze even weg was, nota bene gericht aan zijn 
zoon. 2. Bonaventuur Verastenhoven heeft een onleesbaar geschrift en dus moet 
de dactylo geregeld om opheldering gaan vragen. 3. Het vrij onverwachte 
afscheid. Nogmaals blijkt hoezeer Betty door iedereen graag was gezien. 4. Haar 
laatste beeld, alleen in de lift naar de uitgang, aangeslagen.





We zitten al ver in de vierde aflevering van reeks 2 wanneer we 

vernemen dat er een nieuwe directeur-generaal is aangesteld, 

de genaamde Jan Clerckx, in opvolging van Karel Van Den 

Toren. 

Clerckx zet meteen al in De inspectie de toon door het met de 

chagrijnige directeur Ghijsels op een akkoordje te gooien en 

mee te stappen in de grap dat er algemene inspectie op de 

dienst Tienpondt op komst is. Het zal niet zijn laatste frats 

zijn. 

Hoofdpersonages

JAN CLERCKX 

Directeur-generaal (Reeks 2, vanaf De inspectie en reeks 3)

“Als dienstchef kan je je helemaal nog niet permitteren 
om boekjes te zitten lezen! Zoiets begint pas bij 
directeurs!”  



Over wie Jan Clerckx precies is blijft het een beetje in het 

duister tasten. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen: twee 

zoontjes, lagereschoolkinderen, die hij in De plechtige 

communie mee naar kantoor brengt, en een negentienjarige 

dochter. Die laatste skiet, en in De tijdelijken horen we hoe 

hij voor haar in het Duits een nieuwe skileraar regelt. De 

voorgaande had iets teveel de charmeur uitgehangen, naar 

zijn zin. 

Zelf gaat hij nochtans ook niet helemaal vrijuit als het over 

flirten gaat: in De enquête bindt hij de strijd aan met 

Philemon Persez om de meeste aandacht van twee stagiaires 

van de hogeschool. En in De tijdelijke probeert hij ene 

Solange in te lijven voor een tijdelijke baan. In diezelfde 

aflevering loopt hij de kandidate van Thierry De Vucht voor 

die vervanging tegen het lijf, Sabrina Van Hoeye. Een gênant 

weerzien wordt het wanneer Sabrina uit de biecht klapt over 

een nachtelijke escapade die ze schijnbaar ooit samen hebben 

meegemaakt. En later, in Een man te veel, vernemen we tot 

slot van hemzelf dat hij de nacht niet thuis heeft 

doorgebracht.  

Clerckx is geopereerd aan zijn meniscus, maar raadt in De 

bijverdienste de door hetzelfde probleem getroffen Vanhie af 

hetzelfde te doen. “Nog pijnlijker dan het speen,” zegt hij 

1. “Tot hiertoe zeven verdachten,” laat Clerckx in een gesprek met Persez weten. 
Hij steekt zijn leesliefhebberij bepaald niet onder stoelen of banken. 2. In De 
plechtige communie heeft de directeur-generaal zijn kinderen mee naar kantoor 
gebracht.



over de ingreep, waarmee we ook van deze aandoening akte 

nemen.  

In feite krijgen we hem vooral te zien wanneer hij klachten 

heeft over het functioneren van de dienst Tienpondt: in De 

bijverdienste heeft hij met die laatste aan de stok omdat er 

drie weken eerder al vijftien dossiers op Binnenlandse Zaken 

hadden moeten liggen. In De tijdelijken moet hij andermaal 

ingrijpen omwille van achterstand: er worden daarom twee 

tijdelijken aangeworven. Overigens gaat hij in die periode zelf 

twee weken met vakantie. Tienpondt, als oudste van het 

directiekorps, vervangt hem gedurende die periode, maar dat 

draait uit op een sisser. 

In De groentewinkel en De plechtige communie stelt hij een 

onderzoek in om na te gaan waar precies de machine op de 

directie Tienpondt stokt, meteen ook voor een aantal 

collega’s een eerste persoonlijke kennismaking met hem.  

In De muur, met het vertrek van Tienpondt en de 

reorganisatie van de vierde verdieping, wordt Kris Berlo tot 

zijn secretaresse benoemd. Van haar voorgangster kunnen we 

trouwens maar één keer een glimp opvangen, in De 

tijdelijken. 

Jan Clerckx houdt er blijkbaar nauwe contacten op na met 

een aantal grote televisiedirecteurs. Een van hen zou hem 

persoonlijk hebben opgebeld met de vraag of er aan het loket 

mocht worden gefilmd in het kader van de bijverdienste van 

Bonaventuur Verastenhoven in De bijverdienste. 

Tot slot is hij ook niet vies van een vuile streek. Als er dient te 

worden beslist op welke afdeling er ten tijde van De 

beeldende kunst een kunsttentoonstelling moet plaatsvinden, 

georganiseerd door het Ministerie van Cultuur, stelt hij "de 

cultuurbarbaren van ’t vierde voor”. Om uiteindelijk mee te 

komen luisteren naar een uitleg van een kunstkenner om 

“hun idiote koppen te zien als ze er geen snars van 

begrijpen.”  

1. In De enquête kunnen Clerckx en Persez hun ogen van de jonge stagiaires niet 
afhouden. 2. De directeur-generaal is een liefhebber van whisky en cognac. 3. De 
nieuwe tijdelijke Sabrina Van Hoeye schijnt Jan Clerckx wel heel erg goed te 
kennen. Vanop een bal zo blijkt. 4. “Een nichtje,” zo noemt Clerckx zijn 
kandidate die hij voordraagt ter vervanging van Jean De Pesser in De tijdelijke.





Geboren op 6 augustus 1940 en wonende in de Kanaalstraat 

87 te Vilvoorde. 

Jean Emérence Eugène De Pesser is wellicht een van de meest 

herkenbare karakters uit de reeks: het groot lawaai, de 

opschepper, de man van de schone schijn, maar evengoed de 

man met het kleine hartje.  

In 1962 legde hij zijn examen tot adjunct-correspondent af en 

tot voor de komst van Vanhie in Het pensioen was hij de vaste 

loketbediende van de dienst Rechtspleging en Kosten. 

Hoofdpersonages

JEAN DE PESSER 

Opsteller

“Ik heb redenen genoeg om slechtgezind te zijn. 
Iedereen krijgt hier maar bevorderingen. Alleen Jean 
De Pesser niet. Schijnen ze niet te kennen!”



In de eerste aflevering is hij er tien jaar aan het werk, als 

klerk. Het zag er even naar uit dat hij onderafdelingchef zou 

worden: met het vertrek van Valère Custers in diezelfde 

episode hadden zowel hij als Bonaventuur Verastenhoven, 

dan nog opsteller, deelgenomen aan de nodige examens 

teneinde die op te volgen. Maar het was De Pesser die de 

duimen moest leggen. Het begin van een maandenlange vete, 

en ook het einde van de vriendschap tussen de twee, zo blijkt 

later, aan het einde van Het huurhuis.  

Door de afwezigheid van directeur Tienpondt in De liefde kan 

hij even van het gevoel proeven onderafdelingchef te zijn, 

maar andermaal moet hij in De muur het onderspit delven 

wanneer de vrijgekomen plaats van Verastenhoven, die dan 

promoveert naar dienstchef, wordt ingenomen door de 

politiek benoemde Thierry De Vucht. Nog tot in Een man te 

veel blijft hij er luidop van dromen ooit eens te kunnen 

doorgroeien. 

Voor zover we weten heeft De Pesser nog een zus, hoewel hij 

dat in De stembriefjes min of meer ontkent. Zijn beide ouders 

leven nog. En voor wie het niet in de gaten zou hebben gehad: 

zijn tweelingbroer uit Texas die zijn opwachting maakt in De 

bijverdienste bestaat niet echt. Tot groot jolijt van Gilbert 

Vanhie heeft de rode Jean ook nog een tante nonnetje. 

1. Jean De Pesser loopt nogal eens wat mis: een bevordering in Het pensioen en in 
De muur (Thierry De Vucht, hier in de achtergrond, gaat ermee aan de haal) en 
ook het voldoende aantal stemmen ronselen voor zijn herverkiezing  als 
vakbondsafgevaardigde blijkt geen sinecure te zijn. 2. Op een vakbondsmeeting 
tegen de komst van een nieuwe computer.



Of Jean nu al dan niet een eigen huis heeft blijft onduidelijk, 

ondanks het feit dat het thema doorheen reeks 1 een aantal 

keren aan bod komt. Dat hij nog rijker is dan directeur 

Tienpondt, zoals Betty beweert, zwakt hij een beetje af, maar 

hij blijft er wel bij een woonst te bezitten. Ook later nog 

houdt hij dat vol, ondanks het feit dat zijn echtgenote José 

dat in Het huurhuis had weerlegd. De uiteindelijke uitleg die 

hij eraan geeft is dat hij in een huurhuis woont, maar dat zijn 

ouders een huis betrekken dat eigenlijk al van hem is. 

Helemaal op het einde van Het feest ontkent José ook dat. 

Jean heeft samen met José twee kinderen: Alice en Eddy, die 

het Downsyndroom heeft. Eddy is ten tijde van reeks 3 tien 

jaar oud en zal na een tijdje ernstig ziek te zijn geweest 

uiteindelijk in De tijdelijke komen te overlijden. 

De Pesser heeft tot aan De muur geen auto en pendelt met de 

trein. Het laatste stuk van het traject doet hij aanvankelijk 

samen met Jomme. Zeer tegen zijn zin, zegt hij in De hoed, 

maar een eerdere trein nemen is geen optie omdat daarop en 

oud lief van hem meereist, die steeds bij hem op schoot wil 

zitten.  

Afgaande op zijn visitekaartje in de begingeneriek is hij 

wonende te Vilvoorde, maar er zijn ook aanwijzingen dat hij 

van Mechelen komt: madame Arabelle noemt hem in De 

aprilgrap ‘maneblusser’, zoals de inwoners van Mechelen 

worden genoemd, en hij zegt lid te zijn van de burgerlijke  

bescherming van die stad. 

De Pesser ontbreekt in twee afleveringen: in De brief blijft hij 

thuis bij zijn depressieve vrouw en in De tijdelijke zorgt hij 

voor zijn zieke zoon. In De archiefkamer is hij het grootste 

deel van de tijd afwezig omdat de hond van de buren zijn 

tandprothese doormidden heeft gebeten. Datzelfde gebeurt 

De tijdelijken opnieuw, alleen is het nu hijzelf die het gebit 

kapot bijt op het karkas van een kalkoen. Hij bezit over een 

goede gezondheid, alleen in De bijverdienste dat er sprake 

van een jaarlijkse winterse verkoudheid. 

Hij laat zich graag Jean-Jean-pour-les-dames noemen, en 

zoals hij het zelf in De nieuwe typiste verwoordt: “Ik kus een 

vrouw als ik de kans krijg”. De enige keer dat we dat ook echt 

te zien krijgen is in De muur, waarin hij de pas toegekomen 

dactylo Caroline Vankersbeke zoent. Maar er zijn tal van 

scènes waarin hij zijn bijnaam waarmaakt: in De zoon is hij 

ronduit handtastelijk bij een ons verder onbekende dame, in 

Alainke legt hij het aan boord met Kris Berlo, in De nieuwe 

typiste benadert hij Caroline, die als gevolg daarvan ook weer 

snel vertrekt, en in De bijverdienste gedraagt hij zich tijdens 

een gesprek wel erg close met Mireille Puis. In Het feest kust 

hij de vrouw van Gilbert Van Hie nét niet en in Het dossier 

zoent hij Mireille Puis bij wijze van welkom voluit op de 

lippen.  



Markante uitspraken 

“Al jaren vragen de mensen aan mij: werkt gij ook op die 

dienst van kwibussen, kwastelorums en snijbonen. Al jaren 

zit ik mij belachelijk te maken tussen het grootste congres 

van kwibussen dat er bestaat. En met Tienpondt op kop kon 

de schijn nog een beetje worden opgehouden, maar nu is het 

helemaal om zeep. Met Persez wordt dat een echte ramp. Ik 

vraag mijn overplaatsing, goed geweten.” — uit De muur. 

Jean De Pessser laat zich graag Jean-Jean-pour-pour-les-dames noemen en 
maakt die bijnaam meer dan waar (1,2 en 3). 4. Het conflict dat hij daarover met 
Caroline Vankersbeke had in De nieuwe typiste kent een onverwachte wending in 
De muur.





Thierry, spreek uit als Thiry, De Vucht is de enige zoon van 

gecoöpteerd senator De Vucht, waarvan we een eenmalige 

glimp opvangen in De beeldende kunst. Zijn oom is 

staatssecretaris. De familie is rooms-katholiek van signatuur 

en eigenlijk van eenvoudige komaf: grootvader was van beroep 

schrijnwerker en vader, vooraleer hij in de politiek ging, 

bediende bij de Boerenbond. 

Wanneer Thierry De Vucht al vroeg in de reeks zijn debuut 

maakt, in De stoel, heeft het er alle schijn van dat hij politiek 

Hoofdpersonages

THIERRY DE VUCHT 

Opsteller (Reeks 1, van De stoel tot De brief) en 

onderbureauchef (Reeks 3)

“De Vucht: veel intelligentie. Maar ze slaapt.” — 
Philemon Persez



is gedropt. We zien directeur Tienpondt, Philemon Persez en 

Bonaventuur Verastenhoven wel om beurten met zijn dossier 

rondlopen, maar naar de inhoud daarvan is het gissen. Als 

Vanhie hem gepikeerd naar zijn diploma’s vraagt, houdt hij 

zich op de vlakte. 

Als vergeldingsactie voor de fratsen van Jean De Pesser in De 

stoel en in De valies zetten Persez en Verastenhoven De 

Vucht meteen aan het werk als opsteller, en begint hij dus 

niet onderaan de ladder, als klerk. In die functie heeft hij 

bovendien recht op een eigen bureau en als gevolg daarvan 

beslist Verastenhoven dat Jomme Dockx die van hem dan 

maar moet afstaan. Op die manier komt de flirterige De 

Vucht naast Betty te zitten die hij vrijwel onmiddellijk min of 

meer probeert te benaderen. Haar loyaliteit ten opzichte van 

de onfortuinlijke classificeerder is echter zo groot dat hij bot 

vangt.  

Hard werken zien we hem niet doen. In Het huurhuis 

bijvoorbeeld leest hij ostentatief zijn zevende Hemingway uit, 

naar eigen zeggen in zes dagen tijd. De Pesser reageert hierop 

gepikeerd door hem van een betwist dossier te voorzien. 

Maar De Vucht pruttelt tegen want het is immers niet de 

bedoeling dat hij de stiel van opsteller zou gaan leren. Hij 

zegt daarover: “Ik ben hier om te bestuderen hoe mensen met 

mekaar omgaan. Waar mensen tekortschieten. Waarom soms 

1. Het debuut van Thierry De Vucht, in De stoel. 2. De Vucht valt herhaaldelijk in 
slaap tijdens de werkuren. “Een ziekte,” zegt hij zelf.



het arbeidsvolume te laag ligt.”  

En daarmee houdt het eerste verhaallijntje van De Vucht op. 

Aan het begin van De brief vernemen we van Tienpondt dat 

hij plots is vertrokken naar Marrakesh om er aan het Belgisch 

consulaat te gaan werken. Nadien, in De beeldende kunst, 

vertelt hij hoe hij daar niet veel meer moest doen dan 

adressen kleven op de uitnodigingen voor de recepties voor 

de hoge gasten. En voor de rest hoorde hij met madame van 

de ambassadeur rond te rijden en haar onledig te houden. 

Meteen ook de reden waarom hij op een mooie dag terug 

naar België werd gezonden: hij had haar zogenaamd iets té 

onledig gehouden. 

Goed tweeëntwintig afleveringen later, in De muur, 

verschijnt hij vanuit het niets weer op het toneel. De reden is 

dat er met het vertrek van directeur Tienpondt, een 

betrekking is vrijgekomen, en in dat gat springt de 

opportunistische De Vucht maar al te graag. Maar bij het 

begin van de aflevering blijkt dat het lang niet duidelijk is hoe 

de postjes nu precies zijn verdeeld en uiteindelijk moet De 

Vucht genoegen nemen met de plaats van onderafdelingchef. 

Een vergissing van een of andere idioot legt hij zijn nederlaag 

uit. Hij maalt er verder niet al te veel om. 

Al meteen bij zijn kennismaking met Caroline Vankersbeke 

doet hij zijn imago van rokkenjager alle eer aan: hij geeft haar 

een handkus, die zij zich overigens laat welgevallen. Jammer, 

vindt hij, dat hij als zoon van de senator, niet zomaar zijn 

gang kan gaan bij zijn partnerkeuze omdat hij enkel kan 

kiezen uit de zogenaamde grieten van zijn kleur: “De Vucht: 

persona non grata bij de roden, de blauwen, de zwart-gelen 

en de groenen,” zegt hij daarover.  

Vanaf De kwis is het wat Caroline betreft menens: ze kussen. 

Al heeft dat voor De Vucht niet dezelfde waarde dan voor 

haar. Alleszins gaan ze ’s avonds samen al eens wat drinken. 

Niet veel later bekent hij aan Hilaire Baconfoy dat hij toch 

wat op zijn tellen zal moeten letten want dat hij al “zoiets als 

een vast lief “heeft. Wat hij even voordien in een gesprek met 

Verastenhoven nochtans had weerlegd.  

In De robotfoto neemt zijn enthousiasme voor Caroline af en 

naar aanleiding van de aanhouding van Gilbert Vanhie door 

de politie noemt hij haar zelfs een stomme kont, omdat dat 

omwille van haar geroddel zover was gekomen. Nog fraaier 

wordt het wanneer hij zijn ex-verloofde Sabrina Van Hoeye 

op de dienst Persez weet in te lijven. Er onttrekt zich een 

waar duel tussen de twee dat eindigt met het advies van 

Sabrina dat Caroline best gewoon met hem kapt, voor dat ze 

zich een desillusie oploopt. 

De Vucht is niet te beroerd af en toe zijn politieke relaties in 

te schakelen: omwille van het behoud van de 

kunsttentoonstelling in De beeldende kunst trekt hij naar 

Brussel en in De kwis gaat hij persoonlijk met Jos Ghysen 



regelen dat Jomme Dockx aan diens quiz in Te bed of niet te 

bed kan deelnemen. In De tijdelijke blijkt dat Sabrina 

eveneens politiek is gedropt, getuige het onderhoud ter zake 

dat directeur-generaal Clerckx en directeur Persez hebben 

met de directeur-personeel, de genaamde directeur … De 

Vucht. 

De Vucht stottert behoorlijk als hij kwaad is en slaapt 

regelmatig tijdens de werkuren. Een echte uitleg voor dat 

heeft hij niet, hij noemt het een ziekte. Toen hij klein was 

werd hij in Amerika geopereerd, er werd een plastiek 

implantaat in een van zijn benen ingebracht. 

Hard werken doet hij nog steeds niet: in De beeldende kunst 

blijven de dossiers van het Rekenhof onaangeroerd op zijn 

bureau liggen. “Veel intelligentie, maar ze slaapt,” zegt Persez 

over hem tegen de directeur-generaal in De ruzie. 

In De kwis legt Vanhie hem in het bijzijn van een klant het 

vuur aan de schenen door hem publiekelijk wat vragen te 

stellen over een zaak. Hij gaat af als een gieter. Toch schijnt 

hij niet helemaal onwetend te zijn want op het moment dat 

Sabrina in De tijdelijke dient te worden ingewerkt is hij het 

die de taak met veel plezier en kennis van zaken op zich 

neemt. 

Zijn favoriete vakantiebestemming is Joegoslavië (toen nog 

één land) en hij doet aan fotografie, in De reddingsoperatie 

horen we dat hij zijn foto’s zelfs in zijn eigen donkere kamer 

ontwikkelt. Hij heeft bovendien twee jaar kunstgeschiedenis 

gestudeerd, wat hem van pas komt in De beeldende kunst. 

Zoals het een senatorszoon betaamt rijdt hij met een 

Mercedes zoals te zien in De ruzie, al laat hij zich ook al eens 

brengen door de chauffeur van zijn vader.  

Helemaal aan het eind van De kantoortuin blijkt hij zich dan 

toch nog wat te hebben opgewerkt: hij is dan privésecretaris 

van directeur-generaal Jan Clerckx geworden. 

Markante uitspraken 

Ik investeer mijn zakgeld liever in roerende goederen. Hoe 

roerender hoe liever. — uit De beeldende kunst 

Wat je niet kan, kan je ook niet doen. En dan kan je ’t zeker 

niet verkeerd doen. — uit De kwis 

1. De Vucht is zelden uitgerust en dat uit zich al eens in prikkelbaar gedrag. Hier 
moet Baconfoy het ontgelden, van wie hij een hilarische imitatie doet. 2. De 
player laat zich de aandacht van Caroline welgevallen. 3. De Vucht, hier in 
Brussel, ziet élke aantrekkelijke vrouw. 4. Als zoon van een senator rook je 
natuurlijk niet gewoon maar sigaretten maar cigarillo’s.





Geboren op 8 januari 1940 en wonende in de Kerkstraat 2 te 

Mechelen. 

Classificeerder, eeuwig gehuld in stofjas, leider van het 

classificeerderkorps, uitbater van het kantoorwinkeltje, 

schatbewaarder van de zwarte kas, verantwoordelijke voor de 

omhalingen en Lotto-arrangeur. 

Guillaume Dockx, door hemzelf uitgesproken als Giljomme, is 

de laagste in graad. Een positie die hij weliswaar geregeld 

onderstreept maar waarover hij zich eigenlijk nooit echt druk 

Hoofdpersonages

JOMME DOCKX 

Classificeerder

“Ik màg mij belachelijk maken. Omdat dat het 
voorgerecht is van alle Jomme Dockxen, dat wij ons 
mògen belachelijk maken.”



heeft gemaakt. Tenzij hem daardoor oneer wordt aangedaan.  

In een poging toch wat te stijgen op de sociale ladder doet hij 

in De examens een gooi naar de plaats van klerk, maar wordt 

hij vanwege vermoedens tot geknoei met de vragen 

gediskwalificeerd.  

Jomme stamt uit een streng katholieke familie en heeft drie 

broers, Çois, Louis en Nest en een zus, Trees. Vader Jules is 

weduwnaar en komt in De plechtige communie plots op 

kantoor opdraven in een poging Jomme te verzoenen met 

Nest, waarmee hij al jaren niet meer schijnt te praten.  

In 1968 is Jomme gescheiden, nadat zijn vrouw hem had 

bedrogen met zijn beste vriend. Sedertdien leeft hij samen 

met zijn zoon twaalfjarige zoon Adelbert. 

Adelbert is zijn grootste trots en hij praat er dan ook 

voortdurend over, vaak tot grote ergernis van de collega’s. Ze 

gaan al eens op vakantie naar zee of op uitstap, bijvoorbeeld 

naar het Zwin, naar een televisieopname en naar een 

goocheloptreden van het Davidsfonds. Om bij te blijven met 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van opvoeding leest 

1. Naar hoe Adelbert er uitziet blijft het de hele reeks lang gissen. In De gijzeling 
valt er een kleine glimp van op te vangen: elke dag zet Jomme een foto van zijn 
zoon op zijn bureau en dit is de enige keer dat we zien wat daarop staat. Veel 
wijzer maakt het ons echter niet. 2. Als classificeerder maakt Jomme klaaglijk al 
jaar en dag onrechtmatig gebruik van een bureau. Hij heeft officieel alleen maar 
een stoel ter beschikking …



leest hij Vrouw & keuken, In Alainke vertelt hij voor het eerst 

over het feit dat hij overweegt te hertrouwen, niet zozeer voor 

zichzelf, maar om Adelbert weer een moeder te geven. In De 

nieuwe typiste is het bingo. Hij voelt dat zijn lichaam begint 

te spreken en nog niet is uitgediend en begint een relatie met 

ene Marianne, een typiste van op de achtste verdieping. 

Helaas kent dat verhaal een pijnlijk einde.  

Het moment dat Adelbert zijn plechtige communie gaat doen, 

breekt voor Jomme een lastige periode aan: de keuze van het 

tekstje op het prentje, het kostuum, het feest ... het is 

allemaal wat veel. Wanneer zijn persoonlijke problemen zich 

beginnen op te stapelen ziet de typiste Kris Berlo haar kans 

schoon en begint ze hem te benaderen. Jomme van zijn kant 

wijst haar in De vakantie genadeloos af en vraagt aan 

dienstchef Philemon Persez zelfs of hij ze niet kan laten 

overplaatsen. Terloops laat hij vallen dat hij Mireille Puis wèl 

zou zien zitten. 

De computer is het begin van nog meer muizenissen: Jomme 

begint zich af te vragen of hij wel de echte vader is van 

Adelbert en die twijfel kent zijn hoogtepunt in De 

reddingsoperatie. Als Adelbert in Het dossier opbelt om te 

zeggen dat hij bij een vriendje zal blijven eten ’s avonds 

omdat hij daar zo goed met de mama kan praten steekt het 

plan om te hertrouwen weer even de kop op, maar daar blijft 

het bij. 

De classificeerder weet als diepgelovig mens af en toe flink te 

ontroeren. Hij is uiteraard danig tegen de pil, zijn reactie op 

Betty, die daarover uitweidt in De hoed spreekt boekdelen. In 

De kwis wint hij een reis naar Lourdes, wellicht het mooiste 

cadeau dat hij ooit heeft gekregen. In Een man te veel zien we 

daarvan beelden. Ronduit emotioneel wordt het wanneer hij 

in De kantoortuin een grafgarnituurtje geeft aan Jean De 

Pesser waarop staat dat hij voor zijn overleden zoontje 

Eddyke heeft gebeden. Als de dienst Persez even later komt te 

sluiten vloekt Jomme in zichzelf: “Had ik dat nu geweten in 

Lourdes. Verdekke toch.” We zien het hem menen. 

Afgezien van omwille van eerdergenoemde inzinking is het 

alleen nog in De tijdelijken dat hij ontbreekt, wegens griep. 

Eigenlijk verkeert Jomme in erg goede gezondheid, los dan 

van enkele kleinere aandoeningen. We merken er nergens 

wat van, maar in De bijverdienste zegt hij aan lumbago te 

lijden. In De aprilgrap heeft een zweer op zijn stuit, waardoor 

hij niet kan zitten, en reeds in Het pensioen zegt hij 

kleurenblind te zijn. 

Tot slot nog wat trivia: Jomme kan zijn handen niet wassen 

onder een straal en laat daarom altijd de lavabo vollopen. Hij 

studeert samen met Adelbert Latijn, draagt halflange 

onderbroeken en heeft een hekel aan de moderne 

vrouwentiretten in zijn broek, hij prefereert immers knopen. 

Hij ruikt naar frieten omdat hij die elke dag voor Adelbert 

moet maken. Behoorlijk schoolresultaten behaalde hij nooit 



en ook de cursus brandveiligheid heeft hij al drie keer 

tevergeefs gevolgd. 

Als hobby traint hij een miniemenploegje en hij is, hoewel hij 

geen enkel instrument bespeelt, al jarenlang lid van de 

plaatselijke fanfare.

1. Jomme op gesprek bij de directeur-generaal: hij staat dan steevast 
doodsangsten uit. 2. In De reddingsoperatie heeft Jomme twijfels over het feit of 
Adelbert nu wel degelijk zijn eigen zoon is. Hij trekt met een foto rond bij de 
collega’s op zoek naar bevestiging. Volgens Vanjes is er geen duidelijker 
vergelijkingsmateriaal dan de oren van een mens. 3. Dolverliefd op Marianne, 
een dactylo van ’t achtste, in De nieuwe typiste. 4. Adelbert belt op om te vragen 
of hij ’s avonds bij een vriendje mag blijven eten. Het is de eerste keer dat hij 
zoiets doet en Jomme is er het hart van in.





Geboren op 3 april 1920 en wondende in de Kazernelaan 33 te 

Etterbeek. 

Arabella Lucas, beter gekend onder de naam madame 

Arabelle, gehuwd met Jean-Pierre en moeder van twee 

kinderen: een dochter, die in Zuid-Amerika woont, en een 

zoon waarmee ze in onmin leeft.  

Dat laatste hoeft eigenlijk niet te verbazen. Hoewel ze op de 

dienst Rechtspleging en Kosten een bijzonder geliefde persoon 

Hoofdpersonages

ARABELLE LUCAS 

Koffiedame (reeks 1 en 2, gastoptreden in reeks 3)

“Ik zal wel naar mijn koffiemachine gaan. Dat pruttelt 
ook als het begint te werken.”



is, rijgt ze tegelijkertijd het aantal conflicten dat ze er heeft 

aan elkaar. Al van in Het pensioen zit het er bovenarms op 

met de secretaresse, Mireille Puis., Arabelle zou haar achter 

haar rug om een snertsecretaresse hebben genoemd.  

In Alainke krijgt ze haar eigen cafetaria en wordt ze 

bevorderd tot mess-madame. Omdat het cafetaria pas om 

tien uur opengaat start Betty Bossé samen met de andere 

typistes een handtekeningenactie: het moet ’s ochtends 

vroeger open, bij voorkeur al om acht uur. Iedereen is het 

daarmee eens, behalve Arabelle zelf. Haar beklag in een brief 

aan de directie wordt haar noodlottig want ze wordt als 

gevolg daarvan overgeplaatst, vanaf De inspectie werkt ze een 

tijdje op het Ministerie van Justitie.  In De gijzeling kan ze 

het vanwege haar gegijzelde ex-collega’s niet laten toch weer 

eens even terug te keren, want van dat avontuur wil ze 

uiteraard alles te weten komen. Vanaf De tijdelijken wordt ze 

herbenoemd op de vierde verdieping. 

Arabelle heeft het een beetje hoog in haar bol. Dat heeft 

wellicht te maken met het feit dat haar man maître d’hôtel is 

in een chique restaurant. Ze laat dan ook geen enkele kans 

onbenut om te laten merken dat zij wèl fatsoen kent, in 

tegenstelling tot velen van haar collega’s. Bovendien heeft ze 

een niet zo aardig kantje. Een fraaie illustratie hiervan horen 

1. Arabelle heeft nogal wat last van ziektes. Hier vertelt Bacon ze over haar 
nieuwste zelfdiagnose: ze lijst aan ‘artritisme’. 2. Naast koffiedame is Arabelle ook 
opgeleid als EHBO-deskundige van het ministerie.



we nadat de goedhartige Philemon Persez haar onderdak had 

verschaft, ze was dan net in De valies door haar man buiten 

gezet. Over haar gastvrouw vertelt ze naderhand: “We hebben 

goed gegeten, gewoon, biefstuk friet. Ge ziet goed dat ze de 

grote keuken niet kent.” En ook: “Ze is wel een beetje van 

lage komaf, dat ziet ge goed. Persez is een mijnheer, maar zij 

is geen madame.” En nog: “Ze wonen in een mooi 

appartement. Wel een beetje gebrek aan goede smaak: de 

kleuren, de meubels, …” Om te besluiten met: “Maar het zijn 

lieve mensen, ik wil er geen kwaad woord van zeggen.” 

Ze is niet te beroerd om af en toe dubbelspel te spelen: in De 

verhuizing helpt ze mee een officiële directeursnota te laten 

verdwijnen om vervolgens in De inspectie daarover tegen 

directeur Ghijsels uit de biecht te klappen. In De aprilgrap is 

ze de mol van dienst en tijdens De vakantie houdt ze dan 

weer net iets te veel haar mond, waarbij door haar toedoen 

zowel Tienpondt, Persez én Baconfoy zonder elkaars 

medeweten op hetzelfde moment met champagne trakteren. 

De lijst van ziektes en kwalen waaraan Arabelle allemaal 

beweert te lijden is schier eindeloos. In De hoed heeft ze last 

van een soort van jicht in de schedel, artritisme zoals ze zelf 

dankzij haar medische encyclopedie heeft kunnen 

diagnosticeren. Op hotel gaan is voor haar uitgesloten, want 

daar krijgt ze aanvallen van claustrofobie. Nadat ze in De 

stoel afwezig was geweest keert ze in Het huurhuis als 

herboren terug, met dank aan de aquapunctuur. Daarna blijft 

het een beetje stil rond haar zwakke gezondheid, tot in 

Alainke, waar er al even sprake is van een niet nader 

bepaalde beenproblematiek. Vanaf De groentewinkel valt ze 

dan een tijdje ziek omwille van een gebroken 

rechterscheenbeen. 

Net als Baconfoy behoort madame Arabelle niet tot de dienst 

Tienpondt maar tot de dienst Gebouwen. Om die reden was 

ze in aanvang niet uitgenodigd op het promotiefeest van 

Verastenhoven en Persez in Het feest. Uiteindelijk is het de 

laatste die haar op de valreep toch nog laat komen: ze 

verschijnt er in vol ornaat. Hier pikken we trouwens een 

kleine onschuldige flirt van haar mee, met de vriend van 

Betty Bossé. 

Dat ze af en toe stijlvol voor de dag moet komen weten we al 

vanuit De stembriefjes waarin ze vertelt dat ze geregeld met 

Jean-Pierre naar de opera in de Muntschouwburg gaat 

kijken. Het paar reist af en toe naar Engeland om er te gaan 

shoppen of een musical mee te pikken. Ze zingt zelf ook wel 

wat, een knap staaltje daarvan krijgen we te horen in De 

aprilgrap.  

Arabelle leeft met haar man in een appartement, schminkt 

zich tijdens de kantooruren, houdt van yoghurt, bakt af en 

toe koffiekoeken en is gesyndiceerd bij de rode vakbond. Ze is 

ook EHBO-verantwoordelijke voor heel het gebouw.  



In De muur is ze plots verdwenen. Het is in De beeldende 

kunst dat we van haar opvolgster Natasha vernemen dat ze 

gestopt is met werken en voor korte tijd op de ziekenkas 

staat. Daarna zou ze met pensioen gaan. We zien haar nog 

één keer terug, in De reddingsoperatie.

1. Op het moment dat er een gijzeling aan de gang is op de vierde verdieping is 
Arabelle daar tijdelijk niet aan het werk, ze is dan overgeplaatst naar het 
Ministerie van Justitie. Maar natuurlijk daagt ze beneden in de hal op om de zaak 
mee op de voet te volgen. 2. Bij haar terugkeer naar het vierde blijkt ook ene 
Jacky te zijn benoemd als kantine-overste. 3. Het uitbaten van de nieuwe kantine 
blijkt wat zwaar voor de ouder wordende koffiedame. De jonge frisse Franstalige 
Chantal wordt aangeworven ter ondersteuning. 4. Arabelle komt in De 
reddingsoperatie met aan aantal vriendinnen naar de heropening van de winkel 
van Baconfoy.





Geboren op 7 mei 139 en wonende op de Brusselsesteenweg 

351 te Mechelen. 

Van de jonge jaren van Philemon Severinus Thérèse Persez, 

Mon voor de vrienden, is maar weinig geweten, behalve dan 

het feit dat hij Latijn-Grieks studeerde aan het kleinseminarie. 

Hij dacht op dat ogenblik dat er een priesterroeping in hem 

zat. De bijnamen die hij erop nahoudt liegen er dan ook niet 

om: pater, kanunnik, apostel Persez of Sint-Franciscus, om er 

maar enkele te noemen. 

Hoofdpersonages

PHILEMON PERSEZ 

Bureauchef (Reeks 1 en 2) en directeur (Reeks 3)

“Jarenlang heb ik onder jou gestaan en nooit heb ik 
leiding van jou gekregen. Zweven, in de put zitten, 
sociaal geval zijn, liefdadig doen, preken, dat zijn jouw 
sterke kanten. Maar leiding heb ik nooit van jou 
gekregen!” — Bonaventuur Verastenhoven



Op het moment dat we Persez leren kennen werkt hij nog 

maar drie maanden op de dienst Tienpondt. Zijn karakter is 

datgene dat doorheen de drie reeksen het meest van alle 

personages aan verandering onderhevig is.  

In reeks 1, als dienstchef, neemt hij vooral de rollen van 

bemiddelaar en verzoener op zich. In de tweede reeks valt hij, 

als gevolg van zijn echtscheiding, volledig ten prooi aan de 

drank. De ooit zo fiere en altijd onberispelijk verzorgde 

dienstchef is nu nog maar een schim van zichzelf. Toch 

blijven de collega’s hem steunen. In het bijzonder is dat in het 

nadeel van de opportunistische Bonaventuur Verastenhoven, 

die zich de, door de ellendige situatie van zijn meerdere, 

voordoende promotiekansen tot dienstdoende directeur 

zonder enige schroom laat welgevallen. 

In de derde reeks is Persez het naïeve, bij wijlen ronduit 

knullige diensthoofd, een functie die hem niet altijd even 

goed ligt. In De ruzie komt het zelfs zover dat hij bij 

directeur-generaal zijn ontslag als directeur indient. 

Een ander koosnaampje van hem is cocu Persez. Cocu 

betekent zoveel als hoorndrager, wat insinueert dat zijn 

echtgenote Angèle hem bedriegt. Dat gerucht blijkt ook niet 

helemaal van de lucht te zijn, wanneer zij in Het huurhuis 

1. Het spraakgebrek van Philemon Persez is haast legendarisch: de digrafen ij, ei 
en ui spreekt hij uit als “aa”. Een gebrek aan diftongeren, zegt Mireille Puis, die 
hem hier wat dictie bijbrengt. 2. Naast een onfrisse adem heeft Persez ook 
zweetvoeten. In De ideeënbus, net voor de les judo, worden ze snel gewassen.



voor een eerste keer op kantoor opduikt om hem te komen 

vertellen dat ze zogezegd de stad ingaat. Zelfs de naïeve 

Persez begrijpt hoe laat het is. Vreedzaam als hij is incasseert 

hij en reageert er slechts in stilte op door de foto van haar, die 

hij op zijn bureau heeft staan, voortaan in zijn schuif weg te 

steken.  

Tot een schromelijk dieptepunt met Angèle komt het in Het 

feest, waarin ze ongegeneerd onder zijn ogen met een aantal 

mannen aan het flirten gaat. Goedhartig als hij is ziet hij er 

vooralsnog geen graten in. De gevolgen laten zich raden en in 

De verhuizing geeft Persez aan de collega’s te kennen dat 

Angèle van hem wil scheiden. In Alainke bekent hij aan 

directeur Tienpondt dat hij in feite al twee jaar geen leven 

meer met haar heeft. Persez legt de oorzaak voorlopig buiten 

zichzelf, hij wil nog geloven dat het aan het feit ligt dat ze 

geen kinderen konden krijgen. Angèle had dat probleem 

altijd bij hem gelegd.   

In De inspectie, nadat hij haar bij hem thuis met een andere 

man in bed heeft betrapt, gaat het paar uiteindelijk uit elkaar. 

Het is het begin van zijn persoonlijke teloorgang. Hij raakt 

steeds zwaarder aan de drank verslaafd en slaagt er op den 

duur zelfs niet meer in voor zichzelf fatsoenlijk te zorgen. Van 

dan af aan zien hem meer dronken dan nuchter, met als fraai 

dieptepunt in De bijverdienste, wanneer hij van ’s ochtends 

vroeg al, al zwalpend komt binnengewandeld.  

Persez is verliefd op de secretaresse Mireille Puis, die hij 

Mireillemeisje, spreek uit Miraamaasje, noemt. Die liefde is 

altijd wederzijds gebleken al heeft Mireille de boot toch wel 

wat afgehouden, onder meer omdat ze hem met zijn 

1meter68 te klein vindt. Naar anderen toe heeft Persez hun 

soort verhouding altijd ontkend: Hij legt het in De diefstal zo 

uit: “Ik wil het is benadrukken, dat er niets is. Alleen maar 

een zeer grote vriendschap, op het hoger niveau van de 

menselijke verhoudingen.”Wat er ook van aan is, Mireille 

steunt Persez altijd door dik en dun en als het moet gaat ze 

voor hem door het vuur. Aan het einde van De archiefkamer, 

bij het begin van de kerstvakantie, solliciteert Persez openlijk 

bij de bezorgde secretaresse naar meer: “Als je bij me blijft, 

dan ga ik niet naar de nachtmis.”In de derde reeks is Mireille 

verdwenen en is er bij de herstelde Persez ruimte gekomen 

voor een nieuwe relatie. In De computer maakt hij zijn 

kersverse grote liefde bekend: ze heet Zulma en is een 

veertigjarige weduwe met vier kinderen. Wat iedereen al lang 

doorheeft, behalve Persez zelf dan, wordt in Het dossier 

bevestigt: zijn enige grote liefde is en blijft Mireille Puis. Die 

liefde kent in De kantoortuin haar verrassende hoogtepunt. 

Persez is erg onhandig, we zien hem doorheen de reeks een 

1. Het begin van de teloorgang van Philemon Persez, in Alainke. Angèle heeft dan 
net de echtscheiding aangevraagd. 2. Iedereen ziet wat er gebeurt, maar het duurt 
lang vooraleer iemand echt ingrijpt. 3. Persez gaat helemaal uit zijn dak als 
Verastenhoven hem in opdracht van directeur Tienpondt aanspreekt over het feit 
dat hij eigenlijk vooral slaapt op kantoor. 4. Op zoek naar verloren dossiers komt 
Vanhie uit op de schuif van Persez …  





aantal keren struikelen, in De ideeënbus speelt hij zelfseen 

tand kwijt, en wordt niet gespaard van de nodige kwaaltjes en 

ziektes. Zo heeft hij hooikoorts, zweetvoeten en last van een 

stinkende adem. Daarentegen heeft hij het dan weer nooit 

koud. Hij kan ook niet zwemmen.  

En natuurlijk is er zijn alcoholisme, maar in De vakantie zegt 

van dat probleem verlost te zijn, met dank aan de AA. Vanaf 

De computer wordt er gewerkt aan zijn tandprothese en niet 

veel later, in De reddingsoperatie, bekent hij aan de leesbril 

toe zijn. In diezelfde aflevering blijkt zijn kunstgebit ook nog 

niet helemaal op punt te staan, met een aantal hilarische 

taferelen als gevolg. Maar de meest opvallende 

onvolkomenheid is uiteraard zijn spraakgebrek. Hij 

diftongeert niet, zoals Mireille in De liefde diagnosticeert, een 

fout bij het maken van tweeklanken. Van ij- of ei-klank en ui-

klank maakt hij een a. Een fout in de aatspraak, zoals hij het 

zelf dan maar bevestigt aan zijn Miraamaasje. 

Persez komt vanaf De vakantie met de fiets naar het werk en 

het Zwarte Woud is zijn favoriete vakantiebestemming.  Hij 

speelt piano en schrijft gedichten, onder meer aan Mireille, in 

De hoed krijgen we daarvan wat te horen. In De enquête legt 

hij het met een versje aan boord bij de stagiaire Hildegard. 

Hij is een liefhebber van het betere televisiewerk zoals 

taalprogramma’s en documentaires. 

Het verhaal van Persez eindigt met een anticlimax. Eerst is er 

in Een man te veel het feit dat zijn dienst overbevolkt blijkt te 

zijn en dat hij bijgevolg wordt opgedragen iemand weg te 

zenden naar de gevreesde dienst Streekeconomie. Zijn keuze 

valt daarbij op Bonaventuur Verastenhoven, wat uitdraait op 

een nogal zuur afscheid dat later nog een fatale afloop zal 

kennen. Een tweede opdoffer is het feit dat zijn grote liefde 

Mireille Puis ongehuwd moeder is geworden. De genadestoot 

volgt wanneer in De kantoortuin de directie Persez ophoudt 

te bestaan. 

Markante uitspraken 

"Hij is zelfs niet proper op zichzelf Hij slaat wartaal uit, hij is 

depressief, hij is mensenschuw ... Kortom, hij ziet het niet 

meer zitten. Het ontbrak hem ten enenmale aan het gezag om 

mij als directeur te vervangen.” — directeur Tienpondt in een 

brief over Persez, uit De groentewinkel 

 “Weet je wat jij bent? Labiel! Een labiele depressie die zich 

om de haverklap verplaatst tussen een weduwe met vier 

jengelaars en jouw kantoor. En weet jij wat jij niet bent? Een 

leidinggevende directeur!” — dienstchef Bonaventuur 

Verastenhoven tot Persez, uit De ruzie 

1. Persez wil na de scheiding van Angèle heel graag hertrouwen. Hij legt het aan 
boord met Zulma, een weduwe met vier kinderen. In De kwis duikt ze een eerste 
keer op, duidelijk niet helemaal naar de zin van de directeur. 2. In De enquête 
legt hij het, ondanks de relatie met Zulma, aan boord met de jong gescheiden 
stagiaire Geertui: “Waa zaan dus allebaa … geschaaden,” probeert hij voorzichtig. 
3. In reeks 3 is de wat ouder wordende Persez toe aan de leesbril en een 
tandprothese. Het is wat wennen aan dat laatste, zoveel is duidelijk. 4. De 
wederverschijning met Mireille Puis levert een paar zowel hilarische als 
romantische scènes op. Het is helder: deze oude liefde is niet geroest. 





Geboren op 10 augustus 1950 en wonende in de Havenlaan 7 

te Oostende. 

Hoewel Mireille Puis in de derde reeks nagenoeg niet 

voorkomt, heeft ze doorheen de hele reeks van De collega’s 

toch een kleurrijke rol te vervuld. Natuurlijk is ze de 

secretaresse, maar in de eerste plaats is ze toch Mireille-

meisje, de ware grote liefde Philemon Persez. 

Mireille is op het ogenblik dat De collega’s haar start neemt

Hoofdpersonages

MIREILLE PUIS 

Secretaresse (Reeks 1 en 2), vanaf De tijdelijken (Reeks 3)

“Ik zal geen medelijden hebben met al die gelukkig 
getrouwde koppels. Dat ze maar uiteenspatten, ze 
verdienen niet beter.”



achtentwintig jaar. Ze is van goede komaf, weet de goed 

geïnformeerde directeur Tienpondt in De liefde: haar vader, 

genaamde Omer, maar dat horen we pas veel later in De 

archiefkamer, is inspecteur. Haar ene broer is een huisarts 

met een bloeiende praktijk, de andere is ontwikkelingshelper. 

Nog in De archiefkamer vernemen we heel wat details over 

haar grootvader, ene Gerard Puis. Hij werd geboren in 1900 

en huwde in 1920 om vier jaar later al weduwnaar te worden. 

Op zijn zesentwintigste, Mireilles vader was toen anderhalf 

jaar oud, hing hij zich op in de archiefkamer van het 

ministerie, waar hij, net als zijn kleindochter, werkte.   

Zelf blijft Mireille ook niet gespaard van psychisch leed: in De 

hoed is ze een week afwezig, eronderdoor, zoals Tienpondt 

het benoemt, en ook in de tweede reeks is ze een tijdje ziek.  

Sinds haar ziekte is ze gestopt met koffiedrinken, maar in De 

liefde is dat vermoedelijk alweer passé wanneer ze de koffie 

die haar toekomstige verloofde Guido haar aanbiedt niet 

afslaat en in De stembriefjes zien we haar ook effectief weer 

koffiedrinken. 

Wat er precies aan haar grote herintrede in Het dossier 

vooraf is gegaan, is niet helemaal helder. Aan het begin van 

de derde reeks zegt Bonaventuur Verastenhoven nog dat ze 

juffrouw Puis wel nooit meer zullen terugzien, er deden toen 

1. Mireille Puis met Guido Bortsels, een automecanicien met wie ze kort een 
relatie heeft. Hij is er ook bij op het feest van Persez en Verastenhoven, waar de 
verhouding meteen ook faliekant afloopt. 2. In Reeks twee is Mireille een tijdlang 
lid van eens sekte. In De gijzeling prevelt ze voor een goede afloop.



over haar vreemde geruchten de ronde.  

In De tijdelijke weet Persez meer en vertelt aan 

Verastenhoven dat Mireille zes maanden lang verpleegd is 

geweest in een instelling. Ze was wat pirrewirrewar in haar 

hoofd, dat had hij van haarzelf vernomen. Dat schijnt 

achteraf niet helemaal te kloppen. In Een man te veel komt 

Mireille bij hem op gesprek om haar grote steun en toeverlaat 

te laten weten dat ze een kind heeft gekregen, Klara. Ze heeft 

dan gekozen voor het ongehuwd moeder zijn.  

Het vrijgezellenschap is vaak een bron van leedvermaak bij 

de collega’s. Met name madame Arabelle kan zich er 

bijzonder in verkneukelen. Toch is Mireille in tegenstelling 

tot wat velen denken niet helemaal onervaren wanneer het 

over relaties gaat, zoals ze, nota bene tegen Betty, vertelt in 

De brief: van haar twintigste tot haar vierentwintigste was zo 

goed als verloofd. Dat ze echt wel een relatie wil laat ze af en 

toe ook blijken: in Het pensioen al toont ze interesse voor de 

ex-vrijer van Betty. Aan het einde van De liefde flopt de 

huwelijkskandidaat Odiel Tertelure, maar ontmoet ze ook bij 

toeval Guido Borstels, met wie ze kort een verhouding heeft, 

een van dé gespreksonderwerpen in De diefstal overigens. 

Ook doorheen de tweede reeks blijft de platonische relatie 

met Persez, zoals hij ze graag noemt, bestaan. Het is Mireille 

die de teloorgaande dienstchef voor nog meer onheil behoedt. 

Een mooi intiem moment van de twee krijgen we te zien aan 

het einde van De archiefkamer, aan de vooravond van 

Kerstmis. 

Mireille is niet meteen de meest geliefde figuur op de dienst 

Tienpondt. Ze heeft iets hooghartig, loopt er bijna storend 

uiterst verzorgd bij, en onderscheidt zich graag als 

directiesecretaresse van het gewone werkvolk. Vooral de 

laagsten in graad, zoals daar zijn de bode Baconfoy, de 

koffiedame Arabelle en de classificeerder Jomme Dockx, 

mogen zich tot haar slachtoffers rekenen. In De stoel 

bijvoorbeeld is zij het die ervoor zorgt dat de bodes en 

classificeerders niet op de nieuwjaarsreceptie worden 

uitgenodigd en in De zoon geeft ze aan dat ze niet langer 

gediend is met het feit dat Arabelle de koffie in het kantoor 

bedeelt. Ook over het diploma van haar nieuwe liefde Guido 

heeft ze gelogen, de desastreuze gevolgen daarvan krijgen we 

te zien aan het einde van reeks 1. 

De eerste veertien dagen van september is Mireille standaard 

afwezig. Officieel is dat wegens ziekte, maar iedereen weet 

dat ze dan in Knokke met vakantie is. De typiste Betty maakt 

er zich in Alainke publiekelijk druk in. Merkwaardig is wel 

dat ze in Oostende woont om dan vervolgens naar Knokke 

met vakantie te gaan …  

Toch heeft ze ook haar goede kanten: in De bijverdienste 

komt bijvoorbeeld aan het licht dat ze het grootste deel van 

het werk van de knoeiende Verastenhoven zelf doet, hij moet 



op die manier de verslagen enkel en alleen nog maar 

paraferen. 

In De inspectie merken De Pesser en Vanhie op dat ze fel 

veranderd is de laatste tijd. Mireille zou haar scherpe tong 

ingeslikt hebben en ze wordt lieftallig en engelachtig door 

hen bevonden. Helemaal zuiver op de graat lijkt die 

verandering niet te zijn, want ze blijkt zich bekeerd te hebben 

tot het godsvolk van profeet Leidsman. Ze gaat ook van huis 

tot huis met de profetieën als visitatievertolkster. Mireille 

zegt de datum te kennen waarop de wereld vergaat, maar 

helaas mag die datum uitsluitend aan deelgenoten worden 

meegedeeld. Verder vernemen we nog dat de profeet geen 

officieel adres heeft, maar wel een grote bus met daarin een 

studielokaal, een bibliotheek en een zogenaamde 

prevelruimte. In De gijzeling zien we haar bidden en is ze 

bereid zich als gegijzelde op te offeren voor de anderen, geen 

punt voor haar, ze gelooft immers in reïncarnatie. In De 

groentewinkel is het afgelopen met de profeet. 

Tweehonderdduizend frank armer, maar wel een lapje grond 

in de Provence rijker, een stuk rots en drie kromme bomen, 

zoals ze haar verworven eigendom omschrijft. 

In Het dossier duikt Mireille vanuit het niets weer op. Aan 

het licht komt, volgens directeur-generaal Jan Clerckx, dat ze 

nooit echt ontslag blijkt te hebben genomen en dat ze nooit 

officieel werd afgedankt. Philemon Persez wil haar uiteraard 

zo snel mogelijk weer in zijn dienst zien in te lijven. De 

afwezigheid van Jean De Pesser, in De tijdelijke, schept 

daartoe een mogelijkheid, maar dat loopt niet van een leien 

dakje. 

  

De terugkeer van Mireille loopt af met een sisser: na bijna 

letterlijk een uur opnieuw te zijn aangeworven op de dienst 

Persez komt directeur-generaal Clerckx in De kantoortuin de 

opheffing ervan aankondigen. 

Markante uitspraken 

Je weet wat het is om alleen te zijn. In een flatgebouw, zonder 

buren. Echte buren. Van het ogenblik dat ik hier 

vrijdagavond de kantoren achter mij liet tot maandagmorgen 

als ik hier weer kwam, had ik soms met geen mens 

gesproken. Eenzaamheid, stilte en zwijgen. Soms ging ik wat 

winkelen om te kunnen vragen naar de prijs of de kwaliteit. 

Soms ging ik een koffie drinken om met de kelner over het 

weer te kunnen praten. Dat is niet echt praten natuurlijk he. 

— tegen Philemon Persez over het feit waarom ze een kind 

heeft gekocht, uit Een man te veel. 

1. Philemon Persez noemt hetgeen wat hij met Mireille heeft ‘platonisch’, zij zegt 
daarop dat het zelfs nog minder is dan dat. In De liefde blijkt de wederzijdse 
aantrekking dan toch gemeend te zijn. 2. Op zoek naar de ware liefde schrijft 
Mireille zich in een huwelijksbureau en  ze vraagt haar ‘vriend’ Persez daarbij als 
medebeoordelaar. De kandidaat, Odiel Tertelure, valt ronduit tegen. 3. Als 
sektelid van de profeet Leidsman  moet Mireille o.m. dat de eerste persoon met 
we zie op een dag spreekt zegenen, in dit geval Baconfoy. 4. Een foto van Klara 
Puis, het kind dat Mireille heeft met een Zuidamerikaanse getrouwde student die 
weer naar zijn thuisland is gekeerd.





Geboren op 11 juli 1924 en wondende op de Keizerlei 5B te 

Antwerpen. Eerder woonde hij in Bisschoppenhoflaan te 

Deurne. 

Het mag een beetje een raadsel heten hoe de liberaalgezinde 

Paul Theodoor Tienpondt, bijgenaamd Tientonner, ooit 

directeur is geworden. Zelf beweert hij gewoon als opsteller te 

zijn begonnen, maar naar hoe de rest van zijn carrière is 

verlopen hebben we het raden. We weten alleen dat hij ene 

directeur Briffaerts is opgevolgd.  

Hoofdpersonages

PAUL TIENPONDT 

Directeur (Reeks 1 en 2)

“Waar heb ik het toch verdiend om op mijn dienst zo’n 
serie kwistenbiebels bijeen te hebben? Marginalen, al 
horen zeggen hé op een ander, op de dienst van 
Tienpondt: niks als marginalen!”



In Het pensioen geeft hij toe dat hij destijds bij zijn examen 

tot opsteller als laatste was geëindigd, maar dat hij de eerste 

was van zijn kleur. Tot directeur wordt men overigens 

benoemd, zonder examens te moeten afleggen dus, vernemen 

we in De groentewinkel. 

Tienpondt trekt alle registers open om er als een echte 

directeur uit te zien, maar dat is met wisselend succes, zie 

onder meer het Henk Driesen-incident in De tijdelijken. Hij 

schuwt daarbij de clichés niet: hij rookt dure Gaulois-sigaren 

en lust af en toe een borrel, een whisky of Remy-cognac, 

uiteraard op voorraad in zijn kantoor. Hij rijdt met een 

Citroën DS en later met een Citroën CX. 

Hij is eigenaar van vier appartementen, twee aan de 

Belgische kust, in Knokke en Oostende, een op het Spaanse 

eiland Ibiza en nog een in de Catalaanse badstad Salou. In De 

stoel, en nog meer in De inspectie, zijn we getuige van het feit 

dat de verhuur daarvan niet altijd van een leien dakje loopt 

wanneer hij het aan de stok krijgt met zijn huurders. In De 

inspectie krijgen twee van hen een gezicht in de personen van 

de ontevreden madame Mirèse en haar man, die hem 

persoonlijk op het ministerie hun beklag komen doen. Hun 

bezwaren zijn niet min: de waterleiding lekt, er zijn geen 

stopcontacten, het bed kraakt, de deuren sluiten niet 

1. Directeur Tienpondt is niet vies van een goed glas. Hier wordt duchtig op zijn 
bevordering tot ridder in de Leopoldsorde geklonken. 2. Bij terugkomst op 
kantoor zien de collega’s uiteraard wat er aan de hand is. Het geeft Persez meteen 
ook vrijgeleide zelf nog eens een flinke teug te nemen.



fatsoenlijk en tv-distributie ontbreekt. 

Catastrofaal wordt het wanneer hij in De liefde in allerijl 

blijkt te zijn afgereisd naar Spanje: bovenop het dak van het 

appartement in Salou, wat hij bezit samen met twaalf andere 

eigenaars, waaronder de Duitser Herr Kröne, was recent een 

zwembad aangelegd en daarin vertoonde zich nu een barst. 

De gevolgen laten zich raden. In De ideeënbus is hij terug en 

krijgen we het hele geanimeerde relaas. 

Hij is getrouwd met Germaine, overigens zelf een gewezen 

dactylo. In De nieuwe typiste, waarin ze haar eerste 

opwachting maakt, vernemen we dat het grote geld waarmee 

de directeur zo graag uitpakt vooral van haar kant is 

gekomen. Het paar heeft één zoon, de ongeveer twintigjarige 

Theo. Zoals het de zoon van een directeur betaamt studeert 

hij geneeskunde aan de universiteit van Brussel, al blijkt al 

snel dat dit niet echt zijn keuze is. Tienpondt heeft hoge 

verwachtingen van zijn enige kind, al weet die ze niet 

helemaal in te lossen: doorheen de reeks zullen de twee 

regelmatig met elkaar in conflict gaan. Zijn flirt met de 

dactylo Betty Bossé geldt daarbij ongetwijfeld als climax, het 

kost de typiste zelfs even haar baan op zijn dienst. In De 

liefde waagt hij zijn kans bij Mireille Puis als toekomstige 

schoondochter. Hij schijnt zich daarvoor zelfs bijzonder goed 

te hebben geïnformeerd bij de burgemeester. 

Ondanks zijn nogal volkse manier van optreden, niet in het 

minst gekleurd door zijn plat Antwerps taalgebruik, heeft 

Tienpondt behoorlijk wat gezag over zijn directie. In ieder 

geval meer dan Philemon Persez, zoals later in reeks 3 zal 

blijken. Hij heeft er geen schrik van zijn onderdanen op zijn 

bureau te roepen. Voorbeelden daarvan zien we in De valies 

en Het huurhuis met Jean De Pesser, in De zoon met Vanhie 

en in De archiefkamer met Kris Berlo. Die laatste 

interpellatie levert overigens veruit de beste scène op, in het 

bijzonder het moment waarop hij stelt dat hij geen dialect 

spreekt maar Aantwaarps.  

Hij deinst er niet voor terug af en toe mensen ronduit te 

beledigen. In De aprilgrap noemt hij Kris Berlo een borstkind 

en in De examens sleurt hij er publiekelijk de hele ploeg door. 

In De tijdelijken noemt hij hen tegenover directeur-generaal 

Jan Clerckx clownen. 

“Erg slim is hij toch niet,” zegt Jean De Pesser tegen 

Philemon Persez in De zoon, nadat Tienpondt voor de 

allereerste keer in de geschiedenis, uiteraard volstrekt 

zinloos, Gilbert Vanhie mondeling had geblameerd. Er zijn 

tal van illustraties waaruit blijkt dat De Pesser gelijk zou 

kunnen hebben, niet in het minst door zijn ongelukkige 

woordkeuzes. Zo gebruikt hij de term crescendo terwijl hij 

excelsior wil zeggen, spreekt hij van een ondernemer in 

plaats van een aannemer en van een littekening als het over 

een lithografie gaat. Hij heeft het over Loch Ness terwijl hij 

Gretna Green bedoelt en over de ziekte van Livingstone als 

dat Parkinson moet zijn en vertaalt one never knows als hij 

heeft iets aan zijn neus.  Een rekenwonder is hij al helemaal 

niet: in De tijdelijken maant hij de collega’s aan harder te 

werken: “Vanaf nu twintig dossiers per dag en dat maal tien 

zijn tweehonderdtwintig dossiers!” schreeuwt hij hen toe. 



Zijn talen beheerst hij evenmin: staaltjes daarvan horen we in 

De zoon als hij met de Engelstalige verloofde van zijn zoon, 

Mabel Johnson, belt en in De groentewinkel, wanneer hij 

tracht Spaans te spreken tegen de serveuse waarbij hij haar 

aanspreekt met het koosnaampje Chiquitita. 

Op het gebied van gezondheid zien we hem in De hoed een 

aspirientje nemen en dat gebeurt wel vaker volgens madame 

Arabelle in De examens. In die laatste aflevering heeft hij last 

van stress omdat zijn zoon op dat moment de uitslag krijgt 

van zijn tweede zittijd: een zwarte koffie van buiten de uren 

en wat papieren zakdoekjes voor het zweet in zijn handen 

moeten hem helpen deze lastige periode door te komen.  

Tijdens de ondervraging van Gilbert Vanhie in De zoon blijkt 

hij slechthorend aan de linkerkant te zijn, wellicht een gevolg 

van zijn lopend oor zoals hij de kwaal zelf benoemt en 

waarover hij het ook in De hoed al had. In De gijzeling heeft 

hij het over zijn ziek hart en ook Theo komt daarop terug in 

De examens. 

En hij heeft nog twee vervelende trekjes: Tienpondt als 

kleptomaan omschrijven gaat wellicht wat ver, maar wie aan 

hem een pen uitleent ziet die gegarandeerd niet terug. En tot 

slot: wanneer hij met iemand in gesprek is en hij is daarbij 

aan het roken dan wordt die gesprekspartner vaak door de 

sigarenas bevuild. Dat zien we gebeuren bij Persez in Het 

pensioen, De zoon en De gijzeling, bij Ghijsels in De 

verhuizing en De aprilgrap en bij Betty in De examens. 

Tienpondt zegt van niemand schrik te hebben. Of zoals hij in 

De gijzeling stelt: “Ge weet toch dat ik in het verzet heb willen 

staan”. Hij komt met zijn Citroën DS vanuit Antwerpen naar 

Brussel, ondanks het feit dat hij een heel slechte chauffeur is, 

aldus Baconfoy: “Op de parking B1, waar alle directeurs 

staan, heeft hij à peu près al in al de portières gezeten.”.  

Nog meer weetjes: hij lust geen tomate crevettes of coq-au-

vin en trimt en eet gezond op vakantie, vis en légumen. Daar 

leest hij bovendien, in De groentewinkel bijvoorbeeld in 

Agatha Christies Miss Marple en haar 13 problemen. Nog in 

De groentewinkel verneemt Mireille Puis uit goede bron dat 

hij op zeer korte termijn zal vertrekken naar een hoge post op 

het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Zijn 

afscheid wordt gevierd in De vakantie, waarin we een 

geëmotioneerde directeur zien.  

Zijn finale daad stelt hij als hij na de fietstocht in diezelfde 

aflevering, waaraan hij als chauffeur van de bezemwagen 

deelnam, een rondje betaalt aan de collega’s. Nadien wordt 

van hem niets meer vernomen. 



Markante uitspraken 

Niet dat ik één kwaad woord wil zeggen over mijn 

voorganger. Maar in één woord: het was geen beleid. Ge zult 

me allemaal gelijk geven. — Nieuw-directeur Philemon 

Persez over zijn voorganger, uit De muur. 

1. Leen geen pen uit aan Tienpondt, want je ziet hem nooit terug, hij stopt ze in 
eigen zak. Een andere onhebbelijke gewoonte is zijn gesprekspartner te bevuilen 
met de as van zijn sigaar, hier heeft aartsvijand Ghijsels prijs. 2. De verhuur van 
zijn appartementen verloopt niet altijd zonder slag of stoot: deze ontevreden 
huurders hebben hem weten te vinden. 3. Tienpondt in zijn buitenverblijf op 
Ibiza, niet ongevoelig voor de aantrekkelijke serveuse. 4. Einde van een tijdperk: 
de directeur vertrekt naar een Ontwikkelingssamenwerking. Hij krijgt als 
afscheidscadeau een ets van Masui-Castrique.





Geboren op 6 oktober 1944 en wonende op de Vismarkt 11 te 

Leuven.De figuur van Gilbert Vanhie onder één noemer 

brengen is niet eenvoudig.  

Hij is de sadist of de Nerviër van de bende, zoals Jean De 

Pesser hem in De zoon omschrijft, de (salon-)anarchist, de 

grappenmaker. Maar evengoed is hij een teddybeer. Of zoals 

Mireille Puis het zegt in De stoel: “Gilbert is de zachtzinnigste 

terrorist die ik ken: een grote mond, veel woorden, maar geen 

daden.” Want hij heeft beslist ook zijn goed kanten.  

Hoofdpersonages

GILBERT VANHIE 

Klerk

“Een vrouw moet onder haar man staan. Ze moet 
minder gestudeerd hebben, moet gehoorzamen, moet 
het vuile werk doen, kinderen kopen en zo. Een man 
mag nooit trouwen met een vrouw die boven hem 
staat. Nooit!”



Vanhie leeft aanvankelijk op een appartement in Leuven, 

onder de tante Melanie van Jomme Dockx. In de tweede 

reeks komt hij ten val bij het uitstappen van de tram en 

vernemen we dat hij slechts tweehonderd meter van de 

tramhalte verwijderd woont. En aangezien er in Leuven geen 

trams rijden kan het niet anders dan dat hij verhuisd moet 

zijn.  

Over het gezin van afkomst weten we weinig. Er is sprake van 

twee broers, in De brief heeft hij het over het feit dat zijn 

oudste broer net uit de gevangenis komt. Hij zou gezeten 

hebben voor roofmoord of zoiets, maar wellicht is dat een 

mopje. Van zichzelf zegt hij dat hij zijn hele leven in het 

verbeteringsgesticht heeft gezeten.  

Vanhie is degene wiens carrière we van dag één tot en met 

zijn laatste dag op de dienst Rechtspleging en Kosten volgen. 

Al de andere personages zijn er al bij aanvang van de reeks of 

verdwijnen gaandeweg.  

We ontmoeten hem in Het pensioen wanneer hij de open 

gekomen plaats van klerk inneemt, onderafdelingchef Valère 

Custers gaat dan op rust. Voordien werkte hij op het 

Ministerie van Pensioenen.  

Hij wordt aangekondigd als iemand met een slecht karakter, 

1.Directeur-generaal Clerckx onderzoekt de gescheurde meniscus van Vanhie. Hij 
is ervaringsdeskundige. 2. Doorheen de reeks worden Vanhie en De Pesser steeds 
meer goede vrienden die mekaar ook buiten het werk al eens zien.



maar toch weet hij vrij snel zijn plaats in de groep te vinden 

en het is met name met Jean De Pesser dat hij goede 

vrienden wordt.  

Al dan niet samen met De Pesser is Vanhie verantwoordelijk 

voor een heel aantal grappen en grollen. Al in De stoel stuurt 

hij met een vals telefoontje de niet-uitgenodigde 

classificeerders alsnog naar een receptie met de directeur-

generaal. Ze slaan er een modderfiguur. De aprilgrap gaat 

integraal over de farce die hij samen met Jean smeedt. In De 

beeldende kunst voegt hij een eigengemaakt kunstwerk toe 

aan de kunsttentoonstelling op de gang om zo de 

kunstkenner van het ministerie, die later een gewichtige 

uitleg zal komen geven, een flinke neus te kunnen zetten.  

De Pesser en Vanhie zetten Jomme Dockx in De kwis voor 

niets aan het studeren voor een radiospelprogramma met Jos 

Ghysen. In diezelfde aflevering staat door toedoen van 

Vanhie Thierry De Vucht voor paal in het bijzijn van een 

klant. De robotfoto draait wederom helemaal om een grap 

van Vanhie, wanneer hij zich daadwerkelijk als terrorist gaat 

gedragen. Als Jomme in De tijdelijke op het feit komt dat de 

betrekking van de zieke Jean De Pesser openstaat voor een 

tijdelijke vervanging, raadt Vanhie hem aan rechtsreeks bij 

de directeur-generaal te gaan solliciteren. De naïeve Jomme 

trap er natuurlijk in. En tot slot typt hij een officiële nota, 

opnieuw voor Jomme, nadat ze zijn bureau vanuit de grote  

kantoorruimte naar zijn klassementshok hadden verhuisd, in 

De kantoortuin. 

Dat Gilbert en Jean goed bevriend zijn geworden horen we in 

De aprilgrap, wanneer hij De Pesser en zijn gezin uitnodigt 

om fondue te komen eten. Vanhie heeft ook het gehandicapte 

zoontje van Jean twee weken bij hem thuis ingenomen om 

het gezin De Pesser, en vooral dan hun dochter Alice, eens 

wat te ontlasten. Hij is er ook bij als Jean naar de intensive 

care moet omdat zijn zoontje dringend moet worden 

opgenomen, in De ruzie. En als Jean in De tijdelijke afwezig 

is om voor zijn zieke kind te zorgen, dan is het Vanhie die 

hem belt. 

Hij is getrouwd met Esmeralda Van Renterghem, een 

licentiate. Dat laatste zit hem hoog en zijn ideeën over het 

huwelijk bewijzen dat. En hoewel hij het in De robotfoto 

tegenover de onderzoeksrechter formeel weerlegt, zien we 

toch doorheen de reeks hier en daar staaltjes van het feit dat 

er sprake is van een gestoorde echtelijke relatie. In De zoon, 

naar aanleiding van een uit de hand gelopen receptie voor 

zijn pasgeboren kind Koenraad, komt het tot een hoogtepunt. 

Jomme weet meer: “Weet ge dat die zijn vrouw slaat?  Weet 

ge dat die zijn vrouw van hem niet meer mag gaan werken? 

Dat die in het onderwijs stond, in het hoger onderwijs, en dat 

die dat van hem niet meer mag? Weet ge dat die zijn vouw 

maar één keer is gaan bezoeken in het moederhuis, en dan 

nog zonder bloemen?” En nog: “Weet ge dat die aan zijn 

vrouw nog niet eens wat geld geeft? Om een kleedje te kopen?



Of om te eten?”  

Een mens zou hopen dat het maar om een façade gaat, maar 

in Het feest zien we dat er geen woord van is gelogen.  

Ook in de derde reeks horen we hem nog eens uithalen naar 

Esmeralda, in De tijdelijke, en aan het eerder vermelde 

verhoor in De robotfoto voegt hij nog toe dat hij de avond 

voordien door haar was buitengesloten geweest omdat ze 

woorden hebben gehad. Tot zijn eigen grote verbazing 

ontdekt de koffiedame Natasha, door bij hem de hand te 

lezen, in De enquête dat zijn vrouw weer zwanger is. In De 

tijdelijke blijkt ze al zes maanden in verwachting te zijn. Of 

het een meisje of een jongen is geworden komen we nooit te 

weten. 

Behalve aan judo doet Vanhie niet aan sport, hij heeft zelfs 

geen fiets. In De ideeënbus is hij de sensei van dienst en 

onderricht hij de collega’s in een poging van Philemon Persez 

om de camaraderie weer wat aan te wakkeren. Hij gaat nooit 

op vakantie, blijkt in De examens een rekenwonder te zijn, en 

schrijft aan een boek over anarchie. Hij spreekt Russisch, 

zoals we kunnen horen in De beeldende kunst en De ruzie. 

Nog in De beeldende kunst schijnt hij wel wat van kunst te 

kennen en in diezelfde aflevering zien we hem ook lassen. Hij 

houdt er ook nog twee ietwat merkwaardigere hobby’s op na, 

te weten voodoo, in De aprilgrap en hypnose, in De enquête. 

Op het gebied van gezondheid valt het allemaal wel mee. Hij 

is ieder jaar gedurende de tweede helft van december 

afwezig, maar dat heeft te maken met het feit dat Esmeralda 

dan telkens met haar ouders gaat skiën en hij dan thuis voor 

Koenraad zorgt. Het heeft ussen de familie Van Renterghem 

en Gilbert Vanhie nooit geboterd, legt hij uit. In De nieuwe 

typiste is hij afwezig vanwege een gescheurde meniscus, zoals 

we al eerder aanhaalden, in De bijverdienste loopt hij als 

gevolg daarvan met krukken. 

Alleszins op het eerste zicht weet ook Vanhie zich niet echt te 

verbeteren na het opheffen van de dienst Persez: in De 

kantoortuin zien we hem in een weinig inspirerende 

omgeving met een steekwagentje dikke ringmappen 

rondzeulen… 

Markante uitspraak 

“Kapitalisten en directeurs van zijn kaliber krijgen van mij 

niks! En daarin blijf ik consequent!” — over het 

afscheidscadeau voor directeur Tienpondt, uit De vakantie 

1. In De aprilgrap ‘demonstreert’ beweert Vanhie Voodoo te beheersen.  2. Nooit 
te beroerd om de draak te steken met het gezag: in zijn outfit van stadsguerrilla. 3. 
Jomme Dockx en Jean De Pesser worden in De enquête door Vanhie 
gehypnotiseerd. 4. Hilariteit alom op de dienst Persez als in de krant een 
robotfoto staat van de dader van een aanslag die sprekend lijkt op zelfverklaard 
terrorist Gilbert Vanhie. Vanhie zelf leest in eerste instantie over het bericht heen.





We leren Vanjes als typiste kennen in De zoon. Directeur 

Tienpondt had net de dactylo Betty Bossé overgeplaatst naar 

de tweede verdieping, omdat die het had aangedurfd aan te 

pappen met zijn zoon, en het is de gezette juffrouw Jenny 

Vanjes die de open gekomen betrekking invult. Haar 

negenenzeventigste dienst en haar veertigste directeur, zegt ze 

daarover zelf. “Ge zijt verwittigd, ik blijf hier niet lang,” voegt 

ze er bepaald niet fijntjes aan toe. Wat wordt bewaarheid, 

want nog voor het einde van de aflevering al zegt Tienpondt 

dat ze kan gaan. Meer dan voldoende tijd voor haar om zich in 

Hoofdpersonages

JENNY VANJES 

Typiste (Reeks 1, in De zoon) en secretaresse (Reeks 3)

“Overal heb ik geprobeerd van lief en vriendelijk een 
nieuwe dienst binnen te stappen. Maar ik heb de deur 
nog niet open of ik zie al die gezichten van: wat gooien 
ze daar nu binnen? Hadden ze niks beters? Moeten we 
’t daar nu mee doen?”



ons geheugen te griffen zodat we ze bij haar herintrede in De 

muur, als secretaresse deze keer, herinneren alsof het 

gisteren was.  

Ze geeft bij haar aankomst in De zoon de indruk over een 

immense mensenkennis te beschikken, doordat ze bij iedere 

korte kennismaking met elk van de collega’s hun karakter 

verbluffend raak weet te doorgronden. Fijngevoelig is ze 

daarbij niet, zo polst ze ongegeneerd en persoonlijk naar de 

bijnaam van directeur Tienpondt. 

Heibel ontstaat er wanneer de typiste persoonlijk van koffie 

wil worden bediend, op haar bureau. Dat schijnt op de andere 

diensten de gewoonte te zijn. Als Arabelle dat weigert belooft 

ze de zaak aanhangig maken, want wat de koffiedame doet, 

namelijk met haar koffiekar de werkvloer betreden, is volgens 

Vanjes door het reglement niet toegestaan.  

Kort na haar herintrede, al in De beeldende kunst, laat ze zich 

helemaal kennen: ze heeft voor zichzelf een 

privékoffiezetapparaat versierd, maar sterker nog heeft ze het 

persoonlijk geregeld dat de gangtentoonstelling van de 

kunstwerken snel weer verdwijnt, over de hoofden van haar 

superieuren Persez en Verastenhoven heen. “Die karikaturen 

staan daar om ons belachelijk te maken, dat voel ik met mijn 

ellenbogen,” zegt ze daarover. Maar dat is buiten de politieke 

1. Betty wordt na haar affaire met Theo Tienpondt, zoon van de directeur, 
vervangend door de onbekende Jenny Vanjes. Die zet bij binnenkomst meteen de 
toon: met haar wordt niet gelachen en ze zal wellicht niet lang blijven. 2. Een coup 
de fouter voor Jomme Dockx, luttele uren na haar aankomst.



relaties van Thierry De Vucht gerekend.  

Vanjes is de ook eerste die de nieuwe verloofde van Philemon 

Persez ontmoet en introduceert haar op geheel eigen wijze in 

De computer aan de anderen.  

Haar onbesuisde optredens blijven niet zonder gevolg, want 

in De ruzie verneemt ze over een lasterbrief waarin de 

collega’s zo goed als unaniem haar overplaatsing vragen. Een 

van de oorzaken van alle ellende die ze voor zichzelf heeft 

uitgemaakt is dat een en ander te maken zou kunnen hebben 

met een gebrek aan seksappel. Wat volgens Kris Berlo dan 

wel weer erg vergezocht is. Afgezien van Jomme Dockx, 

Hilaire Baconfoy en Thierry De Vucht is de brief door alle 

collega’s ondertekend.  

Maar dat ze ook goedhartig kan zijn toont ze door 

onfortuinlijke Baconfoy een fiks bedrag te geven zodat hij zijn 

achterstallen voor de lening van groentewinkeltje bij de bank 

kan terugbetalen. “Ge zou de eerste niet zijn die ik geholpen 

heb,” stelt ze. En nog: “Ik heb geld van mijn ouders. Ik woon 

al heel mijn leven alleen. Aan kleren en make-up heb ik het 

zeker niet opgedaan. In mijn drank voor 

driehonderdvijfenzestig eenzame avonden per jaar en in mijn 

sigaretten, steek ik meer geld dan in mijn eten.”  

Verse groenten, de corebusiness van Bacon, eet ze overigens 

vrijwel nooit. Afgezien dan van radijzen en komkommers. 

Van een borrel op zijn tijd is ze niet vies, dat zien we aan het 

feit dat ze Bacon, bij haar op gesprek, een jenever aanbiedt 

bij haar eigengemaakte koffie. 

Een tweede keer toont ze zich van haar goede kant wanneer 

ze de vermeende terrorist Gilbert Vanhie mee naar huis in 

bescherming zal nemen in De robotfoto.  

Haar gezondheid schijnt goed te zijn, we hebben maar weet 

van één afwezigheid, namelijk wegens griep in De enquête. 

Jean De Pesser is op zoek naar extra stemmen voor de 

herverkiezing van het bureau van de vakbond. En dat is hem 

zelfs een vraag aan juffrouw Vanjes waard. Maar ze dient 

hem in De computer van antwoord: zoals we weten is ze als 

typiste op het ministerie begonnen. Wat we echter niet weten 

is dat ze slaagde in ongeveer alle examens waar typistes 

mochten aan meedoen. En toch werd ze nooit benoemd: 

dertig jaar lang is ze typiste gebleven. Omdat ze niet 

gesyndiceerd was, zo bleek achteraf. Vier maanden vooraleer 

ze de dienst Persez is komen vervoegen heeft ze zich dan 

laten syndikeren en ze koos daarbij voor de christelijke 

vakbond. Maar ondanks het feit dat ze al haar diploma’s in de 

strijd gooide was het antwoord dat ze daar niks voor haar 

konden doen. Hetzelfde deed ze dan maar bij de rode 

vakbond en wonder boven wonder: niet veel later werd ze 

alsnog benoemd. Kort daarop kwam ze erachter dat ze een 

vergissing van dossier is gebleken en dat de vakbond alles in  



het werk had gesteld om haar er weer uit te gooien. Maar in 

de wereld van de ministeries geldt de wet: benoemd is 

benoemd. En dus hoeft De Pesser niet op haar stem te 

rekenen... 

Tot tweemaal toe probeert de jongedochter een van de 

collega’s te strikken: eerst in De zoon waarin ze Jomme 

Dockx verkeerdelijk Jimmy Doc noemt en hem letterlijk zegt 

dat hij een schone mens is met een schoon karakter. De keer 

daarop, veel later in Het dossier, waagt ze haar kans bij 

directeur Persez die op de valreep wordt gered door de 

onhandige gong van Jomme Dockx. Nog één keer probeert ze 

te voorkomen dat Persez er alsnog met zijn nieuwe liefde 

Zulma van doorgaat, maar als hij luttele seconden later 

tenslotte nog maar eens in zwijm valt voor Mireille Puis, weet 

ze dat ze kansloos is...  

In Een man te veel, wanneer de dienst Persez overbevolkt 

blijkt te zijn, spant het erom wie weg moet: Mireille Puis of 

Vanjes. Het wordt uiteindelijk Vanjes die gaat, ondanks het 

feit dat ze Persez eerder in dezelfde aflevering zonder dat hij 

het besefte een document had laten tekenen waarin hij zijn 

algehele tevredenheid over haar had verklaard. Naar welke 

dienst zij precies wordt overgeplaatst wordt nooit verder 

uitgeklaard. 

Markante uitspraak 

Maar ik heb vijfenzeventig directeurs gekend he. Maar zo een 

weke mispel heb ik nu nog nooit meegemaakt, zie!” — over 

directeur Philemon Persez, uit De ruzie 

1. De herintrede van Jenny Vanjes in De muur gebeurt niet onopgemerkt: ze stapt 
door de verbouwingsmuur binnen. 2. In Het dossier waagt ze een kansje bij 
Philemon Persez, nu die heeft aangegeven dat hij zijn relatie met Zulma beëindigd 
wil zien. 3. Overtollig personeel op de directie Persez: Vanjes is daarvan een van 
de slachtoffers, voor de zoveelste keer moet ze van afdeling veranderen en dat 
doet pijn. 4. Net voor ze afscheid neemt van de anderen gaat de bazige 
secretaresse directeur Persez nog eens flink haar gedacht zeggen.





Wanneer Betty Bossé halverwege reeks 2 de dienst verlaat is 

het de kwestie wie ze gaat vervangen. Dienstchef Persez heeft 

de opdracht gekregen een keuze te maken uit zes 

secretaresses, die op het achtste toch maar met hun duimen 

zitten te draaien. Ze komen uit bij Caroline Vankersbeke, die 

we voor de eerste keer in beeld zien in De inspectie. Een 

gedragen keuze, zelfs Bonaventuur Verastenhoven vindt dat ze 

klasse heeft. Dat Caroline zonder werk zou zitten valt een 

beetje te verbazen, want op dat ogenblik dient ze zich aan als 

de typiste van directie Ghijsels. Althans, dat vermoeden we,  

Hoofdpersonages

CAROLINE VANKERSBEKE 

Typiste (Reeks 2, in De nieuwe typiste en Reeks 3)

“Maar ze moeten niet denken dat ik koffie ga maken, 
he. Ik maak geen koffie, ik haal geen koffie en ik doe 
geen boodschappen. Ik ben hier typiste en alleen maar 
typiste.”



want eigenlijk wordt dat nergens formeel gesteld. 

Haar eerste werkervaring op de dienst Tienpondt in De 

nieuwe typiste valt niet mee. Jomme Dockx heet haar niet 

bepaald hartelijk welkom. Hij had natuurlijk liever zijn 

eigenste Marianne op de vrijgekomen plaats van Betty zien 

zitten en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Niet met 

zoveel woorden maar wel door te stellen dat Bettyke nogal 

eens wat rapper kan typen dan deze juffrouw. En dat die 

nogal eens wat gedienstiger was ook, en vriendelijker.  

Jean De Pesser maakt zijn naam als Don Juan onmiddellijk 

waar. Eerst nog een beetje discreet, maar wanneer Caroline 

op haar eerste dag al nawerkt en Jean besluit ook nog wat te 

blijven gaat hij, weliswaar buiten beeld, een stap te ver. Het 

gevolg is dat Caroline nog dezelfde dag weer vertrekt. 

Voorgoed, zegt ze, maar in De muur komt ze gelukkig 

definitief terug. In De aprilgrap zien we dat de kwaadheid 

jegens De Pesser nog niet voorbij is. Wanneer ze samen in het 

cafetaria zijn en Jean haar hartelijk groet, negeert ze hem 

straal. 

Wanneer ze dan in De muur weer opduikt lijkt ze totaal te 

zijn veranderd. Als ze wordt aangekondigd als de nieuwe 

dactylo noemt Jean haar nog een truttemie, maar luttele 

1. In de tweede reeks duikt Caroline al enkele keren op: aan het einde van De 
inspectie klinkt ze alsof ze op de directie Ghijsels werkt. 2. In De nieuwe typiste 
vervangt ze Betty als nieuwe typiste. Jomme Dockx is daar dan niet blij mee, hij 
had liever zijn geliefde Marianne, ook een dactylo, op die plaats zien zitten.



seconden later komt ze binnen en begraven ze de strijdbijl en 

nog wel met een vredeskus, zoals ze dat noemen, op de 

mond. De Pesser vraagt haar vanwaar die ommekeer komt: 

“Met de trein naar Rome, met het schip naar de Piraeus en 

per vliegmachine terug. En allemaal met treinen en boten vol 

met Jean De Pessers,” is haar vage uitleg. 

Playboy Thierry De Vught die, ook al in De muur, andermaal 

op de nieuwe directie Persez politiek wordt gedropt, laat van 

meet af aan zijn oog op haar vallen. De manier waarop 

Caroline bij hun kennismaking gewillig haar hand laat kussen 

laat het vervolg raden. Er wordt danig geflirt: zo suggereert 

De Vucht in De beeldende kunst in antwoord op haar vraag of 

ze voor hem als kunstdocent ook huiswerk moeten maken, 

dat hij haar privéles zal geven. En in De kwis zit ze tijdens de 

koffiepauze wel heel erg dicht bij hem, op zijn bureau. Van 

toen af aan heeft De Vucht haar op zijn hand. In diezelfde 

aflevering, teneinde haar aan het praten te krijgen 

betreffende de snode plannen van De Pesser en Vanhie met 

de quiz van Jomme Dockx en waarvan zij weet heeft, 

omschrijft hij op poëtische wijze haar lippen. Ze smelt 

definitief voor hem. 

Dat het haar menens is vernemen we in De enquête: De 

Vucht heeft de opdracht gekregen twee stagiaires onder zijn 

hoede te nemen en Caroline vindt dat niet kunnen. Ze dreigt 

ermee het uit te maken, als hij het toch zal doen. Ze hebben 

intussen een paar keer met elkaar gekust en gaan samen al 

eens wat drinken. Wat later in deze episode zien we hoe ze 

elkaars handen stiekem strelen.  

In De computer en in De reddingsoperatie wordt her en der 

nog gesuggereerd dat ze een paar zijn, maar in De robotfoto 

gaat het fout. Door toedoen van het geroddel van Caroline en 

haar collega-typistes wordt de vermeende terrorist Gilbert 

Vanhie door de politie opgepakt en dat kan voor De Vucht 

niet door de beugel. Hij laat het niet na haar publiekelijk te 

verneder en noemt haar luidop een stomme kont. Dat ze nog 

steeds om hem geeft blijkt dat ze bezorgd is over wat er met 

hem aan de hand is in Het dossier, De Vucht is dan om 

onduidelijke redenen afwezig. 

De tijdelijke betekent een keerpunt. Jean De Pesser is een 

maand lang afwezig en Thierry De Vucht regelt dat ene 

Sabrina Van Hoeye zijn plaats inneemt. Een ex van hem, licht 

Sabrina Caroline in Een man te veel toe. Sabrina brengt haar 

aan het nadenken. In De tijdelijke had ze al zijn geschonken 

juwelen teruggegeven en twijfelt ze plots weer over ene 

Patrick. Haar verdict over De Vucht in Een man te veel is 

zwaar: “Daar is hij straf in, Vuchtje: geschenken, 

complimenten, uiterlijkheden … De buitenkant. Geld heeft hij 

genoeg. Maar geen hart.” Hoe de relatie precies eindigt 

komen we niet te weten. Eigenlijk wordt er na het gesprek 

met Sabrina met geen woord meer over gerept.  



Over haar verdere achtergrond is verder vrij weinig geweten: 

ze komt met de trein werken, hoewel ze een versleten 

wagentje heeft, aldus De Vucht in Het dossier, en ze woont 

nog bij haar ouders, of alleszins toch bij haar vader, een 

schrijnwerker. Ze was gesyndiceerd bij de socialistische 

vakbond, maar verandert naar de christelijke om meer kans 

te maken geaccepteerd te worden bij de familie De Vucht, 

geheide christendemocraten.  

Wat ze precies in haar vrije tijd doet is niet helder. Op 

kantoor leest ze al eens Het Rijk der Vrouw, een damesblad 

uit die tijd dat later opging in Libelle. 

Caroline eindigt na haar betrekking op dienst Persez op een 

groot kantoor voor dactylo’s.  

1. In De bijverdienste, met collega-dactylo Marianne, de ex van Jomme Dockx 2. 
In De muur wordt Caroline de typiste van de nieuwe directie Persez. Het weerzien 
met Jean De Pesser verloopt een beetje tegen de verwachtingen in bijzonder 
heuglijk. 3. In De kwis gebeurt wat al lang in de lucht hing: Caroline valt definitief 
voor charmeur Thierry De Vucht. 4. Sabrina Van Hoeye waarschuwt Caroline voor 
de charmes van De Vucht.





Geboren op 19 oktober 1937 en wonende in de Broekstraat 60 

te Sint-Niklaas. 

Bonaventuur Verastenhoven: de taalpurist, de eeuwige 

vrijgezel, het moederskindje, de flamingant, de kommaneuker. 

In Het pensioen zien we hem promoveren naar 

onderbureauchef, pas veel later, in De muur, schopt hij het tot 

dienstchef.  

Verastenhoven is een beetje het zwarte schaap van de bende 

Hoofdpersonages

BONAVENTUUR VERASTENHOVEN 

Onderbureauchef (reeks 1 en 2) en bureauchef (reeks 3)

“Ik weet wat men over mij vertelt. Maar men zou zich 
schromelijk kunnen vergissen dienaangaande.”



en wordt behoorlijk gepest, Persez geeft daarvan in Het 

huurhuis een fraaie bloemlezing. Zo hebben ze ooit zijn 

bureau volledig met tape dichtgeplakt en hem een uur lang 

op het toilet opgesloten, om maar wat te noemen. Hij gaat 

overigens een aantal keren flink in de clinch met diezelfde 

Persez: naast in Het huurhuis ook in De stembriefjes, waar 

Persez hem een Farizeeër noemt, maar met het dispuut in De 

bijverdienste bereiken de relatie tussen de twee een absoluut 

dieptepunt. Wanneer hij door Persez uit diens kantoor wordt 

gegooid nadat hij hem de levieten had gelezen in De 

tijdelijken, levert dat een van de meer legendarische scènes 

uit de reeks op. Hij krijgt het met zowat iedereen aan de stok: 

met Jean De Pesser in Het pensioen over de examens tot 

onderafdelingchef, met Jomme Dockx in De stoel omdat die 

als classificeerder onrechtmatig gebruik zou maken van een 

bureau en in De diefstal omdat hij tegen de reglementen in 

een winkeltje op kantoor uitbaat in, en met madame Arabelle 

in De zoon, omdat ze de koffie, zeer tegen zijn zin, in de 

kantoren bedeelt.  

Met de francofone Hilaire Baconfoy botert het sowieso al 

niet, maar het feit dat hij hem van diefstal verdenkt in De 

diefstal en niet toestaat dat Verastenhoven de camera voor 

zijn tv-filmpje in De bijverdienste in de gang wil opstellen, 

doet de relatie geen goed. 

1. Verastenhoven presenteert zich graag als welopgevoed en goedgemanierd, maar 
valt tijdens een boterhammenvergadering in De stembriefjes door de mand. 2. In 
Het feest legt de vermeende homofiele jonkman het aan boord met Mireille Puis. 



Ook in De groentewinkel, De ruzie en De reddingsoperatie zit 

het er tussen de twee bovenarms op, telkens goed voor een 

portie heerlijke televisie.  

Als directeur Tienpondt drie weken met vakantie is wordt 

Verastenhoven, en dus niet Persez, in De groentewinkel 

benoemd tot dienstdoende directeur (die eer valt hem in De 

computer trouwens nog eens te beurt). En dat terwijl hij 

eerder in De inspectie was aangeduid als de oorzaak van de 

voortdurende achterstand die de dienst heeft … De collega’s 

laten het er niet bij: Tienpondt vertrekt immers over een 

tijdje en het gevaar dreigt dat als Verastenhoven als interim 

aanblijft tot aan de nieuwe benoeming, Persez aan het kortste 

eind zal trekken. Er wordt in De plechtige communie een 

plan opgezet om Verastenhoven uit zijn zetel te lichten. Het is 

Hilaire Baconfoy die hem uiteindelijk weet te redden.  

Hoewel er ook blinde vlekken blijven, zijn er over zijn 

familiale situatie wel een aantal dingen bekend. 

Verastenhoven komt met de trein naar Brussel en woont bij 

zijn moeder in die hij steevast lieftallig zijn mammaa noemt. 

Het duo is samen niet onbemiddeld en bezit een herenhuis 

met vier kamers. Aan het einde van De groentewinkel krijgen 

we mammaa eenmalig te zien, ze wil haar Ventuurjongen, 
zoals ze hem noemt, als dienstdoende directeur met haar 

eigen ogen komen aanschouwen. Ze gaat er op dat ogenblik 

van uit dat hij ook definitief benoemd zal worden. Zijn meter 

heette Veronique. Van vader is verder niet veel geweten, 

buiten dan het feit dat hij overleden is en op precies dezelfde 

manier als zijn zoon praatte, vernemen we in De 

reddingsoperatie.  

Verastenhoven heeft zijn legerdienst vervuld, maar ook daar 

werd hij gepest, nog erger dan op het bureau, zegt hij 

daarover. Mocht het in zijn tijd hebben bestaan zou hij voor 

burgerdienst hebben gekozen, laat hij in De archiefkamer 

optekenen. 

Voor ze beiden aan het examen voor onderafdelingchef 

deelnamen was hij goed bevriend met Jean De Pesser en zijn 

vrouw. Hij kwam er zelfs aan huis om hen na de geboorte van 

hun mongoloïde zoontje Eddy troost te brengen. Jean zou die 

vriendschap hebben beëindigd. 

Over zijn seksuele geaardheid wordt druk gespeculeerd, maar 

helemaal uitgeklaard raakt de kwestie nooit. Zelf ontkent hij 

dat een aantal keren formeel, onder andere in De enquête, 

tegen De Vucht: “’t Is niet omdat je geen vrouwen kent, dat je 

er een bent. Het is niet omdat ik niet driest naar een vrouw 

haar vormen kijk en niet geil naar haar omzie en geen 

wansmakelijkheden over haar denk en vertel, dat ik ze niet 

bemerk he. Maar ik ben wel opgevoed.”  

In Het feest praat hij er openhartig over met Mireille Puis: hij 

zegt het niet zeker te weten of hij nu al dan niet homo is, 

maar hij denkt van niet. Hij legt het zelfs heel concreet aan 

boord met haar. 



Toch zijn er doorheen de reeks volop een aantal dingen te 

zien, die de sterke vermoedens bevestigen: in Alainke vijlt hij 

zijn nagels en in De examens belt hij met een zekere Hugo, 

waarnaar De Vucht ook later nog verwijst, alsook naar ene 

Cyriel. De Vucht heeft het in De enquête over zijn opvallende 

gangetje, maar ook daar heeft Verastenhoven een uitleg voor: 

toen hij klein was is hij onder de wielen van de kar van de 

melkboer terechtgekomen en werd daarbij zijn heupgewricht 

geraakt. Dat werd toen behandeld met de implantatie van een 

metalen plaatje, vandaar zijn kleine pasjes. 

En er zijn nòg gezondheidsproblemen. In De hoed beveelt de 

dokter hem aan voortaan een hoofddeksel te dragen omwille 

van een zwak punt in zijn hoofd (in De ideeënbus is dat een 

chapka geworden). In De brief en in De gijzeling is hij ziek. 

Verastenhoven heeft een zwakke maag, aan de hapjes in Het 

pensioen raakt hij niet, en hij drinkt altijd decafeïne koffie. 

Hij is allergisch voor katten en honden horen we in De 

archiefkamer en in De computer heeft hij een holle kies laten 

trekken. Maar vanaf dan staat zijn slechthorendheid op de 

voorgrond: in De tijdelijken horen we hem voor een eerste 

keer wablieft vragen, vanaf De beeldende kunst neemt het 

probleem alleen maar toe en in De robotfoto wordt het ook 

benoemd, zijn trommelvliezen zijn aan het verharden. 

Verastenhoven moet elke ochtend bij het binnenkomen naar 

het toilet, gebruikt nooit badschuim, leest De Standaard en 

een weekblad dat Politiek heet en hij lust geen vis. Hij is ook 

een echte gierigaard. Hij heeft een onduidelijk handschrift en 

werkt nog heel veel met potlood in het klad.   

In De muur, als nieuwbakken dienstchef, voert hij het 

gebruik van de stofjassen weer in en stelt het algemeen 

Nederlands als voertaal. Zelf gaat hij vanaf dan nog minder 

doen en leest hij de hele dag door romannetjes. Zijn 

voorliefde voor het correct gebruik van het Nederlands kent 

overigens een hoogtepunt wanneer hij in De bijverdienste 

een reportage mag gaan maken voor het tv-programma 

‘Vaardige taal’. 

Als favoriete vakantiebestemming haalt hij de Vlaamse Kust 

aan, waar hij vooral aan passief toerisme doet, met name met 

zijn mammaa, natuurwandelingen maken. 

Hij is lid van de examencommissie. Door toedoen van Jomme 

Dockx wordt hij daar in De examens uitgezet. Op dat moment 

dreigt hij er zelfs mee zijn overplaatsing aan te vragen. Als 

diepgelovig mens leest hij op zondag het epistel in de kerk. 

In Een man te veel is het over en uit met Verastenhoven. 

Philemon Persez duidt hem en Jenny Vanjes aan als diegenen 

die de dienst zullen moeten verlaten. In De kantoortuin zien 

we dat Bonaventuur het er absoluut niet slechter vanaf 

brengt, op het Ministerie van Streekeconomie heeft hij nu 

zelfs een eigen secretaresse. Uit wraak is het uiteindelijk 

Verastenhoven die de dienst Persez laat ophouden te bestaan. 



Markante uitspraken 

Omdat ik al veertig ben he, en nog steeds niemand heb, denkt 

iedereen dat ik anders ben. — uit Het feest. 

Ik vul alles eerst in met potlood, ik werk het uit met potlood 

en dan als ik het goed vind schrijf ik het met de vulpen over, 

zuiver en correct.” — uit De inspectie 

Maar dat gij nog niet gezien hebt dat het bij Verastenhoven is 

dat alles blijft steken. Die is alleen maar bezig met zijn 

pietluttigheden! Prutsen, schrijven, herschrijven ... Ge zou 

hem beter Versastenhoven noemen. Dat is een echt sas, een 

sluis, waar dat maar één schip tegelijk door kan! — Jean De 

Pesser, uit De inspectie 

Ik ben wat men zou kunnen noemen een gezagsdrager. Dat 

ligt mij, dat is mij aangeboren.  — tegen stagiaire Geertrui, uit 

De enquête 

1. Als keurig heerschap is Verastenhoven een liefhebber van hoofddeksels, hier 
met wat Betty (onjuist) zijn chapka noemt. 2. Verastenhoven cijfert altijd eerst in 
het klad, in potlood. 3. Vanaf de derde reeks kampt de dienstchef met steeds 
groter wordende gehoorproblemen. 4. Bij zijn afscheid met Hilaire Baconfoy (in 
Een man te veel) worden enkele ontroerende woorden uitgesproken. 





Analyse

DE ACTEURS 

Jo Crab als Madame Arabelle † 

Seizoen 1 en 2, gastactrice in seizoen 3. 

Geboren in 1918 te Dartford, Engeland en overleden in 1981 

te Oostende. 

Bekend van onder meer Jeroom en Benzamien als Amelie 

televisie 1965, Wij heren van Zichem als Angelien televisie 

1969, Merijntje Gijzens jeugd als Adriana Flooren televisie 

1974. 

Jo Crab was getrouwd met acteur en jeugdverhalenschrijver 

Marc Decorte. Acteur en theaterregisseur Jan Decorte en 

zanger/muzikant Bert Decorte zijn twee van hun zes 

kinderen. 

1. Mandus De Vos als griffier Bernard Aerts in Het pleintje, hier met Doris Van 
Caneghem (in De collega’s Natasha Voronov) als zijn vrouw Justine. 2. Agnes De 
Nul speelt Kabouter Kwebbel in de de Studio 100-reeks Kabouter Plop. 3. 
(Volgende pagina) Tuur De Weerdt als Maurice de Praetere in F.C. De 
Kampioenen (‘9é-’10) 4. Jacky Morel is postbode Harry Stoffels in Het Pleintje 
(’86-’87). 



Agnes De Nul als Kris Berlo 

Seizoen 2, als gastactrice, en 3. 

Geboren in 1955. 

Bekend van onder meer F.C. De Kampioenen televisie 

diverse jaartallen van 1992 tot 2010, Kabouter Plop als 

kabouter Kwebbel televisie 1997 tot heden. 

Mandus De Vos als Bonaventuur Verastenhoven †  

Geboren te Asse in 1935 en overleden in 1996 te Mechelen. 

Bekend van onder meer: Koko Flanel als Mr. Confex film 

1990, Het pleintje als griffier Bernard Aerts televisie 1986 tot 

1987.Officieel heette Mandus De Vos Armand, van 

Armandus. Hij overleed op zestigjarige leeftijd aan de 

gevolgen van een hartaderbreuk.  

Tuur De Weert als Gilbert Vanhie 

Geboren in 1943 te Mechelen. 

Bekend van onder meer F.C De Kampioenen als Maurice de 

Praetere televisie 2003 tot 2011, Veel geluk, professor als 

professor Brückner televisie 2001, Recht op recht als Paul-

Emile Leduc televisie 1998 tot 2001, Ons geluk als Door 

Onckeloms televisie 1995, Het pleintje als Gust Kerdoens 

televisie 1986 tot 1987. 

1. Tuur De Weert is vanaf 2003 al Maurice De Praetere in F.C. De Kampioenen. 
2. Jacky Morel speelt postbode Harry Stoffels in Het pleintje. 



Loet Hanekroot als directeur-generaal Jan Clerck 

Seizoen 2, als gastacteur, seizoen 3. 

Bekend van onder meer Pallieter als dokter film 1976, 

Magister Maesius als Zwartbaard televisie 1974, Mijnheer 

Serjanszoon televisie 1967. 

Loet Hanekroot verdween een poos spoorloos uit België 

nadat hij in 1982 een relatie was aangegaan met Griet De 

Bock, de flamboyante zangeres van Kate’s Kennel. Het paar 

bleek al die tijd in Italië vertoefd te hebben. 

Tessy Moerenhout als Betty Bossé † 

Seizoen 1 en 2. 

Geboren in 1952 te Humbeek en daar ook overleden in 2011. 

Bekend van onder meer Ons geluk als Maria Onckeloms 

televisie 1995, De gouden jaren als Mia Hofmans televisie 

1992, Het pleintje als Millie Kerdoens televisie 1986 tot 1987, 

Maria Speermalie als Maria Speermalie televisie 1979 

Tessy Moerenhout kreeg in 1999 borstkanker waarvan ze 

genas. Ze herviel helaas in 2006 waarna ze in 2011 aan de 

gevolgen ervan overleed. 

Jacky Morel als Hilaire Baconfoy  

Geboren in 1932 te Gent. 

Bekend van onder meer De bossen van Vlaanderen als 

wetsdokter Verfaillie televisie 1991, Het pleintje als Harry 

Stoffels televisie 1986 tot 1987, De burgemeester van Veurne 

als dokter Thys televisiefilm 1984, Willem van Oranje als 

Hoorne televisie 1984, Wij, heren van Zichem als Fons Coene 

televisie 1969, Axel Nort als Filip televisie 1966, Johan en de 

Alverman als gezant van de koning televisie 1965, Kapitein 

Zeppos als Hugo Brems televisie 1964. 

In tegenstelling tot wat velen denken is de met Brusselse 

tongval sprekende Jacky Morel een geboren en getogen 

Gentenaar. Pas toen hij in 1965 drieëndertig jaar was 

geworden, in ging hij in de hoofdstad wonen. 

Nel Rosiers als Mireille Puis 

Seizoen 1 en 2, gastactrice in seizoen 3. 

Geboren in 1949 te Mechelen. 

Bekend van onder meer Wittekerke als Mathilde Schoonaerts 

televisie 1994, De bossen van Vlaanderen als Marie Reynaert 

televisie 1991, Brussels by Night als Josephine-Charlotte film 

1983, Dood van een non als Sabine Arnauld film 1975. 

Nel Rosiers heette voordien Nellie, zoals we ze ook altijd in 

de aftitelingen vinden, maar ze liet haar naam veranderen in 

Nel, omdat ze dat volwassener vond klinken. Sinds Valentijn 

1997 vormt ze een koppel met Luc Lotigiers, de vader van 

Helmut Lotti. 

Jenny Tanghe als Jenny Vanjes † 

Seizoen 3, gastoptreden in seizoen 1. 

Geboren in 1926 te Manage, overleden aldaar in 2009. 

Bekend van onder meer F.C. De Kampioenen als Georgette 



De Tremmerie-Verreth televisie 1990-2006, Wittekerke als 

Mevrouw Permentier, Mariette, Jeannine, Mevrouw 

Vertessen televisie 1998 tot 2003, De bossen van Vlaanderen 

als Clarisse Van de Veegaete televisie 1991, Wij, heren van 

Zichem als Moeder Cent televisie 1969, Jeroom en 

Benzamien als Mère Superieure televisie 1966. Jenny Tanghe 

nam in haar carrière maar liefst vijf keer de rol van non op 

zich. Naast in Jeroom en Benzamien en Wij, heren van 

Zichem vertolkte ze nog Zuster Huberta in De Strangorianen, 

en speelde ze een non in 2 Straten verder en Grappa. 

Nora Tilley als Caroline Vankersbeke † 

Seizoen 3, gastoptredens in seizoen 2 

Geboren in 1952 te Brussel en overleden te Putte in 2019. 

Bekend van onder meer Thuis als Betty televisie 2006, 

Wittekerke als, Sam De Winter televisie 1997-2003, Niet voor 

publicatie als Isabel televisie 1994, Ramona als Miche 

televisie 1991, Het pleintje als Barbara Vink televisie 1986, 

Magister Maesius als Irena televisie 1974. 

Nora Tilley hield zich de laatste jaren van haar leven  

voornamelijk bezig met het runnen van een afslankings- en 

wellnesscentrum in Putte en een bio-restaurant in Bonheiden 

en was gepassioneerd door keramiek. Nadat in 2018 de 

diagnose van ALS werd vastgesteld (Amyotrofische Laterale 

Sclerose), een voortschrijdende spierziekte, verscheen ze nog 

één keer in een film, louter toevallig was dat De collega’s 2.0. 

Uiteindelijk koos ze in juni 2019 voor euthanasie. 

   

Jaak Van Assche als Jean De Pesser 

Geboren in 1940 te Londerzeel. 

Bekend van onder meer Voor wat hoort wat als Frans 

televisie 2015, De zonen van Van As als Frans Van As 

televisie 2012-2014, 2017, Clan als Valère Bols televisie 2012, 

Kiekens als Directeur Christian Savoy televisie 2011-2012, De 

elfenheuvel als Alfons televisie 2011, De Ronde als Reddy 

Hardeel televisie 2011, F.C. De Kampioenen als Fernand 

Costermans televisie 2000-2011, Fans als Irma Seghers 

televisie 2008, Katarakt als Roger Hendrickx televisie 2008, 

Terug naar Oosterdonk als Guido televisie 1997, Heterdaad 

als Frans Van Lierde televisie 1996, Alfa Papa Tango als 

Marcel Van Oppen televisie 1990. 

Jaak Van Assche, politiek actief in Bonheiden, was eerst lid 

van de CVP-Jongeren. Eind jaren vijftig stapte hij over naar 

de Volksunie, waarvoor hij 18 jaar schepen van Cultuur en 

Milieu was. In 2012, toen hij als lijstduwer voor de N-VA 

opkwam, werd hij met driehonderddertien voorkeurstemmen 

plots herverkozen. Van Assche is grootneerlandist, wat wil 

zeggen dat hij Vlaanderen en Nederland graag verenigd wil 

zien.  

Hij is getrouwd met collega-actrice Heddie Suls, José in De 

collega’s.  Ze waren naast De collega’s ook samen te zien in 

Alfa Papa Tango en F.C. De Kampioenen. 

1. Tessy Moerenhout kreeg in 1979 de titelrol in de mini-serie Maria Speermalie 
(hier met Dora van der groen). Daardoor moest ze De collega’s eerder verlaten 
dan voorzien. 2. Nel Rosiers debuteerde in 1975 als  Sabine Arnauld in de 
verfilming  van Dood van een non, naar het boek van Maria Rosseels. 



Bob Van Der Veken als directeur Paul Tienpondt † 

Seizoen 1 en 2. 

Geboren in 1928 te Antwerpen en  overleden te Kalmthout, 

op 18 februari 2019 was een Vlaams acteur.Bekend van onder 

meer Familie als Gérard televisie 2013, Mega Mindy als 

Baron Van Wezemael televisie 2006-2007, Wittekerke als 

René De Winter televisie 1996-2001, De vierde man als 

Inspecteur Keurvels televisie 1972, Jeroom en Benzamien als 

Jean Rosseels televisie 1966, Tijl Uilenspiegel als Francastel 

televisie 1961. Bob Van Der Veken was getrouwd met actrice 

Mariette Van Arkkels. Hij werd 90 jaar. 

Manu Verreth als Jomme Dockx † 

Geboren in 1940 te Mechelen, overleden in 2009 te Leuven. 

Bekend van Café Majestic als Marinus Vermeersch televisie 

2000-2003, Wittekerke als Valère Gooivaerts televisie 1993, 

Het pleintje als Bonniface de Lesseweg televisie 1986 tot 

1987, Tim als Bodo televisie 1975. 

René Verreth als Philemon Persez 

Geboren in 1940 te Mechelen.Bekend van Spoed als Cois 

Geboers televisie 2000-2002, Het pleintje als Aristide de 

Lesseweg televisie 1986. Manu en René Verreth zijn 

tweelingbroers én schrikkelkinderen, ze zijn geboren op 29 

februari, die 



met elkaar samen hebben gewerkt. Naast hun acteerwerk in 

De collega’s en Het pleintje presenteerden ze de 

legendarische eerste aflevering van Pak de poen, de show van 

1 miljoen. 

Johny Voners als Thierry De Vucht † 

Reeks 3 en gastoptredens in reeks 1. 

Geboren in 1945 te Tienen en  overleden te Waregem op 17 

maart 2020. 

Bekend van onder meer Amigo’s als Berten De Nil televisie 

2015, F.C. De Kampioenen als Xavier Waterslaeghers 

televisie 1990-2011, Benidorm als Gaston televisie 

1989-1992, Het pleintje als Karel Peers televisie 1986, Wij, 

heren van Zichem als Kippe televisie 1969, Axel Nort als Dirk 

Talboom televisie 1966-1967. 

Johny Voners was een artiestennaam, zijn echte naam was 

Johny Hoebrechts. Hij was van 1973 tot 2006 getrouwd met 

actrice Janine Bischops, in De collega’s Sabrina Van Hoeye. 

Johny Voners overleed aan huidkanker. 

Johny Voners in 2019, haast onherkenbaar als advocaat in de VTM-reeks Een 
goed jaar.



Personages 

NEVENPERSONAGES



Gespeeld door Suzanne Saerens, met gastoptredens De liefde, 

Het feest, Alainke en De bijverdienste. 

Angèle is de enigszins stijlvolle echtgenote van Philemon 

Persez. Hoewel ze de enige dochter van een goed boerende 

slager is, heeft ze in die hoedanigheid toch niet de klasse zoals 

men die van welstellende zelfstandigen zou kunnen 

verwachten. 

Angèle debuteert in De liefde, wanneer ze haar man opzoekt 

Nevenpersonages

ANGÈLE 

(Ex-)echtgenote van Philemon Persez

“Ik ken de mannen beter dan gij, Persez, vertel me niks 
over mannen. Maar gij kent niks van vrouwen!”



op kantoor. Ze heeft dan thuis net een gedicht gevonden, 

gericht aan secretaresse Mireille Puis en daar wil ze uiteraard 

het fijne van weten. Maar in wezen komt ze vooral zeggen dat 

ze de stad ingaat en dat ze weleens ‘heel laat terug zou 

kunnen zijn’ … In Alainke zien we haar weer en doet ze 

hetzelfde, deze keer blijft ze echter een gans weekend lang 

weg. In de praktijk komt ze daarom in feite hun 

vakantiepleegkindje Alainke, waarvoor vooral zij zorg draagt, 

dumpen. 

Hoewel Persez aanvankelijk stelt dat Angèle geen kinderen 

kan krijgen, het ontbreekt haar volgens hem wellicht aan 

moederinstinct, blijkt ze ten tijde van De bijverdienste toch 

zwanger te zijn. Van een andere man weliswaar, want het 

paar is op dat moment al in scheiding, in De inspectie had 

Persez haar op overspel betrapt. Daarop waren ze de 

procedure van echtscheiding met onderlinge toestemming 

gestart. 

De laatste keer dat we iets van haar vernemen is in De 

groentewinkel nadat Jomme Dockx haar had ontmoet tijdens 

een uitstap in het Zwin. Ze was in het gezelschap van een 

vriendelijk heerschap maar zou er ‘afgetrokken’ hebben 

uitgezien, vermagerd en ze had een blauwe plek ter hoogte 

van haar jukbeen... Even voor De vakantie wordt de 

echtscheiding uitgesproken. 

1. Mireille Puis en Angèle ontmoeten elkaar voor de eerste keer. Angèle had even 
daarvoor thuis een liefdesgedicht gevonden dat haar man aan Mireille had 
gericht.  2. In Het feest legt Angèle het openlijk aan boord met Guido Borstels, de 
nieuwe vriend van Mireille. Die laatste laat zich dat welgevallen. 



Gespeeld door Vera Degens, met gastoptredens in Alainke, De 

examens, De inspectie, De bijverdienste, De archiefkamer, De 

groentewinkel en De vakantie. 

Aan het begin van de tweede reeks zetten de dactylo’s en de 

gangwachters een actie op touw opdat de openingsuren van 

het cafetaria zouden vervroegen, en het is daarvan dat de 

mooie jonge serveuse Chantal Blatteau profiteert. Madame 

Arabelle, geweldig tegen het nieuwe voorstel gekant, heeft 

bijkomend personeel kunnen bekomen, en dat is dus Chantal  
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CHANTAL BLATTEAU 

Assistent-koffiedame

“Bij mijn aankomen hier, ik kende geen woord 
Vlaams. En nu, ik spreek al vele Vlaamse onzinnen!”



geworden.  Baconfoy neemt het meteen op zich de eentalig 

Franse schoonheid lessen Nederlands te geven. 

Het is niet helemaal helder wat nu eigenlijk de precieze 

taakomschrijving is van Chantal. Soms is ze er, dan weer niet.  

Ze debuteert in Alainke, is samen met Arabelle van dienst in 

De examens, en dan weer alleen in De inspectie, Arabelle is 

op dat moment overgeplaatst naar Justitie.  

In De gijzeling is ze niet te zien, maar mogelijk heeft dat 

natuurlijk met de penibele omstandigheden te maken. In De 

examens is het Mireille Puis die de koffie maakt. Plots, in De 

groentewinkel, is ze opnieuw van de partij, alsook in De 

archiefkamer.  

In De tijdelijken, waarin de overbodig aangeworven 

interimkracht Jacky Severijns opdaagt en ook Arabelle zelf, is 

er van Chantal weer geen sprake, net zomin als in De 

aprilgrap. Haar persoonlijke topmomentje beleeft ze kort 

nadien in De groentewinkel, als ze in een hilarische dialoog 

verwikkelt raakt met de mammaa van Bonaventuur 

Verastenhoven. In De plechtige communie is het dan weer 

typiste Kris Berlo die haar achter de toog vervangt.  

Chantal eindigt in schoonheid in De vakantie, als ze de 

champagne mag uitschenken ter ere van de feestelingen 

Tienpondt, Persez en Baconfoy. Wanneer later in reeks 3 

madame Arabelle wordt vervangen door Natasha, wordt met 

geen woord meer over Chantal gerept. 

1. Baconfoy stelt met enig cynisme aan het adres van Jean De Pesser de nieuwe 
jonge koffiedame voor. 2. Als perfect tweetalige geeft hij de francofone 
Nederlandse les. 



Gespeeld door Ugo Prinsen, met gastoptredens in De 

verhuizing, De inspectie, De tijdelijken en De aprilgrap. 

Nergens in de reeks wordt uitgelegd wat nu precies de ware 

toedracht is van de vete tussen de directeurs Tienpondt en 

Ghijsels. Maar vanaf het eerste moment dat we hen elkaar zien 

ontmoeten, zit het er bovenarms op. In De verhuizing gaat het 

erom wie er nu al dan niet recht heeft op de pas verbouwde 

vierde verdieping. Ghijsels claimt die, maar het is uiteindelijk 

toch Tienpondt die in deze strijd zijn slag thuishaalt.  
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GHIJSELS 

Concurrerend directeur

“Tienpondt, ik ben u en uw satellieten beu!”



En zo zullen er zo nog een aantal robbertjes worden 

uitgevochten. Zo stuurt Ghijsels in De inspectie het gerucht 

de wereld in dat directie Tienpondt zal worden doorgelicht. 

Tenslotte is het toch hijzelf die aan het kortste eind trekt. In 

De tijdelijken wipt hij Tienpondt uit de zetel van 

dienstdoende directeur-generaal en verhindert hij dat die tot 

officier in de Leopoldsorde wordt geridderd. 

Heel veel meer weten we niet over Ghijsels noch over zijn 

directie. We kennen daarvan hooguit enkele namen, te weten 

Dierckx, de enige die ook effectief eens wat zegt, in De 

inspectie, en verder Vandrees en Carstens die mee deelnemen 

aan de lessen EHBO en brandveiligheid in De aprilgrap. In 

De nieuwe typiste is het Caroline Vankersbeke die hem in het 

cafetaria komt roepen, er zou dus kunnen vanuit gegaan 

worden dat ze bij hem als typiste werkt, maar dat wordt op 

geen enkel ander moment bevestigd.  In De aprilgrap zien we 

een voor ons tot dan onbekende secretaresse, en dat zal ook 

zo blijven. Met het afscheid van directeur Tienpondt aan het 

einde van reeks 2 is ook de figuur van directeur Ghijsels 

verdwenen, hoewel hij nog een tweetal keer wordt vermeld. 

Wanneer het er om gaat wie Jean De Pesser zal vervangen in 

De tijdelijke laat Persez aan de directeur-generaal weten ‘dat 

hij alles al heeft geregeld bij Ghijsels’. En op het moment dat 

de dienst Rechtspleging en Kosten sluit in De kantoortuin 

stelt directeur-generaal Clerckx dat hun dossiers ‘zullen 

worden overgedragen aan onder meer de directie Ghijsels'. 

1. Ghijsels komt de vernieuwde vierde verdieping opeisen die Tienpondt net met 
een valse nota had weten te claimen. 2. Madame Arabelle klapt in De Inspectie uit 
de biecht nadat ze door Tienpondt was overgeplaatst. 



Gespeeld door Heddie Suls, met gastrollen in Het huurhuis, 

Het feest, De gijzeling en De tijdelijken. 

“Een merrie door vijftig horzels gebeten, zo omschrijft Jean 

De Pesser in Het pensioen het gedrag van zijn vrouw als 

gevolg van de heersende hittegolf.  

José brengt in Het huurhuis enkele cruciale waarheden aan 

het licht, wanneer ze depressief in de kantoren verschijnt. Zo 

woont het gezin, in tegenstelling tot wat Jean altijd had 

beweerd, in een eenvoudig huurhuis en lijdt hun zoontje Eddy 
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JOSÉ 

Echtgenote van Jean De Pesser

“Jean overdrijft altijd …”



aan het syndroom van Down. Ook de grote reizen waarmee 

Jean zo graag uitpakte bleken te zijn verzonnen. Ze maakten 

de afgelopen zomervakantie bijvoorbeeld slechts een 

weekreisje naar de Ardennen, meer dan dat kunnen ze niet 

betalen. 

José is voor haar depressie in behandeling in een instelling 

Ze voelt zich angstig en durft niet meer alleen te zijn. Dat de 

toestand ernstig is blijkt uit het feit dat Jean in De brief een 

week lang afwezig om voor haar te zorgen. In Het feest blijkt 

ze aan de betere hand te zijn en laat ze zich geregeld opvallen 

doordat ze gastvrouw Angèle Persez overal mee wil helpen, 

tot grote ergernis van Jean. Als Jean op datzelfde feest een 

tijdlang met Angèle verdwijnt, wijst ze de naïeve Persez 

daarop door te stellen dat hij maar beter kan uitkijken, want 

dat hij Jean De Pesser nog niet goed kent … 

Een laatste keer zien we de thuiswerkende moeder in De 

ruzie, wanneer ze in allerijl met Eddyke naar spoedgevallen is 

moeten gaan. In De tijdelijke is Jean dan een maand lang 

afwezig om samen met zijn echtgenote voor hun doodzieke 

kind te zorgen. 

1. In Het huurhuis komt de op dat ogenblik depressieve José haar man Jean De 
Pesser opzoeken. 2. Typisch Jose: In De gijzeling is ze vooral bekommerd om het 
feit of haar man wel voldoende te eten heeft (op de achtergrond v.l.n.r.: Alice, de 
echtgenote van Baconfoy, madame Arabelle en de vader van Betty Bossé. 



Gespeeld door Theo Hijzen, met gastoptredens in De brief, De 

gijzeling, De examens en De archiefkamer. 

Het is eerder bij toeval dat in we in De brief kennismaken met 

Theo Tienpondt. Betty wordt er buiten haar medeweten door 

de directeur op betrapt dat ze hem een geheime liefdesbrief 

aan het tikken is. En die komt er al gauw achter dat die aan 

zijn enige zoon is gericht.  

Betty en Theo hadden mekaar ontmoet op een 

studentenbetoging. Onbespreekbaar voor Tienpondt. De 

Nevenpersonages

THEO TIENPONDT 

Zoon van directeur Tienpondt

“Ik wil niet leren schieten. Ik wil iets met mijn handen 
doen.”



confrontatie met beiden die erop volgt eindigt, naar we later 

vernemen in De zoon, zelfs in een klein handgemeen. ’s 

Anderendaags is Theo Betty ontrouw met ene Mabel 

Johnson, die hij achteraf voorstelt als de dochter van de 

Amerikaanse ambassadeur. 

Uit dat gesprek valt trouwens op te maken dat Theo even oud 

is als Mireille. Wat overigens eerder onwaarschijnlijk is 

aangezien Mireille in 1950 is geboren, en op dat moment dus 

28 jaar zou zijn. 

Ten tijde van De stembriefjes blijkt hij verloofd te zijn met 

een dokteres, gespecialiseerd in ontwikkelingshulp. Maar in 

Het feest moet hij opbiechten dat het in werkelijkheid 

‘slechts’ om een verpleegster gaat.  

Op het moment van De examens is het tweede zittijd, wat 

met een buis voor zowel anatomie als psychologie uitdraait 

op een compleet fiasco. Tienpondt vertelt in De nieuwe 

typiste dat Theo als gevolg daarvan dan net een deel zijn 

inschrijvingsgeld van de universiteit heeft terugbetaald. 

Bovendien heeft hij het uitstel voor zijn legerdienst 

ingetrokken. Tot andermaal groot ongenoegen van zijn vader 

niet om in het leger te gaan, maar wel om te kiezen voor 

burgerdienst, vernemen we van hemzelf in De archiefkamer. 

Het is meteen de laatste keer dat we hem te zien krijgen. 

1. Theo meldt zich in De examens schoorvoetend aan om zijn vader te komen 
vertellen dat hij ook in tweede zittijd niet is geslaagd aan de universiteit. 2. Ook 
Theo komt in De gijzeling naar het ministerie afgezakt wanneer hij hoort dat de 
collega’s worden vastgehouden. Al blijkt dat in de eerste plaats om Betty te gaan. 



Gespeeld door Janine Bisschops, met gastoptredens in De 

tijdelijke, Een man te veel en De kantoortuin. 

Sabrina Van Hoeye komt Jean De Pesser vervangen in De 

tijdelijke op het moment dat die een maand verlof heeft 

genomen, om voor zijn zieke zoontje te zorgen. Ze is een van 

de drie kandidaat-interimarissen en het is Thierry De Vucht 

die haar stiekem voordraagt. De andere twee sollicitanten 

werden in de strijd gegooid door directeur-generaal Jan 

Clerckx en Philemon Persez, respectievelijk ene Solange en 

Mireille Puis 
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SABRINA VAN HOEYE 

Tijdelijke

“Sabrina Van Hoeye, ongehuwd, geen kind. Allez, ’t is 
te zeggen: nog niet.”



Sabrina is een ex van De Vucht, bij wie hij klaarblijkelijk nog 

in het krijt stond. Ze studeerde speleologie, maar zit al een 

tijdje zonder werk. Om geld te verdienen heeft ze weleens 

verkleed als robot in een grootwarenhuis gewerkt. Bij haar 

welgestelde ouders heeft ze immers al lang afgedaan, 

vertrouwt ze Caroline Vankersbeke toe.  

Ze legde het ooit aan boord met Jan Clerckx op een of ander 

bal, wat tot een gênant weerzien van de twee leidt.  

Zelf stelt ze zich voor met ongehuwd en geen kind, maar dat 

is slechts een kwestie van tijd, laat ze verstaan.  Clerckx 

catalogeert haar als een feministe. Dat ze van alternatief 

houdt mag verder nog blijken uit het feit dat ze macrobiotisch 

eet. 

Merkwaardig genoeg is ze er bij de terugkeer van Jean De 

Pesser nog steeds, tot bijna aan het eind van de laatste 

aflevering. Waar ze na het sluiten van de directie Persez 

terechtkomt is niet geweten. 

1. De Vucht introduceert zijn kandidaat-interim, maar dat is buiten Persez en 
Clerckx gerekend, die elk ook hun eigen vrouwen naar voren schuiven 2. Als 
notoir feministe houdt Sabrina er een nogal eigen kledingstijl op na. 



Gespeeld door Doris Van Caneghem, met gastoptredens in De 

beeldende kunst, De kwis, De ruzie, De enquête en De 

computer. 

Natasha Voronov is van Russische komaf, ongehuwd en 

wonende te Antwerpen. Haar vader van drieëntachtig jaar was 

groothertog in Sint-Petersburg. Maar voor de kost reed hij 

veertig jaar lang met de taxi in Antwerpen.  

Natasha volgt ietwat onverwacht madame Arabelle op, op dat 
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Koffiedame, reeks 3

“Ik zit nogal wat liever in mijn keuken, met mijn 
boeken.”



ogenblik arbeidsongeschikt verklaard, als koffiedame. Omdat 

het cafetaria dan nog in verbouwing is, is ze genoodzaakt 

opnieuw met een koffiekar rond te rijden. Zelf vindt ze het 

niet zo erg dat ze geen kantine heeft. Ze zit immers liever 

alleen elders in haar keuken, waar ze zich in boeken verdiept 

over het Griekse denken. 

Ze kan ook handlezen, naar eigen zeggen was haar 

grootmoeder de beroemdste waarzegster van het oude 

Rusland. ’s Avonds gaat ze naar een soort van bijeenkomsten 

daarover, waar ze ook een van de bouwvakkers die achter de 

muur aan het werk is op de vierde verdieping, schijnt te 

ontmoeten. De handlezing van de studente Hildegard Van 

Raemdonck in De enquête lijkt doorgestoken kaart, maar 

verrassen doet ze wel in De computer, wanneer ze door 

handoplegging correct raadt dat er een koffiemachine in de 

blinde doos zit, en dus niet de nieuwe computer waarvoor 

werd gevreesd. 

De koffiedame bedient niet alleen de vierde verdieping. Maar 

wel is dat de enige plek waar ze de kantoren binnen mag 

rijden met haar karretje.  

Bij de opening van het nieuwe cafetaria, in De 

reddingsoperatie, blijkt Natasha te zijn verdwenen. “Achter 

den toog, in geen honderdduizend jaar,” zou ze ooit tegen 

Caroline hebben gezegd. Wat bij Persez doet ontvallen dat ze 

het altijd wel een beetje hoog in haar bol had gehad. 

1. Natasha raadt in De computer door handoplegging dat de mysterieuze levering 
een koffiemachine is en niet de gevreesde computer. 2. In De enquête leest de 
Russische koffiedame de hand van stagiaire Hildegaard.  



Analyse

DE WERELD VAN DE 
COLLEGA’S
Het niet aflatende succes van De collega’s heeft zonder twijfel 

te maken met de grote herkenbaarheid van de personages. 

Het mag merkwaardig heten dat, ondanks het feit dat ze zich 

in een totaal verouderde context afspeelt, de reeks toch nog 

altijd brandend actueel is. Om maar te zeggen: niet de 

omgeving maakt een bedrijf, wel haar werknemers. 

Natuurlijk gaat het geheel over veel meer dan de personages 

alleen. Jan Matterne laat alles zodanig kloppen dat kijken 

naar De collega’s haast een totaalbeleving wordt. Dat komt 

omdat er, tussen de verhaallijnen door, met zowat alles is 

rekening gehouden. 

De seizoenen 

Zo zijn er bijvoorbeeld de weerseizoenen waardoorheen de 

reeksen zich afspelen, en die voor extra kleur zorgen. Alle 

drie de reeksen hervatten in september, na de 

zomervakantie. In De archiefkamer en De reddingsoperatie 



1. In De diefstal, wanneer het putje winter is, laat de verwarming het afweten. 2. 
Kerstversiering in het cafetaria in De reddingsoperatie. Aan het einde van deze 
aflevering gaan de collega’s even in verlof. 

wordt het Kerstmis.  

Dat het tussenin ook koud en nat is zien we in De diefstal, 

waarin bovendien de verwarming stuk is en in De kwis, als 

iedereen uitgeregend op kantoor toekomt.  In De aprilgrap 

gaat het over de eerste mooie lentedag. En in De vakantie, het 

sluitstuk van reeks 2, en Een man te veel, de op een na laatste 

aflevering, is het weer zomer.  

Sigaretten en alcohol 

De reeks laat een aantal, weliswaar ongezonde maar haast 

historisch waardevolle, teloorgegane gewoontes zien. 

De dag van vandaag is het vrijwel ondenkbaar geworden, 

maar eind jaren zeventig, en tot ver in de jaren negentig, 

mocht er op de werkvloer gewoon worden gerookt. In De 

examens zien we dat sigaretten zelfs in de kantine worden 

verkocht.  

Toch gebeurt het in de serie relatief weinig. Het is in reeks 1 

alleen maar directeur Tienpondt die rookt, dikke sigaren van 

Gaulois, en in reeks 2, ook directeur-generaal Jan Clerckx.  

In Het feest wordt Baconfoy ziek van een sigaar, maar in De 

verhuizing zit hij er samen met de directeur weer even aan. 

De Pesser en Vanhie roken samen met hun nieuwe 

werkmakkers in De tijdelijken. En dan is er nog de 

kettingrokende arbeidsgeneesheer in De vakantie.  

In de laatste reeks komen er in de plaats van Tienpondt twee 

notoire verslaafden bij: Thierry De Vucht met zijn cigarillo’s 

en Jenny Vanjes met sigaretten. Ze krijgen allebei een sneer 

van Persez. 

Dat roken nochtans ook toen al ongezond werd bevonden 

kunnen we onder meer opmaken uit het feit dat de 

gepensioneerde Valère Custers in Het pensioen aangeeft dat 

hij er van de dokter is mee moeten stoppen. En in De 

examens raadt Baconfoy Theo Tienpondt aan dat hij toch 

best zijn vader eens zou moeten adviseren wat te gaan 

minderen.  

Van meet af aan zijn er een aantal keren affiches van 

antirookcampagnes te zien: in Het pensioen luidt de slogan 

Laat je leven niet in rook opgaan en in De verhuizing zien we 

in de lift een affiche met daarop een rokende aap die En jij? 

scandeert.  

Ook alcohol was volop aanwezig op de werkvloer. In De 

vakantie horen we hoe Baconfoy het reglement ter zake 

citeert: “Geen drank in de kantoren.” “Maar in de kantine, 

kan ik het niet verbieden,” voegt hij er meteen fijntjes aan 

toe.  

Dat laatste is iets nieuws, klaarblijkelijk, want in Het 

pensioen, bij de receptie van eerdergenoemde Custers, 

scheen er wat dat betreft geen probleem te zijn, er staan dan 

volop flessen rode wijn op de bureaus. 

 





1. Stielmannen aan het werk. En daar hoort af en toe een pint bij. 2. Als directeur-
generaal Clerckx en directeur Tienpondt iets hebben te bespreken, dan is dat met 
cognac . 3. Jenny Vanjes neemt af en toe een druppel bij de koffie. 4. De lastige 
klant Aloïs Degrijze in gesprek met Baconfoy in Het dossier. Ze hangen dan flink 
in de rode wijn die gewoon in het cafetaria te koop is. 

In De zoon maalt evenmin er iemand om dat Gilbert Vanhie 

trakteert, op de geboorte van zijn eerste zoon, met twee 

flessen Rémy Martin-cognac. Flessen die overigens bedoeld 

waren te worden geleverd aan de directeur-generaal, samen 

met twee flessen gin, twee flessen wodka en twee flessen 

whisky. Eigenaardig genoeg dan weer weigert Jomme, in het 

kader van een kleine welkomstreceptie, aan de nieuwe 

Thierry De Vucht een sherry: “Geen alcool, he mijnheer!” 

Maar buiten de kantoorruimte kan er dus probleemloos 

worden gedronken. Dat blijkt onder meer uit het feit dat er 

op de receptie, niet in beeld, naar aanleiding van de 

inhuldiging van de nieuwe computer in De stoel whisky 

wordt geschonken. Directeur Tienpondt wordt er zelfs 

straalbezopen. 

In De verhuizing zien we dan weer op de schilderwerf her en 

der pintjes staan, niemand die het zelfs maar opmerkt. In 

Alainke schenkt directeur Tienpondt in een gesprek met 

Persez een druppel en De nieuwe typiste leert ons de nieuwe 

typiste Marianne kennen die veel te veel wijn heeft 

gedronken tijdens haar afscheidsfeestje op het achtste en 

daardoor dronken op kantoor verschijnt.  

In De tijdelijken komt, weeral, directeur Tienpondt lazarus 

terug van bij de directeur-generaal, ze dan hebben flink in de 

dure Martell-cognac gehangen. En in De vakantie wordt door 

diezelfde Tienpondt samen met Persez en Baconfoy volop 

met champagne getrakteerd. Vergeten we nog de 

drankverslaafde dienstchef Philemon Persez, die in reeks 2 

steevast zijn flaconnetje whisky bij zich heeft.  

In De ruzie schijnt ook Jenny Vanjes een druppeltje te lusten 

en het geanimeerde gesprek in de kantine tussen Baconfoy en 

de lastige klant Aloïs Degrijze loopt uit op een braspartij met 

rode wijn, die daar vlot wordt geschonken. 

Middagpauze 

’s Middags wordt niet altijd elders gegeten, maar van enkele 

keren weten we het wel: in De inspectie keert de zogenoemde 

la bende de Jean De Pesser te laat terug van café en in De 

enquête zien we ze effectief pintjes drinken in een Brussels 

etablissement. 

Als Philemon Persez en directeur-generaal Jan Clerckx in 

diezelfde aflevering uit gaan eten met twee studentes van de 

hogeschool, dan doen ze dat met wijn. Jean De Pesser en 

Gilbert Vanhie zijn fan van het café van Nanette, dat een 

aantal keren ter sprake komt, in De verhuizing gaan ze er 

tijdens de kantooruren naartoe om dronken terug te keren.  

Ook Tienpondt schijnt de zaak te kennen. 



In De kantoortuin trakteert Baconfoy de collega’s in een 

Portugees restaurant. Jomme wordt daarbij nota bene 

gepasseerd omdat “ze schrik hadden van zijn gezaag over 

Lourdes”, aldus Caroline Vankersbeke, de reis waarvan hij 

net was teruggekeerd.  

Transgenders en vrouwenmishandeling 

Een aantal maatschappelijke thema’s die vandaag de dag min 

of meer normaal zijn, waren evenmin bekend. Zo zijn er de 

vrouwenopvangcentra, getuige de reactie van Philemon 

Persez op madame Arabelle, die wel het bestaan ervan schijnt 

te kennen. Ze neemt het als optie om er de nacht door te 

brengen nadat ze bij haar man is weggegaan in De valies. Ze 

heeft het over een asiel of zoiets. En nog: zo’n huis voor 

‘afgetoekte’ vrouwen. Ze kent het van in Londen: “Zo’n huis 

waar afgeranselde vrouwen bescherming krijgen en 

onderdak.” Het eerste vluchthuis in België werd pas eind 

1977 in Brussel geopend, dus dat Persez onwetend is, is 

aannemelijk. 

Ook het feit dat het er tussen Gilbert Vanhie en zijn 

echtgenote Esmeralda af en toe letterlijk hardhandig aan toe 

gaat is komt doorheen de reeks een aantal keren aan bod (zie 

Gilbert Vanhie). 

1. ’s Middags wordt de lunchpauze al eens op café doorgebracht, zoals hier in De 
enquête. 2. Gilbert Vanhie heeft een uitgesproken mening over de positie van de 
vrouw in de maatschappij. Net voor het binnengaan op het feest van Persez legt 
hij zijn echtgenote de spelregels nog eens uit: “Geen moeilijke woorden en geen 
grootdoenerij! En als er drank is dan drink ik!”. 



Geslachtsaanpassende operaties  zijn Persez vreemd. 

Tienpondt vertelt hem erover in Alainke, als Persez een 

sekskliniek aanhaalt als mogelijke oplossing voor zijn 

relatiecrisis. Hij bedoelt daar wellicht relatietherapie mee. 

Tienpondt haalt een aantal dingen door mekaar en vraagt 

zich af of daar de geslachtsorganen worden geopereerd. “Dat 

hoort ge veel zenne, den dag van vandaag,” legt hij aan de 

verbaasde Persez uit. “Ik heb dat is gezien op de televisie, 

enfin op de Hollandse televisie, ik denk dat de Vlaamse 

televisie zoiets niet mag uitzenden. Een man waar dat ze een 

vrouw van gemaakt hadden he! Ja, allez, geopereerd he, ge 

begrijpt wat dat ik bedoel he.” Persez vat het maar moeilijk: 

“Een man die ze een vrouw hadden geopereerd?! Hoe komen 

ze ertoe…”  

Nochtans werd, voor zover geweten, de eerste 

geslachtsoperatie al ondergaan door ene Dora "Dörchen" 

Richte in Berlijn in de jaren 20-30. In onze streken werd 

vanaf halfweg de jaren zeventig gepionierd in Amsterdam 

waar het VU medisch centrum (VUmc) de eerste 

transgenderkliniek ter wereld kreeg, met een eigen 

hoogleraar transseksuologie. Aan het eind van dat decennium 

en aan het begin van de jaren tachtig kreeg het fenomeen 

meer bekendheid, onder meer door optredens van artsen van 

het Genderteam in de waanzinnig populaire 

praatprogramma’s op de Nederlandse openbare omroep. Het 

zijn wellicht die programma’s, zoals Rondom Tien en Sonja, 

waar Tienpondt naar verwijst. 

Moderne inseminatietechnieken 

Madame Arabelle heeft het er in De tijdelijken al een keer 

over - ze was toen wat in de war over het feit dat de tijdelijk 

hulpbode Henk Driesen aan de slag kon gaan in een op te 

starten kweekreactor -  en in De kantoortuin zijn Kris Berlo 

en Caroline Vankersbeke erover in gesprek: “Zou ge denken 

dat we het haar durven vragen?” fluistert Kris venijnig. “De 

details, van de conceptie?” Caroline vindt dat aanvankelijk 

een overbodige vraag, maar bedenkt zich snel: “Alhoewel, ze 

kunnen dat tegenwoordig al in de klinieken doen he.”  

Ze hebben het hier over de ongehuwde moeder Mireille Puis, 

waarvan ze maar al te graag hadden vernomen hoe die 

precies was zwanger geraakt. 

Kunstmatige bevruchting was heel erg nieuw was anno 1980. 

De eerste proefbuisbaby, de Amerikaanse Louise Brown, was 

op dat moment nog maar twee jaar oud. Het zou nog ruim 

drie jaar duren vooraleer de eerste Belgische proefbuisbaby 

werd geboren, op 23 juni 1983, de ouders bleven anoniem.  

Dat de techniek zich intussen ook hier erg heeft ontwikkeld 

mag blijken uit het feit dat er tegenwoordig zo’n eenendertig 

vruchtbaarheidscentra bestaan, een op vijfentwintig kinderen 

in ons land wordt geboren uit in-vitrofertilisatie, ivf. Sinds 

Louise Brown werden er door toepassing van deze techniek al 

meer vijf miljoen kinderen geboren. 



Echtscheiding 

“Wij zijn aan het scheiden, Persez, ik mag niet meer met u in 

één kamer zijn”. Aan het woord is Angèle Persez.  

Uit de echt scheiden anno 1979 was nog een stuk complexer 

dan dat het vandaag het geval is. Pas in 1992 werd er van de 

zogenaamde humanisering van het echtscheidingsrecht werk 

gemaakt. Het duurde daarna nog twee jaar vooraleer een wet 

echtscheiding met onderlinge toestemming, EOT, 

grotendeels als een privéaangelegenheid ging beschouwen, 

waardoor de procedure goedkoper werd en ook van kortere 

duur. Het co-ouderschap werd zelfs pas in 1995 geregeld. 

In 1979 waren er, naast de hierboven aangehaalde bizarre 

vorm van contactverbod, nog een aantal andere 

merkwaardige regels. Zo was er om te kunnen scheiden 

sprake van een minimumleeftijd, vijfentwintig jaar voor de 

man en eenentwintig jaar voor de vrouw. Er gold bovendien 

een verplichte minimumduur van het huwelijk, pas na twee 

jaar kwam men officieel in de gelegenheid uit elkaar te gaan. 

Tot slot moest er drie keer voor de rechter worden 

verschenen in het kader van een aantal verzoeningspogingen.    

1. In De bijverdienste duikt Angèle weinig discreet op aan het loket met de 
echtscheidingspapieren: “Wij zijn aan het scheiden, Persez, ik mag niet meer met 
u in één kamer zijn,” luidt het. 2. Persez belt in De computer in allerijl naar 
kantoor, net nadat hij zijn tanden had laten trekken. Bij gebrek aan gsm’s 
gebeurde zoiets vanuit een telefooncel op straat. 



Verouderde communicatiemiddelen 

Een van de elementen die de reeks een gedateerd cachet 

geven is de verouderde manier van communiceren met 

elkaar. Van enige vorm van draagbare toestellen was nog 

geen sprake, de eerste modellen daarvan kwamen pas meer 

dan tien jaar later op de markt, in 1993. In het verhaal had 

men slechts vanaf de graad van onderafdelingchef zijn eigen 

vaste lijn.  

Ook de zogenaamde telefoonzones waren nog volop in voege. 

“Gij moet niet naar hier bellen!” horen we directeur 

Tienpondt tegen zijn vrouw zeggen in De examens. “Op onze 

telefoon, interzonaal, zijt ge niet goed?”.  

Er waren in die tijd drie telefoontarieven gangbaar, die bij 

gebruik telkens hoger in prijs opliepen. Vooreerst was er de 

zonale oproep, waarmee gebeld kon worden binnen de eigen 

zone, bijvoorbeeld een 016-nummer naar een 016-nummer in 

Leuven. Met de interzonale oproep kon, mits een kleine 

meerprijs, naar een aangrenzende telefoonzone worden 

gebeld, bijvoorbeeld van zone Brussel naar zone Leuven. Tot 

slot was er de duurste, nationale oproep, die gold wanneer 

naar een niet aangrenzende zone werd gebeld, bijvoorbeeld 

van Antwerpen naar Brussel, Tienpondts geval.    

1. In De bijverdienste krijgt Tienpondt telefoon vanop kantoor. De serveuse brengt 
hem een telefoontoestel mét draad. 2. Hilariteit alom over de komst van de 
nieuwe computer in de gelijknamige aflevering. Let op de gigantische verpakking. 



Vanaf 1 september 1997 werden de zonale en interzonale 

tarieven gelijkgesteld, maar het duurde nog tot 1 januari 

2000 vooraleer datzelfde gebeurde met de prijs van de 

nationale oproepen. 

Overheidscampagnes 

Tot slot zien we nog een aantal overheidscampagnes, die 

vooral in de eerste reeks zichtbaar in beeld worden gebracht. 

Er zijn affiches van de Zoo van Antwerpen, de NMBS, de 

eerdergenoemde antirookcampagnes, een campagne dat het 

preventief mondonderzoek moet aanmoedigen, reclame voor 

melk en een affiche die verkeersveiligheid in de kijker stelt. 

Wellicht de meest interessante is de uitnodiging om bloed te 

gaan geven. Tot 2013 kregen ambtenaren daarvoor een dag 

verlof. Pittig detail: om deze reden werden de 

transfusiecentra op donderdag steeds drukker bezocht dan 

andere dagen. Op die manier kon men met zijn extra 

verlofdag het weekend verlengen. Het was vooral Europa dat 

vond dat zo een vergoeding niet langer door de beugel kon. 

Sindsdien is het aantal bloedgevers bij het Rode Kruis 

voelbaar gedaald. Nochtans worden ambtenaren nog steeds 

vrijgesteld van arbeid voor de duur van de bloedafname en de 

verplaatsing ernaartoe. 

Doorheen de ganse reeks zijn affiches van overheidscampagnes te zien, zoals hier 
in Het pensioen 1. van het Rode kruis, voor betere mondhygiëne en bloed geven 
en 2. in De tijdelijke ter promotie van de gordelplicht (die in België pas in 1975 
werd ingevoerd). 



Nevenpersonages 

TRITAGONISTEN 

Adelbert 

Enige zoon van Jomme Dockx 

“Mijnen Adelbert is bleekblond, een spiering, heeft niks met 

sport en heeft nog nooit gehuild. Hij praat met een 

piepstemmetje en heeft een hoog IQ.” Ziedaar de 

omschrijving door Jomme Dockx van zijn zoon in De 

reddingsoperatie.  

Vanaf De brief speelt hij voetbal. Ten tijde van De gijzeling is 

hij elf jaar en vraagt hij voor zijn Sinterklaas een fiets, hij wil 

er vanaf het volgende schooljaar mee naar school te gaan. In 

De beeldende kunst is hij dertien jaar geworden en zit hij in 

de eerste Latijn-Grieks. Hij heeft dan plannen om een 

wereldreis te gaan ondernemen met zijn verloofde, zo laat hij 

zijn vader weten. 

1. Angèle, de echtgenote van Persez, dumpt hun vakantiekindje Alainke in de 
gelijknamige aflevering op kantoor. 2. Alice Baconfoy zien we slechts twee keer: in 
De gijzeling en hier in De reddingsoperatie, waarbij ze haar echtgenoot slecht 
nieuws komt brengen over de financiële toestand van hun groentewinkel. 



In tegenstelling tot eerder behaalt hij nu geen goede 

schoolresultaten meer: drie buizen met het kerstexamen zijn 

het gevolg, in De reddingsoperatie. Adelbert wijt het aan een 

gebrekkige ouderrelatie, in het bijzonder aan het ontbreken 

van een moeder. In Het dossier gaat hij daarom logeren bij 

zijn vriend Erik, hij kan er goed met de mama praten. 

Adelbert slaapt met Jomme in hetzelfde bed en eet elke dag 

frieten.  

Alainke 

Vakantiekindje van Philemon Persez 

Gastoptreden in Alainke. 

Alain is het Franse jongetje dat Persez tijdens de 

zomervakantie een tijdlang in huis neemt. Plan is daarmee 

het moederinstinct bij zijn vrouw Angèle naar boven te laten 

komen, en zo zijn huwelijk alsnog te redden. In Alainke 

krijgen we hem ook daadwerkelijk te zien. 

Alainke woont in de bidonville van Parijs en komt uit een 

gezin van negen kinderen: vijf van de eerste man van zijn 

moeder, een van een onbekende vader en drie van de tweede 

man van zijn moeder. Een elfde kind is op komst. In De 

examens is Persez afwezig omdat hij een weekje vakantie 

heeft genomen om met Alain bezig te kunnen zijn. Ze maken 

onder meer een uitstap naar de zoo. Daarna brengt hij hem 

weer naar Parijs. 

Alice 

Echtgenote van Hilaire Baconfoy 

Gespeeld door Abela Dorpierre, met gastoptredens in De 

gijzeling en De reddingsoperatie. 

Hilaire Baconfoy is met Alice ten tijde van reeks 3 twintig jaar 

is getrouwd. Alice is francofone en spreekt geen Nederlands. 

Als haar man in De diefstal van stelen wordt beschuldigd wijt 

ze dit, aldus Bacon, aan het feit dat de Baconfoys thuis Frans 

spreken en al de andere collega’s Nederlands.  

In De gijzeling krijgt ze een gezicht wanneer ze naar het 

ministerie toe komt om het lot van haar man bang mee af te 

wachten. In De tijdelijken is Bacon met verlof om bij Alice te 

zijn die in het ziekenhuis is opgenomen ter observatie. Verder 

wordt hierover niets meer vernomen.  

Vanaf De vakantie staat ze samen met haar drie dochters in 

hun groentewinkel in Elsene. In de vakantie die erop volgt 

gaat ze met de kinderen tweemaal naar zee, op hotel, zonder 

Bacon. Pas in De reddingsoperatie zien we haar terug, het 

paar blijkt dan met zware financiële problemen te kampen. 

Guido Borstels 

Verloofde van Mireille Puis 

Gespeeld door Wim Huys, met gastoptredens in De liefde en 

Het feest. 



Guido Borstels leren we kennen aan het einde van De liefde. 

Na kantoortijd komt hij terecht in het bureau van Mireille 

Puis, hij is dan op zoek naar ene mijnheer Goris die 

problemen schijnt te hebben met zijn wagen. Er ontstaat 

onmiddellijk een klik tussen de twee. 

Luttele dagen later laat Mireille aan Persez weten dat ze 

officieel samen zijn. De nieuwsgierige madame Arabelle 

ontfutselt in De stembriefjes aan Mireille wat meer 

informatie: Guido is nooit eerder getrouwd geweest en ze zijn 

min of meer leeftijdgenoten. Van opleiding is hij technisch 

ingenieur en hij reist af en toe voor zijn werk. Dat laatste 

schijnt niet helemaal te kloppen...  

In Het feest loopt het helemaal fout af als Guido de waarheid 

vertelt over zijn diploma, een A3 automechanica, en 

vervolgens openlijk met de vrouw van Persez aan het flirten 

gaat. 

Gerard Bossé 

Vader van Betty 

Gespeeld door Walter Cornelis, met gastoptredens in De brief 

en De gijzeling. 

1. Guido Borstels leert Mireille Puis toevallig kennen in De liefde, net nadat 
ontmoeting met de kandidaat van het huwelijksbureau voor haar faliekant is 
afgelopen. Op dat moment is hij nog de aardigheid zelve. 2. Gerard Bossé oog in 
oog met Paul Tienpondt. Die laatste ziet de relatie tussen Betty Bossé en zijn zoon 
niet zitten. 



Het is in De brief dat Gerard Bossé, de vader van Betty, op 

het ministerie belandt. Hij komt zich dan informeren of de 

collega’s iets meer weten over waar zijn dochter kan zijn, die 

was die nacht niet is thuisgekomen.  

Betty had het de dag voordien aangedurfd ervandoor te gaan 

met de zoon van directeur Tienpondt. Dat is ook de reden 

waarom vader Bossé het even met die laatste aan de stok 

krijgt, omdat die hem ondubbelzinnig duidelijk maakt dat 

zijn dochter een directeurszoon onwaardig is. 

De Bossés hebben het wellicht niet breed: ze hebben thuis 

geen telefoon en vader stempelt. In De gijzeling laat hij zijn 

dop staan omdat hij de situatie van zijn gegijzelde dochter 

mee op de voet wil volgen. 

Naast Betty heeft hij nog een dochter en vier zonen. De man 

lijkt niet gespaard te blijven van enig leed: in De nieuwe 

typiste vernemen we dat zijn echtgenote kanker heeft. 

Valère Custers 

Onderbureauchef op rust 

Gespeeld door Romain Deconinck, met gastoptreden in Het 

pensioen. 

Valère Custers leren we nog heel even kennen, net op het 

moment dat hij als onderafdelingchef stopt met werken, in 

Het pensioen. Hij heeft in de vijftien jaar dat hij die functie 

vervulde onder twee directeurs gewerkt, te weten ene 

Briffaerts en Paul Tienpondt. Hij kende in die tijd ook twee 

afdelingschefs, waarvan Philemon Persez de laatste was. Die 

was de pas drie maanden eerder de overleden Schuifelaars 

opgevolgd. “We hebben eigenlijk te kort mogen 

samenwerken,” zegt Persez hierover.  

Hoewel er behoorlijk wat werk is gestoken in de receptie 

verloopt het afscheid van Custers een beetje in mineur. Hij 

mag van de dokter niet meer drinken en is gestopt met roken 

en het is uitgerekend een fles drank en een doos sigaren die 

hij cadeau krijgt. Terwijl de collega’s ruziën over de fout 

gekozen geschenken, kiest hij ervoor in stilte te verdwijnen. 

Custers heeft een duidelijke mening over de nieuwe klerk 

Vanhie, die op datzelfde moment wordt aangekondigd: “Dat 

is een slecht karakter,” zegt hij daarover. Ook had hij 

Verastenhoven als zijn opvolger verwacht, in de plaats van de 

op dat ogenblik vermeend benoemde Jean De Pesser. 

Henk Driesen 

Hulpbode 

Gespeeld door Jos Geens, met gastoptreden in De tijdelijken. 

Hulpbode Henk Driesen zien we slechts in één aflevering, 

namelijk in De tijdelijken. Hij vervangt dan Hilaire Baconfoy, 

die onverwacht een week verlof nam. 



Wanneer hij met de collega’s kennismaakt slaat hij een figuur 

door te weigeren Tienpondt als directeur te aanzien, wanneer 

die zich aan hem voorstelt. Hij denkt dat hij voor de gek 

gehouden wordt.   

In het cafetaria zien we Henk diep in gesprek met een 

zichtbaar geboeide Mireille Puis. Over zijn job op het 

ministerie, zegt hij: “Dat is zo tegenwoordig, pakken wat ge 

kunt krijgen.” Van opleiding is hij immers kernfysicus. 

Wanneer de beloofde nieuwe kweekreactor zal openen, is 

hem beloofd dat hij daar aan de slag zou kunnen gaan. 

Germaine 

Echtgenote van directeur Tienpondt 

Gespeeld door Gerda Tilman, met gastopredens in De nieuwe 

typiste en De groentewinkel. 

Hoewel we ze slechts twee keer daadwerkelijk zien blijkt 

Germaine Tienpondt toch een bijzonder kleurrijk personage 

in de verhalen van De collega’s. De eerste keer daagt ze op in 

De nieuwe typiste, als ze naar Brussel komt afgezakt komt om 

er te gaan winkelen, ze heeft een nieuwe pelsen frak nodig. 

1. Hulpbode Henk Driesen vervangt Baconfoy in De tijdelijken. Hij neemt de 
telefoon op met “Hallo, met Henk”, een grappige verwijzing naar de gelijknamige 
televisieshow van de Nederlands-Belgische presentator Henk Van Montfoort die 
tot kort daarvoor op de BRT liep. 2. Germaine Tienpondt, hier in De 
groentewinkel, in hun Spaanse buitenverblijf. 



We wisten al wel van in Het pensioen dat ze ooit ook dactylo 

was geweest, maar door het weggaan van Betty in die 

aflevering, neemt ze die rol ook weer heel even weer op.  

Toen ze trouwden woog Germaine 56 kg, nu 115 kg. Ze gaat 

naar de Weight Control en als een ongelukkig gevolg daarvan 

moet ze in Het feest verstek geven, omdat ze op één week tijd 

5 kg was afgevallen. Dat was nogal wat veel ineens geweest, 

aldus Tienpondt. Tijdens hun vakanties “roeit” ze op een 

hometrainer.  

Dat Tienpondt over zoveel vastgoed beschikt, blijkt te zijn 

omdat het allemaal van Germaine haar kant is gekomen. In 

elk geval zien we in De groentewinkel hoe het paar er een 

luxueuze levensstijl weet op na te houden, wanneer ze aan de 

rand van hun zwembad in Spanje door Baconfoy worden 

opgebeld. 

Jean-Pierre 

Echtgenoot van madame Arabelle 

Gespeeld door Frans Dijck, met gastoptreden in De valies. 

Met Jean-Pierre, de man van de koffiedame Arabelle, maken 

we reeds heel vroeg in de reeks kennis, in aflevering 3 al. Het 

blijft bij dat ene optreden, maar we komen wel een en ander 

te weten.  

Jean-Pierre is een oud-strijder en werkt als maître d’hôtel in 

het Brusselse restaurant Le Grand Dieulle. Hij spreekt 

vloeiend vier talen, van drie andere talen zegt hij een aardig 

mondje mee te praten. Hij is ook Chevalier du Tastevin, een 

wijnkenner dus. 

In De brief horen we dat hij weleens biljart gespeeld heeft en 

af en toe tennist. Hij rijdt met een Renault R4 en heeft met 

Arabelle twee volwassen kinderen, een zoon en een dochter. 

Mammaa 

Moeder van Bonaventuur Verastenhoven 

Gespeeld door Celine Weenen, met gastoptreden in De 

groentewinkel. 

De echte naam van mammaa komen we nooit te weten. 

Samen met Adelbert is ze wellicht de meest buiten beeld 

besproken figuur. Maar in tegenstelling tot Adelbert krijgen 

we haar wèl één keer in het echt te zien.  

Wanneer haar zoon in De groentewinkel op het ministerie tot 

dienstdoende directeur is benoemd, wil ze zich daarvan 

persoonlijk komen vergewissen. En ze heeft zo haar 

bedenkingen. “Ventuurjongen, je zit hier wel mooier dan ik 

  
1. Mammaa, de moeder van Bonaventuur Verastenhoven, komt vaak ter sprake 
maar we krijgen haar slechts één keer ook echt te zien, in De groentewinkel. 2. 
Jomme Dockx is smoorverliefd op Marianne. 3. Jacky Severyns vervangt in De 
tijdelijken even madame Arabelle. 4. Karel Van Den Toren was directeur-generaal 
ten tijde van reeks 1 en had met twee gastoptredens een beduidend kleinere rol 
dan zijn opvolger, Jan Clerckx. 





dacht, maar het kan nog mooier. Als je eenmaal vastbenoemd 

bent dan moet je alles wat kunstzinniger aankleden.” Want 

dàt hij vastbenoemd wordt, dat is voor haar een uitgemaakte 

zaak: “Onze politieke vrienden, je moet ze niet 

onderschatten.”   

Heel veel meer weten we niet: ze is vierenzestig jaar, weduwe, 

ze bezit met haar zoon een herenhuis met vier grote kamers, 

heeft een fiets en doet aan passief toerisme. Ze is gelovig en 

Vlaams-nationalist.  

Marianne 

Tijdelijke typiste en kortstondig verloofde van Jomme Dockx 

Gespeeld door Lea Couzin, met gastoptredens in Alainke, De 

nieuwe typiste en De bijverdienste.  

Het buitenbeentje onder de secretaresses maar vooral toch de 

omstreden nieuwe vriendin van Jomme Dockx in De nieuwe 

typiste.  

Kennismaken met Marianne doen we in Alainke, waar ze 

aanwezig is op een kleine vergadering die Betty heeft belegd. 

Ze is weduwe, werkt op de achtste verdieping en gaat er prat 

op geen beschaafd Nederlands te spreken.  

Wanneer Betty in De nieuwe typiste de vierde verdieping 

verlaat, ziet de verliefde Jomme zijn kans schoon Marianne 

op de dienst in te lijven.  De collega’s kijken met lede ogen 

aan hoe hij daarmee in zijn ongeluk dreigt te lopen. Na haar 

afscheid op het achtste gaat ze stomdronken aan de slag op 

het vierde.  

Als de collega’s haar op de man af vragen wat ze nu feitelijk in 

Jomme ziet, blijken ze gelijk te krijgen: ze wil hem haar enkel 

laten helpen haar nieuwe wagen te financieren. Gelukkig is 

Jomme van haar uitspraak getuige, waarop hij het prompt 

uitmaakt. 

Heel even zien we ze nog terug, in De bijverdienste, in het 

cafetaria. Daarbij stelt ze de nogal schunnige vraag aan de 

preutse Kris Berlo of “De Pesser haar het leven al heeft leren 

kennen”. 

Jacky Severyns 

Plaatsvervangend mess-bediende 

Gespeeld door Ray Van Campenhout, met gastoptreden in De 

tijdelijken.  

De potsierlijke Jacky Severyns duikt in De tijdelijken uit het 

niets op als plaatsvervangend mess-bediende voor madame 

Arabelle, die ongelukkigerwijs was overgeplaatst in De 

examens. Wanneer zijn komst wordt aangekondigd denken 

de collega’s dat het om een vrouw gaat. Gilbert Vanhie legt 

onmiddellijk hoopvol een verband met de mooie Amerikaans 

presidentsvrouw Jacky Kennedy.  



Op de vraag van de collega’s hoe hij ertoe gekomen is 

koffiedame te worden, verwijst Jacky naar de crisiswet van 4 

augustus 1978. Daarin staat dat alle betrekkingen moeten 

openstaan voor de twee geslachten. Helaas voor hem schijnt 

er een vergissing te zijn gebeurd, want ook madame Arabelle 

blijkt officieel terug in dienst. Dat maakt dat beiden zijn 

aangeworven voor eenzelfde betrekking. Arabelle laat het niet 

na hem duidelijk te maken wie de enige echte mess-bediende 

is. De gevolgen laten zich raden, want vanaf De aprilgrap er 

van Jacky Severyns dan ook geen sprake meer … 

Karel Van Den Toren 

Directeur-generaal 

Gespeeld door François Bernard, met gastoptredens in De 

ideeënbus en De diefstal. 

Waarom directeur-generaal Karel Van Den Toren plotsklaps 

in De inspectie is vervangen door Jan Clerckx blijft een 

raadsel.  We krijgen hem slechts in twee afleveringen te zien. 

In De ideeënbus komt hij uit op de judolessen van Gilbert 

Vanhie, hij is er niet bepaald door geamuseerd. Zijn tweede 

aantreden maakt hij in De diefstal, en is hij het die het 

mysterie van de leeggeroofde zwarte kas ontrafelt. Daarin 

blijkt zijn demente moeder te zijn betrokken. Eerder, in De 

liefde, treedt hij, buiten het oog van de camera’s, op middels 

een brief waarin hij zijn ongenoegen uit over het bestaan van 

de winkel van Jomme Dockx op de dienst Tienpondt. 

In De verhuizing blijkt dat de fraai verbouwde vierde 

verdieping, waarop door de directeurs Tienpondt en Ghijsels 

volop wordt geaasd, in feite voor de directeur-generaal was 

bedoeld. Hij kiest er nochtans op het negende te blijven, 

omwille van de reden dat daar de enige lift in het gebouw is 

die de parkeergarage en zijn kantoor rechtstreeks verbindt. 

Bovendien is dit de enige verdieping die over een tv-

aansluiting, hij mist liever niks van de Tour de France.  

Frans Van der Aa 

Brandwacht/nachtwacht 

Gespeeld door Martin Gysselinck, met gastoptredens in De 

tijdelijken, De aprilgrap, De beeldende kunst, De 

reddingsoperatie en De kantoortuin. 

Frans Van der Aa maakt zijn opwachting als nobele 

onbekende in De tijdelijken, op het moment dat hij 

Tienpondt en Verastenhoven betrapt bij de verhuis van de 

koelkast en het aquarium van de directeur naar het bureau 

van de directeur-generaal. Het mag al meteen duidelijk zijn 

hij zijn taak bijzonder ernstig neemt.  

In De aprilgrap, spreekt Baconfoy hem aan met de naam 

Keldermans. Veel later, in De beeldende kunst, heeft hij het 

nochtans over Frans Van der Aa, wanneer hij zichzelf 

toespreekt.  

Hij gaat er prat op alle toiletten van het gebouw te kennen en 

van al die toiletten zijn volgens hem die van de vierde 



verdieping de beste. Hij is ook een regelmatige bezoeker van 

het vernieuwde cafetaria daar, omwille van de properheid en 

de goede ambiance, zoals hij het uitlegt. Van der Aa is ook 

een overtuigd socialist, in De kantoortuin zegt hij nog geen 

enkel bal op de eerste mei te hebben gemist. 

Esmeralda Van Renterghem 

Echtgenote van Gilbert Vanhie 

Gespeeld door Marleen Maes, met gastoptreden in Het feest. 

Esmeralda Van Renterghem heeft het als echtgenote van 

Gilbert Vanhie niet onder de markt. Als we Jomme in De 

zoon mogen geloven, dan mag ze van haar man niet gaan 

werken, wordt ze door hem geslagen en is ze in het 

moederhuis bij de geboorte van hun zoon Koenraad maar één 

keer door haar hem bezocht. Alleszins laat ze dan, even na 

het verlaten van het ziekenhuis, per telefoon weten niet terug 

naar huis te gaan en een tijdje bij haar ouders in te zullen 

trekken. 

Esmeralda, licentiate sociologie, gaat elk jaar met haar 

ouders, en zonder Koenraad, op skiverlof. In De muur horen 

we dat zij, haar zoon en haar ouders zonder Vanhie naar het 

Zwarte Woud zijn geweest. “Tussen de familie Van 

1. Frans Van der Aa in zijn rol van nachtwacht in De tijdelijken, zijn debuut. 2. 
Esmeralda vergezelt haar man Gilbert Vanhie op het feest van Persez. Ze brengen 
hun zoon Koenraad dan mee. Het is de enige keer dat we ze te zien krijgen. 



Renterghem en Gilbert Vanhie heeft het nooit geboterd, zegt 

die laatste daarover. In De robotfoto, wanneer hij zijn 

verdachtmaking van bommenleggerij tegenover de 

onderzoeksrechter probeert te weerleggen, zegt Vanhie door 

Esmeralda te zijn buitengesloten geweest omdat ze woorden 

hadden gehad.  

In De enquête, is Esmeralda opnieuw zwanger. In De 

tijdelijke is ze zes maanden ver, wat maakt dat we de afloop 

daarvan niet kennen. 

Zulma 

Verloofde van Philemon Persez 

De veertigjarige weduwe Zulma is vanaf De kwis tot en met 

Het dossier de nieuwe partner van de uit de echt gescheiden 

Philemon Persez.  

Zulma is moeder van vier kinderen, van Mark, Jos, Karel en 

Vera. Daarvan weten we enkel dat Jos de jongste is, en 

binnenkort zijn communie doet, de welke dat is, is 

onduidelijk. Ze komt in De kwis op bezoek om aan Persez 

persoonlijk het goede nieuws te melden dat het gezin een 

stemronde had gehouden na de eerste kennismaking met hun 

potentiële nieuwe stiefvader daags voordien. Alle vier hadden 

ze zich positief over hem uitgesproken. Nadien zien we haar 

nog twee keer: in haar rode wagentje, onderweg met Persez 

in De computer en in Het dossier om Persez te melden dat ze 

haar niet de schande gaat laten aandoen door zijn woord te 

breken. Persez had eerder de collega’s laten weten dat hij het 

inderdaad al twee kaar had uitgemaakt. 

De weduwe Zulma komt in De wis haar nieuwe verloofde Philemon Persez 
vertellen dat een stemming onder haar vier kinderen positief voor hem is 
uitgedraaid.



Analyse 

DE KANTOREN 

De kantoren waarin de collega’s werken zijn doorheen de 

reeks aan een aantal veranderingen onderhevig. In reeks 1 

huizen ze op de vijfde verdieping, vanaf De verhuizing is dat 

op de vierde. Dat het een stap voorwaarts is mag blijken uit 

een aantal belangrijke veranderingen. 

Echt groot is de werkruimte niet, al wordt soms wel die 

indruk gewekt door de manier waarop er wordt gefilmd. De 

camera staat veelal opgesteld op de plaats waar er in feite een 

raam is, met frontaal zicht op de aparte burelen achteraan. 

Vooral in de eerste reeks geeft dit een vals gevoel van ruimte. 

Pas vanaf de tweede reeks krijgen we een indruk van het zicht 

naar buiten, voordien wordt gewerkt met gordijnen, wat toch 

een beetje merkwaardig is. 

1. Door de plaats van waaruit wordt gefilmd wordt een valse indruk gewekt over 
de werkelijke grootte van de kantoorruimte. In reeks 1 zitten Betty en Jomme 
naast elkaar en De Pesser en Vanhie tegenover elkaar. 2. Het keukentje van 
madame Arabelle in de eerste reeks. Van een kantine is nog geen sprake dus 
wordt de koffie op dat moment nog bedeeld per kar. 



In reeks 1 zitten Vanhie en De Pesser recht tegenover elkaar, 

Vanhie met zijn rug naar het loket, dat hij ook bedient. Van 

links naar rechts achteraan zijn de aparte lokalen van 

directeur Tienpont, Mireille Puis en afdelingschef Philemon 

Persez. Alleen het kantoor van de directeur heeft een 

buitenraam. Deze lokalen zijn ook wat schuin ingedeeld. Het 

bureau van dienstchef Verastenhoven staat voor het bureau 

van de secretaresse opgesteld. Jomme Dockx en Betty Bossé 

zitten naast elkaar. Het klassement van Jomme staat gewoon 

achteraan zijdelings mee in de kantoorruimte, waar zich ook 

een raam bevindt. 

Hoewel ze niet tot de dienst Tienpondt behoort en ook elders 

koffie bedeelt, beschikt madame Arabelle over een kleine 

keuken die gelegen is tussen de enige lift en de kleedkamer 

met sanitair. Daar zien we ook een soort van valven hangen. 

Gangwachter Hilaire Baconfoy zit gewoon op de gang. 

Vanaf De verhuizing wordt het er dus allemaal wat luxueuzer 

op, al is het nog even wachten tot Alainke om daarvan te 

kunnen genieten, want de verbouwingen zijn nog niet 

helemaal afgerond. De keuken van madame Arabelle op de 

vijfde verdieping is gesupprimeerd, in de plaats daarvoor 

krijgt ze een eigen kantine, inclusief toog en tafeltjes. Gedaan 

1. In de de eerste reeks wordt de functie van gangwachter Baconfoy letterlijk 
genomen. Pas in De verhuizing, aan het beging van de tweede serie, krijgt hij zijn 
eigen ‘loge’, zoals hij zijn glazen kantoortje graag zelf noemt. 2. Vanaf de tweede 
reeks krijgen we buitenzicht. De decors die daarvoor worden gebruikt zijn 
merkwaardig genoeg niet altijd even consequent dezelfde. 



dus met de rondrijdende koffiekar. In De verhuizing krijgen 

we voor het eerst zicht naar buiten vanuit het toekomstige 

kantoor van Philemon Persez: er wordt uitgekeken op een 

hoog gebouw en daarnaast vangen we een glimp op van de 

stad. Het ziet er nogal goedkoop uit. In Alainke gebeurt dat 

nog eens, wanneer Angèle op bezoek komt. In De computer 

oogt het al helemaal vreemd, alsof het gebouw in oostelijk 

bezet gebied ligt: de uitkijk biedt ons een soort van 

woestijnachtig uitzicht met iets wat op bunkers lijkt ... 

Een kleine rel ontstaat, nog in De verhuizing, tussen de 

directeur, Persez en Mireille Puis. Tienpondt wil de plaats 

waar Persez eerder zat innemen. De belangrijkste reden is dat 

hij dan een eigen rechtstreekse deur heeft naar de gang. In 

het huidige links gelegen kantoor ontbreekt die sinds de 

verbouwingen. Bovendien hij heeft daar een aquarium en een 

koelkast. De reden daarvan komen we later te weten: de 

vierde verdieping was immers oorspronkelijk bedoeld voor de 

directeur-generaal. Persez trekt aan het kortste eind. Jomme 

Dockx is de koning te rijk, hij krijgt een apart lokaaltje waarin 

hij zijn klassement kan onderbrengen. Dat neemt niet weg 

dat er klasseerkasten in de gemeenschappelijke ruimte 

blijven staan, zoals we in De gijzeling zien. Pas helemaal aan 

het einde van de derde reeks merken we een raam (met 

gordijnen) op, in De tijdelijke. 

1. In De computer ziet het buitenzicht er wel heel bijzonder uit: het lijkt alsof de 
kantoren ergens in het Midden-Oosten zijn gelegen. 2. In de derde reeks is de 
kantine verbouwd en krijgt ze een zichtbaar raam. De staat de toog aan de andere 
kant en vanaf dat moment wordt ook van daarachter gefilmd. 



Nog een tevreden werknemer is Hilaire Baconfoy, die een 

‘loge’ krijgt, zoals hij zijn glazen kantoortje graag noemt.  

Een goed zicht op de werkelijke grootte van de grote 

kantoorruimte krijgen we in De gijzeling, waarin een aantal 

scènes vanuit een uniek cameraperspectief zijn opgenomen. 

Hier wordt duidelijk dat de bureaus tegen het raam staan en 

de illusie van een groot kantoor wordt weggenomen. Nergens 

anders komt dit camerastandpunt nog voor. 

Vanaf de tweede reeks zitten Betty en Jomme niet meer 

zijdelings naast elkaar en is het bureau van onderafdelingchef 

Bonaventuur Verastenhoven wat naar rechts opgeschoven. 

De schuine wanden van de aparte bureauruimtes zijn 

weggewerkt, het verschil werd opgevangen door de deur van 

de directeur, die haaks op de glazen wand staat. Ook Jean De 

Pesser en Vanhie hebben hun werktafels herschikt en zitten 

nu tegenover elkaar in L-vorm, Vanhie met het gezicht naar 

het raam. In reeks 3 is er wat meer ruimte gekomen tussen 

Jomme en de dactylo: Caroline Vankersbeke zit nu zo goed 

als naast het bureau van de onderbureauchef en kijkt naar 

het raam. De L-vorm waarin De Pesser en Vanhie zitten werd 

omgedraaid, nu is het De Pesser die zicht op buiten heeft. 

1. De kleine eigen archiefkamer van Jomme Dockx. 2. In De Gijzeling wordt voor 
de enige keer vanuit een compleet ander standpunt gefilmd. Klaarblijkelijk zitten 
De Pesser, Vanhie en Jomme Dockx tegen een raam, een indruk die nergens 
anders wordt gewekt. Het kantoor wordt daardoor meteen als een stuk kleiner 
beleefd. 



Er is sprake van twee archiefkamers. Een ervan bevindt zich 

op de vierde verdieping, tegenover de deur van het kantoor 

van directeur Tienpondt. In De archiefkamer wordt ze 

uitgebreid in beeld gebracht, op het moment dat de dolende 

juffrouw Puis er op zoek gaat naar haar verleden. “De 

archiefkamer heeft een slechte reputatie onder het personeel. 

Er wordt gezegd dat het er spookt,” zegt Baconfoy hierover. 

En nog: “Ze is op slot en zegel geweest van 1926 tot 1939 

wegens verschijningen die daar plaats zouden hebben.” 

Jomme Dockx trekt er af en toe naar toe: in De nieuwe 

typiste om er te gaan flirten met zijn kersverse geliefde 

Marianne. Minder romantisch gaat het eraan toe in De 

vakantie wanneer Kris Berlo er toenadering bij hem zoekt. 

Een goed zicht op de werkelijke grootte van de grote 

kantoorruimte krijgen we in De gijzeling, waarin een aantal 

scènes vanuit een uniek cameraperspectief zijn opgenomen. 

Hier wordt duidelijk dat de bureaus tegen het raam staan en 

de illusie van een groot kantoor wordt weggenomen. Nergens 

anders komt dit camerastandpunt nog voor. 

De andere archiefkamer is gelegen op de zevende verdieping 

is. In De aprilgrap al komen we te weten dat die leegstaat, 

Baconfoy geeft er dan zijn lessen in brandveiligheid. In Het 

dossier zien we hoe het gangpad is bezaaid met afgedankt 

kantoormeubilair.  

1. Mireille Puis speurt naar haar verleden in de archiefkamer. 2. De zevende 
verdieping wordt niet gebruikt en is een verzamelplaats van afgedankt 
kantoormeubilair. 



Aan het begin van reeks 3 zijn er andermaal werkzaamheden 

bezig op de vierde verdieping: het cafetaria en de loge van de 

bode zijn afgebroken en ook de toiletten zijn niet meer 

toegankelijk. In de plaats ervan staat een grote voorlopige 

wand. De cynische gangwachter Baconfoy laat het 

vanzelfsprekend niet na er de draak mee te steken en maakt 

de druppelsgewijs binnenvallende collega’s een na een wat 

anders wijs. Tegen Jomme Dockx heeft hij het over de 

installatie van een nieuwe computer die meteen een einde 

maakt aan het classificeerderkorps; tegen Jean De Pesser 

vertelt hij dat het over de vervanging van de afvoerbuizen 

gaat omwille van het feit dat de Vlamingen ze hadden doen 

verstoppen door er teveel karton en plastiek door te trekken; 

Gilbert Vanhie verneemt dat er een nieuw 

driesterrenrestaurant wordt ingericht voor de hogere 

ambtenaren; Verastenhoven tot slot is in zijn nopjes omdat 

de ‘Vlaamse gevel’, nadat hij er jaren mee had voor geijverd, 

zal worden gerestaureerd.  

Pas in De reddingsoperatie is de hele verbouwing achter de 

rug en wordt duidelijk wat er is gebeurd. Er is nieuw sanitair, 

Baconfoy heeft een nieuwe loge, maar de belangrijkste 

verandering is toch het hernieuwde cafetaria, daar werd de 

toog overgebracht naar de andere kant. Dat betekent meteen 

ook het einde van de met koffie rondrijdende koffiedame 

Natascha. 

1. Opnieuw verbouwingen op de vierde verdieping in De Muur 2. Een uniek zicht 
op de gang tijdens de achtervolgingsscène van Verastenhoven en Baconfoy. Dit 
decor werd uitsluitend voor dit shot gebouwd. 



Nevenpersonages 

… EN OOK NOG 

Louis Bossé 

Broer van Betty Bossé 

Gespeeld door Bob De Moor, met gastoptreden in De liefde. 

Louis Bossé komt in De liefde Betty na kantoortijd oppikken. 

Er doet zich dan een pijnlijke kennismaking met Mireille Puis 

voor, die hem verkeerdelijk voor de huwelijkskandidaat Odiel 

Tertelure neemt, waarmee ze op datzelfde moment afspraak 

heeft. 

Heel veel meer komen we van Louis niet te weten. Betty heeft 

hem het misverstand uitgelegd en daarmee is alles verteld. In 

De nieuwe typiste vernemen we van haar ook nog dat hij op 

een boot zit, hij is van beroep dus wellicht schipper. Een van 

de redenen trouwens waarom zij het is die stopt met werken 

is om vanaf dan voor haar zieke moeder te gaan zorgen. 

1. Louis Bossé haalt zijn zus Betty op in De liefde. 2. De lastige klant Aloïs Degrijze 
neemt in Het dossier min of meer de dienst Persez over. 



Aloïs Degrijze 

Lastige klant 

Gespeeld door Bert Struys, met gastoptreden in Het dossier. 

Van de slechts drie passanten de we doorheen de ganse reeks 

aan het loket van de dienst Rechtspleging en Kosten te zien 

krijgen, is het Aloïs Degrijze de enige die ook echt een rol van 

betekenis heeft gespeeld.  

In Het dossier dient hij zich aan, de klacht is dat hij drie keer 

een bedrag voor eeuwigdurende erfdienstbaarheid ontvangt, 

voor hetzelfde huis. Niemand die het begrijpt. “Weer een die 

reclameert dat hij teveel trekt,” schertst Vanhie. Maar voor 

Degrijze geldt: eerlijk duurt het langst. 

Hij is vader, flamingant en woont in Zepperen. Die 

combinatie levert enkele pittige dialogen op met de 

francofone Brusselaar Baconfoy: “Ge ziet het misschien niet 

aan mij, maar ik kom uit de gemeente waar Vlamingen thuis 

zijn,” repliceert hij op de door hem in het Frans 

aangesproken bode.  

Jules Dockx 

Vader van Jomme 

Gespeeld door Frans Vercammen, met gastoptreden in De 

plechtige communie. 

1. en 2. Vader en zoon Nest Dockx. 



Moeilijke omstandigheden voor Jomme Dockx zijn het 

wanneer zijn vader in De plechtige communie 

onaangekondigd op kantoor verschijnt. Jomme had tegen 

hem immers gelogen over het feit dat hij niet geslaagd was 

voor het examen van klerk, en dat dreigde nu dus aan het 

licht te komen. Maar Jules Dockx komt vooral om over de 

nakende communiefeesten in de familie te spreken, want die 

dreigen hem een flinke duit aan taxiritten te gaan kosten, 

omdat ze allemaal apart en op dus op verschillende locaties 

zouden gaan plaatsvinden.... Tussendoor doet hij een 

verzoeningspoging tussen Jomme en zijn broer Nest, een 

twist waar hij nu pas schijnt achter te zijn gekomen.  

Vader Dockx speelt een belangrijke rol in het einde van de 

alcoholverslaving van Philemon Persez. Zelf was hij 

vijfentwintig jaar eerder ook zes maanden en vier dagen lang 

aan de drank geweest, op het moment dat hij weduwnaar 

werd, Hij stopte omdat hij wilde gaan hertrouwen. Hij voelde 

dat zijn lichaam nog niet helemaal had afgedaan. Exact 

hetzelfde overkomt Jomme in De nieuwe typiste. Hij had een 

weduwe met vier kinderen op het oog. Maar acht kinderen 

bleek dan toch van het goede wat te veel. Philemon Persez zal 

in de derde reeks hetzelfde meemaken… 

Voor het overige weten we van hem nog dat hij op het 

moment van Het pensioen vijf maanden op rust is, dat hij 

heeft meegevochten in de Tweede Wereldoorlog en dat hij 

geregeld last schijnt te hebben van lumbago.  

Nest Dockx 

Broer van Jomme 

Gespeeld door Fons Versterven, met gastoptreden in De 

plechtige communie. 

Nest is de jongste telg van het gezin Dockx. Hij ligt al jaren in 

ruzie met Jomme, en ook met zijn andere broers, Çois en 

Louis.  

In De plechtige communie probeert hun vader Jomme en 

Nest te verzoenen, wat niet helemaal lukt. Er zijn in het 

verleden blijkbaar te veel ongelukkige woorden gevallen, en 

geen van beiden is bereid ze weer in te trekken. Zo heeft 

Jomme ooit gezegd hebben dat Nest in het leven mislukt is en 

Nest zou hebben beweerd dat hij veel meer verdient dan 

Jomme, met al de diploma’s die hij heeft. Tegenwoordig 

stempelt Nest. Hij is ook een notoir liefhebber van vuile 

moppen. 

Stella Jannart 

Typiste 

Gastoptredens in Alainke en De nieuwe typiste. 

Stella Jannart is een personage uit de tweede reeks die 

welgeteld twee zinnetjes tekst heeft. Ze behoort tot de kliek 

van typistes van de achtste verdieping waarvan wordt gezegd, 

aldus Mireille Puis, dat ze daar met hun vingers zitten te 

draaien. 



Bijna was ze na het vertrek van Betty Bossé in De nieuwe 

typiste op de dienst Tienpondt aangeworven, ware het niet 

dat Jomme Dockx zijn veto had gesteld. Zijn betrachting was 

natuurlijk in de plaats daarvan zijn geliefde Marianne in te 

lijven. Dat verklaart wellicht ook de inhoud van die ene zin 

die ze even later uitbrengt: “Ha hier zie, de Jomme die mij 

weer ontrouw is!” Wie ze dat andere zinnetje wil horen 

zeggen, kijkt naar Alainke. 

Odiel Tertelure 

Huwelijkskandidaat 

‘Huwelijk. 30 jaar, universitair gevormd. Houdt van reizen. 

Hobby: archeologie. 1m68. Zoekt kennismaking met jonge 

juffrouw,’ zo leest de annonce van Odiel Tertelure waarop 

Mireille Puis heeft gereageerd.  

De man, met een zwak voor grote vrouwen, blijkt de enige 

zoon te zijn van de uitbater van een viswinkel. De ontmoeting 

wordt een flop. Niet getalmd evenwel, denkt Tertelure, hij 

heeft het immers nog nooit verder gebracht dan de eerste 

keer. Daags nadien heeft hij dan ook al weer een nieuwe 

afspraak, en enige dagen later nog een.  

1. In Alainke komen de typistes van de verschillende verdiepingen bij elkaar om 
een actie op het getouw te zetten: ze willen dat het cafetaria vroeger haar deuren 
opent. Links: Stella Jannart. 2. Huwelijkskandidaat Odiel Tertelure legt het 
tevergeefs aan boord met Mireille Puis in De liefde. 



Voor de eerste reeks van De collega’s nam Jan Matterne zelf 

de regie in handen, vanaf reeks 2 stuurde Vincent Rouffaer het 

spel- en camerawerk aan. 

Vincent Rouffaer werd geboren in 1951 te Wilrijk. Zijn vader 

was de befaamde Senne Rouffaer, voor eeuwig en altijd 

Kapitein Zeppos.  

Van 1971 tot 1975 studeerde hij aan het RITCS - voluit het 

Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound - in Brussel. 

Hij volgde er de opleiding Radio en Televisie, tegenwoordig

Regie

VINCENT ROUFFAER 

Reeks 2 en 3 



ondergebracht in de richting Audiovisuele Kunsten. 1975 

bracht hem bij de Belgische openbare omroep waar hij zijn 

eerste baantje had als regisseur. Hij was er vooral bezig met 

tv-shows in multicamera en muziekspecials. Hij beëindigde 

wat later zijn opleiding aan het RITCS ‘met vrucht’ met een 

thesis over het gebruik van muziek in film. 

Tussen de bedrijven door kluste Rouffaer bij als freelancer 

voor Omroep Brabant, nu Radio 2 Vlaams-Brabant. Hij 

volgde een muziekopleiding en speelde in zijn vrije tijd als 

pianist voor Erik Van Neygen en ook in enkele groepen, 

onder meer bij Stewball,  Humo’s Rock Rally-laureaat van 

1978. 

In datzelfde jaar werd hij de regisseur van De collega’s die het 

feuilleton, vooral dan in de derde reeks, een gans nieuwe 

dynamiek gaf. Rouffaer had inbreng en dat was voor Jan 

Matterne een nieuwigheid waarmee die moest leren omgaan. 

“Toen ik de eerste keer het feuilleton regisseerde hebben we 

inderdaad veel gediscussieerd, om niet te zeggen ruzie 

gemaakt, over de zin en de onzin van bepaalde teksten en 

situaties, zelfs in die mate dat ik tal van bladen nog op de set 

eruit scheurde enzovoort,” vertelde hij in 1988 aan Ronny De 

Schepper. ”Maar langzaamaan zijn we op die manier naar 

mekaar toe gegroeid.”  

Vincent Rouffaer maakte komaf met de klassieke toneelopstelling van het 
camerawerk. 1. In De bijverdienste (en ook in De aprilgrap) paste hij een van de 
latere zogenaamde Dogma 95-technieken toe, namelijk dat er vanuit de hand 
moet worden gefilmd. 2. In De enquête wordt een gesprek tussen Jan Clerckx en 
Philemon Persez in beeld gebracht vanuit een kast.



Ook op camera-technisch vlak nam de reeks een andere 

wending. In plaats van verder te werken met de klassieke 

opstelling van vier camera’s ging hij meer en meer het uni- 

camera-procedé (vrij vertaald werd het camerawerk 

eenkamerig) toepassen, vooral dan vanaf reeks 3. “Met één 

camera kan je veel meer vertellen, kan je het geluid beter 

opnemen, kortom men kan actiever ingrijpen,” zei hij daar 

nog over tegen De Schepper.  

In een interview uit 2006 met Het Nieuwsblad liet Tuur De 

Weert optekenen: “Ik heb deze week nog het einde van de 

eerste aflevering gezien, waarin Romain De Coninck met 

pensioen gaat. Heel mooi gespeeld. Dan zie je dat die reeks 

toch uniek was, ze blijft overeind. Dat komt omdat Vincent 

Rouffaer, die de laatste twee reeksen geregisseerd heeft, zijn 

tijd vooruit was qua tempo en timing.” 

Na De collega’s draaide hij vanaf 1981 hij als regisseur voor 

de toenmalige dienst Drama van de BRTN meer dan een 

dozijn televisiefilms. De series Hard labeur (1985) en Alfa 

papa Tango (1990) werden absolute publiekstrekkers. 

Tussendoor, in 1988, maakt hij zijn debuut als regisseur op 

het witte doek, met De kollega’s maken de brug. 

Vanaf 1991 ging hij aan de slag als freelance regisseur. 

Ondertussen bekwaamde hij zich verder in het vak, onder 

meer met een vorming scriptanalyse en een praktijktraining 

in Los Angeles bij de productie van de populaire sitcom The 

Golden Girls.  

In de jaren die hierop volgden draaide hij tal van 

documentaires in binnen- en buitenland waaronder Damiaan 

(Hawaï), Anandi (India) en Een dam tegen de woestijn 

(Senegal en Burkina Faso). Art 23*, dat hij maakte voor de 

Koning Boudewijnstichting, handelt over het actieplan 

‘Kunstprojecten tegen sociale uitsluiting.’ In 1994 had hij een 

nominatie op zak voor de Persprijs van het Gemeentekrediet 

voor Bart (1971-1991), dat hij maakte voor de nieuwdienst 

van de VRT. 

In 1996 maakte hij, opnieuw voor de VRT, de succesreeks 

Kongo, met in de hoofdrollen Lucas Van den Eynde, Karen 

Van Parijs, Guy Van Sande en Els Dottermans. De muziek is 

van ex-Doe Maar-frontman Henny Vrienten. 

Vincent Rouffaer bleef zijn ganse carrière lang een 

veelgevraagd regisseur, voornamelijk voor filmfictie. Hij 

regisseerde onder andere meer dan twintig afleveringen van 

Witse (VRT, 2004-2008) en een achttal episodes van Aspe 

(VTM, 2007-2014). Voor het grote scherm maakte hij ook 

nog Mega Mindy en de Snoepbaron (2011).  

Tussen de bedrijven door zette Rouffaer volop in op 

opleiding. Zo gaf hij min of meer permanent vormingen 

camerapresentatie aan het voormalige Herman Teirlinck 



Instituut (nu ondergebracht in het Koninklijk 

Conservatorium Antwerpen) en de VRT. Tot 2013 bleef hij 

ook doceren aan het RITCS. In datzelfde jaar trok hij nog met 

zijn confraters Chris Cockmartin en Rudy Van Den Bossche 

naar Amerika om er als scriptsupervisor te gaan werken voor 

de sitcom Belle’s.  

Naast eerder vermelde werken is Vincent Rouffaer bekend 

van onder meer volgende titels: De lege cel film 1986, Het 

ultieme kerstverhaal film 1987, De leraarskamer televisiefilm 

1991, Alle maten televisie 1998, Mega Mindy en de 

Snoepbaron film 2011, Plop en de Peppers televisie 2015-

heden. 

Hoewel gefilmd in Zimbabwe is Rouffaer sinds de reeks 

Kongo is een verwoed verzamelaar van alles wat met het land 

heeft te maken. Als nostalgicus kocht hij een stuk van het 

atomium nadat het in 2006 was gerenoveerd. 

1. Nog meer in De collega’s ongezien camerawerk: in De groentewinkel praat 
Persez rechtstreeks in de lens hetgeen de illusie moet wekken dat hij zichzelf 
toespreekt in de spiegel. 2. In De archiefkamer ziet de verwarde Mireille Puis haar 
collega’s als leefden ze in de jaren dertig.



In 1984, nog voor de reeks voor een eerste keer werd 

heruitgezonden, verscheen bij de BRT het boek ‘De collega’s’. 

Jan Matterne kroop daarvoor opnieuw in de huid van zijn 

personages en zette op basis van een aantal bekende scènes 

een compleet nieuw verhaal in mekaar. Hoewel, nieuw …  

Het verhaal bouwt zich op rond de thematiek van Het feest, de 

oerverhaallijn waarop eerder aan het begin van de jaren 

zeventig ook al het eerste toneelstuk rond De collega’s was 

gebaseerd: Philemon Persez en Bonaventuur Verastenhoven

Analyse

DE COLLEGA’S: HET BOEK 

Geschreven door Jan Matterne 



plannen een groot diner te geven om op die manier hun 

recentelijke bevorderingen wat meer luister bij te zetten. 

Tussendoor laat Matterne zich inspireren door bekende 

dialogen en thema’s.  

Opvallend daarbij is dat opnieuw wordt uitgegaan van de 

personeelsbezetting ten tijde van de directie Tienpondt. 

Hoewel de televisiereeks een einde kent met het ophouden 

van het bestaan van de directie Persez, wordt dit gegeven 

genegeerd en een stap teruggezet in de tijd. Het boek is dan 

ook volledig gebaseerd op de reeksen 2 en 3, afgezien dan van 

het kleine feit dat er heel even naar reeks 3 wordt verwezen, 

met name in de scène waarbij Vanhie het over zijn 

bommenmakerij heeft. Wat meteen aangeeft dat het verhaal 

werd geschreven, of op zijn minst afgerond, nadat de reeks 

wel degelijk was voltooid.  

Het lijkt een logische keuze te zijn geweest om een bepaald 

punt op de tijdlijn te prikken. Maar dat maakt natuurlijk ook 

dat een aantal kleurrijke figuren niet aan bod kunnen komen: 

geen De Vucht, geen Jenny Vanjes, geen Caroline 

Vankersbeke om er maar een paar te noemen. 

Los van de bestaande ingrediënten voegt de auteur een paar 

belangrijke elementen toe die in een aantal gevallen cruciale 

antwoorden bieden op vragen die in de reeks in het midden 

werden gelaten. De vraag is of de trouwe kijker hierop zat te 

wachten. Zoveel mensen, zoveel meningen, en de keuze van 

de schepper moet hierin worden gerespecteerd. Een 

spoileralert dringt zich op: wie het bij de reeks wilt houden, 

leest best niet verder. 

Het lijkt een logische keuze te zijn geweest om een 

bepaald punt op de tijdlijn te prikken. Maar dat 

maakt natuurlijk ook dat een aantal kleurrijke 

figuren niet aan bod kunnen komen: geen De Vucht, 

geen Jenny Vanjes, geen Caroline Vankersbeke om 

er maar een paar te noemen. 

Wat betreft de dynamiek van het verhaal gaat het er in het 

boek heel anders aan toe dan in de televisiereeks. Daar waar 

er op televisie slechts een handvol keren op verplaatsing 

wordt gefilmd, spelen er zich in het boek een aantal 

belangrijke scènes af buiten de kantoren. Dat is een 

bevreemdende ervaring wanneer het om De collega’s gaat. 

Het maakt evenwel mogelijk een aantal gegevens uit de reeks 

verder uit te diepen. 

Synopsis 

Deze synopsis beslaat alle hoofdstukken tot en met het 

voorlaatste. Het laatste hoofdstuk komt aan bod na de 

passage over de personages. 

Wanneer scènes uit de reeks al dan niet letterlijk worden 

hernomen, wordt hiernaar tussen haakjes verwezen. 



Hoofdstuk 1 

Scène 1, de kantoren 

Het verhaal gaat van start met een mopperende Bonaventuur 

Verastenhoven. Hij kan het niet hebben dat zijn mammaa het 

heeft verzuimd zijn favoriete bosbessenconfituur in te slaan. 

Bovendien is Verastenhoven het zat tot tweemaal toe de 

jeremiades van Philemon Persez te aanhoren over zijn 

Angèle. Hij doet daarover zijn beklag bij directeur Tienpondt 

die op zijn beurt Persez daarover aanspreekt. Op de vraag hoe 

die Angèle heeft leren kennen antwoordt Persez dat hij “de 

roep van het vlees” niet had kunnen weerstaan (De liefde). 

Persez ontkent zijn huwelijksperikelen niet. Hij stelt dat zijn 

huwelijk er heel anders had uitgezien mocht het paar 

kinderen hebben gehad. (Alainke). 

Scène 2, bij Bonaventuur Verastenhoven thuis 

Verastenhoven gaat ’s middags naar huis om het weer goed te 

maken met zijn mammaa. Hij merkt er de geur van pastorij 

op en vraagt zich af of de weduwe soms kennis heeft met een 

andere heer. Later blijkt de vermeende minnaar haar broer te 

zijn, met wie ze jaren niet heeft gesproken, een 

erfeniskwestie. 

Scène 3, bij Philemon Persez thuis 

’s Ochtends geeft Angèle Persez te kennen dat hij er best 

rekening mee kan houden dat ze op een avond, wanneer hij 

thuiskomt, er niet meer zal zijn. 

Scène 4, de kantoren 

Persez biecht de kwestie Angèle op aan Verastenhoven. Die 

concludeert gepikeerd dat de vrouwen niet deugen, geen 

enkele. Iedereen is er stellig van overtuigd dat Verastenhoven 

homo is, behalve dan Mireille Puis. Op een dag zal ze met 

hem een avondje uit hebben, neemt ze zich voor. 

Jomme Dockx zoekt Persez op in zijn kantoor om over zijn 

gevoelens te komen spreken. Hij verklapt dat hij verliefd is op 

een typiste van het achtste (De nieuwe typiste).  

Scène 5, bij Philemon Persez thuis 

Angèle bekent dat ze een jaar lang een minnaar heeft gehad. 

Ze had zelfs een appartement gehuurd. Maar de man koos op 

het laatste nippertje toch voor vrouw en kinderen. 

Hoofdstuk 2 

Scène 6, de kantoren 

Persez en Verastenhoven besluiten hun recente 

bevorderingen gezamenlijk te vieren met een groot feest (De 

stembriefjes).  

Afgezien van de directeur weet niemand iets daarvan. 

Behalve dan nog Mireille Puis, bij wie Persez, zijn 

vertrouwelinge, uit de biecht klapt. Mireille vindt het maar 

niks, wordt liever niet met zijn vrouw geconfronteerd. Angèle 

weet immers van hun snullig verhoudingkje. Angèle had ooit 



een gedichtje gevonden op de piano, hij zou er muziek 

opzetten. 

Hoofdstuk 3 

Scène 7, de kantoren 

Nu iedereen op de hoogte is gebracht van het feest, kan het 

gaan over het menu. Tienpondt laat alvast weten geen coq au 

vin te lusten, in tegenstelling tot Germaine, zijn echtgenote. 

Maar zijn de partners eigenlijk wel welkom (De 

stembriefjes)? 

Jomme wil ieders mening kennen over zijn nieuwe vriendin, 

Paula. Als iedereen hem de raad geeft met haar te kappen, 

beticht hij hen van jaloezie (De nieuwe typiste). 

Vanhie drinkt een scheefgeslagen fles cognac op de geboorte 

van zijn zoon, drie maanden geleden. Hij wikt zijn woorden 

niet meer en Jomme gaat er net niet mee op de vuist (De 

zoon). 

Hoofdstuk 4 

Scène 8, bij Jomme Dockx thuis 

Jomme praat met Adelbert voor het eerst over zijn nieuwe 

grote liefde. Adelbert heeft al lange tijd een ander in de 

gaten… 

Scène 9, de kantoren 

Jomme studeert voor het examen van klerk. Verastenhoven is 

lid van de examencommissie en Jean De Pesser en Gilbert 

Vanhie stoken de classificeerder op bij hem de vragen te 

ontfutselen. Wanneer dit lekt worden beiden uit de examens 

geweerd. Gangwachter Hilaire Baconfoy, ook deelnemende, 

verlaat uit solidariteit met de onschuldige slachtoffers 

eveneens de proefwerken (De examens). 

Jomme verneemt dat Paula hem vooral aan de haak heeft 

geslagen zodat hij haar nieuwe wagen kan financieren (De 

nieuwe typiste) … 

Hoofdstuk 5 

Scène 10, de kantoren 

Betty Bossé start een campagne die ervoor moet zorgen dat 

het cafetaria ’s ochtends al om 8 uur opengaat (Alainke). 

Later op de dag verneemt ze dat haar moeder kanker heeft 

(De nieuwe typiste). 

Hoofdstuk 6 

Scène 11, de kantoren 

Mireille Puis wijst Persez terloops op zijn spraakgebrek: hij 

‘diftongeert’ niet. Tegelijkertijd ontvouwt ze haar plannen 

met een huwelijkskandidaat die haar na kantoortijd zal  



komen ophalen. Ze vraagt Persez hem te beoordelen. Die 

heeft het vervolgens over hoe hij haar zal kwijtspelen, zijn 

zusterziel (De liefde) … 

Mireille biecht op dat ze ooit weleens een relatie met Persez 

heeft overwogen, maar dat ze voor hem niet de minste 

aantrekkingskracht voelt… 

De huwelijkskandidaat Odiel Tertelure dient zich aan, maar 

dat wordt een lelijke tegenvaller (De liefde). 

Persez probeert de zaak te ontmijnen door te stellen dat ook 

hij een relatie heeft met Mireille en dat Tertelure hem er dus 

maar moet bijnemen. 

Vooraleer alsnog af te moeten druipen stelt Tertelure voor 

met Mireille eens flink op stap te gaan. Hij kent trouwens een 

goed proper hotelletje, voor moest het nodig zijn. 

Een furieuze en gedesillusioneerde Mireille zegt dat ze 

weggaat, voorgoed, de wereld in, mannen ontmoeten, 

hoereren. 

Hoofdstuk 7 

Scène 12, bij Paul Tienpondt thuis 

Theo Tienpondt, enige zoon van de directeur, laat zijn vader 

weten met zijn studies geneeskunde te willen stoppen (De 

examens). 

Germaine, mevrouw Tienpondt, stelt ondertussen dat ze 

daags nadien op kantoor zal langskomen om samen met haar 

man een nieuwe bontmantel te gaan kopen (De nieuwe 

typiste). 

Scène 13, de kantoren 

Esmeralda Vanhie belt op om te zeggen dat er problemen zijn 

met de waterleiding. Vanhie zelf reageert paniekerig: hij 

vreest ontploffingsgevaar door allerhande explosieven die hij 

beweert te bezitten, met het oog op een terroristische aanslag 

(De robotfoto). 

Esmeralda had eerst de directeur aan de lijn, die ze had 

aangesproken met ‘mijnheer Tientonner’. Vanhie wordt 

daarop door Tienpondt en Persez op het matje geroepen 

teneinde hem te blameren (De zoon). 

Het gesprek wordt onderbroken door de aankomst van 

Germaine, vier uur te vroeg. De gewezen dactylo doet een 

kennismakingsrondje en begint, bij afwezigheid van Betty en 

tot grote schaamte van Tienpondt, zelf maar wat te typen (De 

nieuwe typiste). 

Tienpondt krijgt telefoon van ene Herr Krohne, een mede-

eigenaar van een van zijn appartementen in Spanje: er is een 

scheur ontstaan in het zwembad op het dak (De ideeënbus). 



Hoofdstuk 8 

Scène 14, de kantoren 

Verastenhoven en De Pesser onderhouden maar weinig 

contact met elkaar. De eerste is drie maanden geleden tot 

onderafdelingchef benoemd en De Pesser beschuldigt hem 

van oneerlijke praktijken (Het pensioen). 

Gilbert Vanhie doet zijn mening uit de doeken aangaande de 

vrouwen: ze zijn maar juist goed om kinderen te kopen, om 

eten te maken, om tegen uit te vliegen (De brief) … 

Jomme Dockx zegt dat Jean De Pesser de rijkste is van hen 

allemaal. Jean bevestigt dat hij een eigen huis heeft, hij 

broedt zelfs op verbouwingsplannen (Het huurhuis).  

Nog Jomme Dockx vraagt zich af waarom Jean het, in 

tegenstelling tot hemzelf, nooit over zijn kinderen heeft. Het 

lijkt erop dat Eddyke, het zoontje van De Pesser, wordt 

doodgezwegen (De hoed). 

De afwezige Mireille Puis schijnt met de Bhagwan, een 

religieuze sekte, te dwepen. 

Jean De Pesser laat Persez weten dat hij niet naar het feest 

komt. Hij vreest dat hij zich niet zal kunnen beheersen ten 

aanzien van Verastenhoven. De ware reden echter blijkt te 

zijn dat zijn echtgenote José depressief is. 

De nieuwe typiste dient zich aan. Jean De Pesser is er meteen 

vol vuur van en ook Persez is danig onder de indruk. Ze heet 

Veronique, ziet er goed uit, maar haar piepstemmetje valt 

tegen. 

Hoofdstuk 9 

Scène 15, bij Philemon Persez thuis 

Angèle probeert het voorgerecht uit. Ze kookt, of er nu volk 

komt of niet. 

Hoofdstuk 10 

Scène 16, bij Philemon Persez thuis 

Jomme arriveert als eerste op het feest, gevolgd door Jean De 

Pesser en José (Het feest). 

Verastenhoven komt als derde toe. José gedraagt zich 

afstandelijk, omwille van de examenkwestie. 

Betty, dan toch gekomen ondanks de kwestie van haar zieke 

moeder, meldt zich aan met ene Billy Hammer. En ook 

Mireille is er, samen met Guido, haar verloofde en ingenieur. 

Persez is er niet mee opgezet (Het feest). 

Philemon Persez begint aan zijn speech, nog een beetje onder 

de indruk van de nogal wulpse verschijning van Angèle. 

Ondertussen komt ook Vanhie met Esmeralda toe, die hij  



schaamteloos in de gang laat staan. Hun zoontje Koen is 

erbij.  Hij zet het al snel op een huilen, waarop Angèle hem 

naar de logeerkamer brengt. Jean De Pesser volgt haar (Het 

feest). 

Hoofdstuk 11 

Scène 17, bij Philemon Persez thuis 

Jomme Dockx leest een zelfgeschreven gedicht. (Het feest). 

Gilbert Vanhie wordt dronken en vernedert publiekelijk zijn 

vrouw waarop ze een slaapkamer in vlucht. De Pesser gaat 

haar achterna om haar zogenaamd te troosten. (Het feest). 

Veronique belt aan. Ze was de weg kwijtgeraakt en liet zich 

helpen door de politie. Die belt even later aan om na te gaan 

of er sprake is van prostitutie of drugs. 

De collega’s worden steeds meer dronken, vooral Esmeralda 

valt op met haar gelal. “Vandaag is het mijn dag,” scandeert 

ze tegen Vanhie. 

Mireille is naast haar gastheer terechtgekomen die stiekem 

onder tafel in haar hand knijpt. Guido ziet het en maakt 

daarover amok en verklaart dat hij niet de ingenieur is 

waarvoor Mireille hem wil laten doorgaan. Gilbert Vanhie 

maakt er zich vrolijk in omdat hij in dezelfde situatie 

verkeert, Esmeralda is licentiate. (Het feest). 

Hoofdstuk 12 

Scène 18, bij Philemon Persez thuis 

Tienpondt zoekt nader contact met Veronique, ver 

afgezonderd van de rest zitten ze mekaar te beglimlachen. 

Esmeralda danst met Vanhie en zegt zich bevrijd van hem te 

voelen: “Ik ken jou niet meer, Vanhie, ik zie je zelfs niet meer 

staan.” Vanhie kookt over en gaat Esmeralda te lijf. Jomme 

Dockx kan hem overmeesteren. 

Jomme vertelt over zijn tante, die boven Vanhie woont, en 

die geregeld getuige is van het partnergeweld dat Vanhie op 

zijn echtgenote pleegt (De zoon). 

Vanhie vertrekt naar huis, laat vrouw en kind achter. 

Esmeralda zegt zich bevrijd te voelen en zal een taxi nemen 

en met Koen bij haar ouders intrekken. 

Jean De Pesser benadert Veronique. Die wijst zijn avances af, 

maar een slow kan ze niet weigeren.Tienpondt wil hem 

tegenhouden, maar dat neemt De Pesser niet: “Hier zijt gij 

geen directeur,” tiert hij. (Het feest). 

José vertelt de collega’s over het feit dat hun zoon Eddyke 

een mongooltje is. 

Angèle en Guido verdwijnen samen naar het toilet. Tienpondt 



wijst Persez daarop, maar die ziet er geen graten in. 

Verastenhoven danst met Freddy, zoals de vrijer van Betty 

echt blijkt te heten. Even later vertrekken ze samen naar huis. 

Jomme ontfermt zich over de alleen overgebleven dronken 

Betty. Als ze wakker wordt geeft ze hem een lange natte zoen 

op de mond. Jomme draagt haar naar zijn wagen. 

Esmeralda blijkt in het echtelijke bed van Angèle en Persez te 

slapen, samen met Koenraad. Veronique ligt naast hen. 

Angèle crasht in een halfopgemaakt logeerbed, Persez valt in 

slaap in de zetel met nachtmerries. 

Vanhie staat de volgende ochtend om zeven uur aan de deur 

bij Persez. Die laatste liegt en zegt dat Esmeralda en 

Koenraad er niet meer zijn. 

De personages … expanded 

Het boek geeft een aantal geheimen prijs over de personages, 

antwoorden op vragen die in de televisiereeks onbeantwoord 

bleven. Er zou kunnen worden gesteld dat dit wat afbreuk 

doet aan de magie van het grote verhaal. In de film De 

kollega’s maken de brug wordt hierin zelfs nog een stapje 

verder gegaan (zie aldaar). Voor de volledigheid werden deze 

bijkomende gegevens toch in dit boek opgenomen, in 

alfabetische volgorde. 

Adelbert is, naast het feit dat hij een prima student is (hij is 

altijd de eerste, haalt vlot 90%), ook een begenadigd schaker. 

Hij speelt geregeld tegen een gepensioneerd postmeester. 

Zijn intelligentie komt van moederszijde, en vooral dan van 

zijn grootvader van haar kant. Die man had zich tijdens de 

bezetting ongelukkig genoeg ‘verbrand’, en daardoor heeft hij 

zich verder nooit weten te ontplooien. Jomme heeft over zijn 

schoonvader altijd in alle talen gezwegen. 

Adelbert is bovendien creatief en tekent, bij voorkeur jonge 

meisjes ‘op de sprong naar het vrouw-zijn, met de nadruk op 

hun reeds sterk geprononceerde boezems’. 

Hij heeft al enige ervaring in de liefde, getuige het feit dat hij 

aan zijn vader uitlegt dat verliefdheid een fase is die ook weer 

voorbijgaat. Het is hem al eens overkomen met zijn 

vriendinnetje Agnes. 

Angèle schijnt niet altijd ontevreden te zijn geweest in haar 

huwelijk met Philemon Persez. Op zijn minst een jaar voor 

haar huwelijk en het jaar daarna had ze het heerlijk gevonden 

aan de zijde van ‘zo een lieve man’. Daarna ging het 

bergafwaarts. Ze bekent dat ze een jaar lang een minnaar 

heeft gehad en zelfs een appartement had gehuurd. Op het 

laatste nippertje koos de man in kwestie alsnog voor vrouw 

en kinderen. 

Het echtpaar zit er warmpjes in door, via een erfenis van 

Angèle, beleggingen met dikke interesten en een paar 



goedgebouwde huizen. Het appartement waarin ze wonen is 

van Angèle (in de reeks gaat het om een huurappartement). 

Op het feest neemt ze aanstoot aan het feit dat ze op haar 

naamkaartje wordt vermeld als ‘madame Persez’. Ze 

verschijnt daarop ook met een ietwat andere tenue dan in de 

tv-reeks: ‘een dieppaars soirée, blote armen en schouders, 

zonder schouderlinten, perfect sluitend over de buste’. 

Madame Arabelle is van liberale signatuur. Op vrijdagavond 

wordt er steevast gepokerd, met vrienden.  

Arabelle bedeelt koffie op alle acht verdiepingen. Als 

koffiedame valt ze onder zowel de Dienst Gebouwen én de 

Dienst Aankopen. De respectievelijke directeurs Sommier en 

Ternacier (die er overigens een minnares op nahoudt) zijn 

beide goed kennissen van haar man, Jean-Pierre, maître 

d’hôtel in een chic restaurant. Om de een of andere reden 

heeft de afdeling Onderhoud en Veiligheid ook de 

koffiebedeling opgeslorpt. 

Hilaire Baconfoy haalde bij zijn examen tot dienstbode het 

maximum van de punten op de categorieën politesse 

(hoffelijkheid) en courtoisie (welgemanierdheid). 

Weetje: zijn groentewinkel blijft op vrijdagavond geopend tot 

negen uur. 

Op het moment van het boek kennen de collega’s Betty vijf 

jaar. Ze weet van zichzelf dat ze erg dominant en wispelturig 

kan zijn en is daarvoor een tijdje in therapie geweest, maar 

ook daar heeft ze het verknoeid. Ze is een verwoed supporter 

van KV Mechelen. De officiële titel van Betty is ‘klerktypiste’. 

Daarvan zijn er vierentwintig in het gebouw, waaronder één 

man. 

De ex-vrouw van Jomme Dockx heette Tilly of Elise (beide 

namen worden vermeld). Zijn beste vriend waarmee ze 

ervandoor ging, was ook lid van de voetbalclub waarvoor hij 

de miniemen traint. Ze schijnt niet de helleveeg te zijn 

geweest waarvoor Jomme haar graag verslijt. Ze zou al vlug 

depressief zijn geworden van Jomme zijn uitgesponnen 

levensfilosofieën en dat soort meer. 

Sinds zijn scheiding is Jomme zijn schaarse vrienden en 

kennissen kwijtgeraakt. Hij leeft nu in een klein huisje met 

één raam en een deur, samen met zijn enige zoon. 

In zijn vrije tijd verstelt hij de ganse dag voetbalkousen, 

broekjes en shirts voor zijn miniemen. Op trainingsdagen 

rijdt hij ’s middags zelf met het busje voetballertjes naar het 

provinciaal domein. De diepgelovige classificeerder geeft ook 

catechese. 

Ter voorbereiding van zijn examen tot klerk lost hij thuis 

examenvragen op die Adelbert dan meeneemt naar school ter 

verbetering. 

Nog een weetje: Jomme is een bedreven slaapwandelaar. 

Op het feest leest Jomme zijn zelfgeschreven gedicht voor 

waarbij de slotzinnen afwijken van het origineel: 



De laagste graad ben ik, de Jomme 

Die mislukt is in ’t examen, verdomme 

Die altijd wordt uitgelachen en verguisd 

Daarom is hij, Jomme-gebuisd.  

Germaine, mevrouw Tienpondt, is niet altijd de corpulente 

dame geweest die ze nu is. Ze was ooit zelfs slank, maar bij de 

borstvoeding van Theo is ze beginnen aandikken en dat is 

nooit meer gestopt. Ze is een tijdje naar de weight control 

geweest, maar kan het snoepen niet laten. In het boek zijn we 

getuige van een scène waarbij ze met een glas sherry en 

pralines tv kijkt, nota bene voor de vierde keer naar La 

Grande Vadrouille. 

Een van de bijnamen, ook in de reeks, van Philemon Persez is 

‘schildpad’. In het boek lezen we vanwaar dat onder meer 

komt: “Persez’ nek is aan de korte gedrongen kant en zit 

steeds wat gekneld in zijn hemdsboord van één maat te klein. 

Vandaar waarschijnlijk zijn tic die Van Hie de inspiratie 

bezorgde. Meermalen per dag steekt Persez zijn 

rechterwijsvinger achter zijn boordje en begint dan zijn 

omklemmende nek los te wrikken, te rekken, uit te steken. 

Het lijkt sprekend op een schildpadbek die op zijn 

verschuifbare nek slijmt naar een blad sla of naar een slak.” 

Later stelt Vanhie dat hij voor die bijnaam koos omdat Persez 

er erg goed in is onder alle problemen weg te kruipen. 

Dat hij verliefd is op Mireille Puis is helder, het is ‘iets reins’ 

zoals hij het hier benoemt, maar dat hij daarvoor ook nog 

voor twee andere vrouwen gevoelens heeft gehad is nieuw. 

Eerst was er Clara, een winkelbediende van de zaak waar hij 

zijn scheerzeep ging kopen. Daarna Monique, van het 

appartement beneden. 

Het gevonden gedichtje dat hij aan Mireille had gericht klinkt 

compleet anders als in het boek: 

  Als rijpe korenaren 

  Jouw haren 

  Wiegend op de bries van je stap. 

  Als een zomerbloem 

  Ongerept en pas ontloken 

  Jouw mond. 

  Als trouwe edelstenen 

  Jouw ogen 

  Van onschuld vol van teer. 

  Als een wuivende stengel 

  Met honderdvoud van vruchten 

  Jouw lichaam. 

  Mag ik de wind zijn in jouw korenaren? 

  De bij op jouw zomerbloem? 

  De flonker in jouw edelstenen? 

  De vruchten op jouw stengel? 

Tot slot, in de categorie trivia: Persez staat elke dag vroeger 

op dan Angèle, zonder wekker, omdat hij haar niet uit haar 

slaap wil halen. Hij bedekt de koffiemachine en zet Radio 3, 

nu Klara, muisstil. Hij eet ’s morgens elke dag een blikje 



sardienen bij zijn ene boterham. Hij scheert zich elektrisch, 

met mesjes wordt het steevast een bloedbad, vandaar ook zijn 

halve baard. En wat de gezondheid betreft: hij kan maar 

wenen uit één oog, er moet wat mis zijn met zijn linkeroog. 

Hij blijkt ook nog een begenadigd kalligraaf te zijn, wat blijkt 

dat hij de tafelplaatjes voor het feest eigenhandig ontwerpt. 

Naast Mireille Puis zelf zijn er nog zeven secretaressen. Ze 

beweert ze communist is, maar niemand die het echt gelooft 

of het ook echt weet. In de televisiereeks is ze een volgelinge 

van de profeet Leidsman, overduidelijk geïnspireerd door de 

Bhagwan-sekte, in het boek wordt dit ook als dusdanig 

benoemd. 

Mireille is vijf keer ongelukkig verliefd geworden in haar 

leven. Ze vraagt zich af waarom ze zo weinig wordt gevraagd 

… Ze heeft twee keer echte verkering gehad. De eerste keer 

toen ze twintig was met Mark, een journalist-in-spé. Die was 

te veel nice guy naar haar zin en bleek homo te zijn. Op haar 

vijfentwintigste had ze dan Marcel, maar die was te 

oppervlakkig, te leeg. 

Paul Tienpondt is een van de zeven directeurs in het gebouw. 

Hij zit er warmpjes in, maar waar dat geld allemaal vandaan 

komt krijgt in het boek een compleet andere uitleg. In de 

reeks is het zijn echtgenote Germaine die hem erop wijst dat 

hij “niet mag vergeten dat het allemaal van haar kant komt.” 

Hier gaat het om een aantal samengevoegde flinke 

erfenissen. Tienpondt schijnt een paar ongehuwde en vroeg 

overleden ooms te hebben gehad die goed hadden geboerd in 

de diamantsector. Bovendien waren er geen andere neven en 

nichten. 

Het feit dat die ooms, net als zijn vader, zo vroeg zijn 

overleden, baart hem evenwel zorgen. Daarom laat hij zich 

regelmatig onderzoeken door middel van een ecg door de 

professoren Nuyts en Taverneur. 

Tienpondt houdt niet van de glazen wand die uitgeeft op de 

kantoortuin en heeft al verschillende pogingen laten 

ondernemen er een volle muur van te laten maken, 

tevergeefs. Tegen Germaine praat hij over De Pest als hij het 

over Jean De Pesser heeft, doelt hij op Vanhie dan benoemt 

hij die als De klak. Zijn eigen bijnaam, Tientonner, zou door 

Gilbert Vanhie zijn verzonnen omdat Tienpondt over alle 

problemen heen dokkert … 

Zijn zoon Theo zit in het boek al in zijn tweede jaar 

geneeskunde en gaat daar naar eigen zeggen niet in slagen. 

Gilbert Vanhie is een fervent lezer van De Rode Vaan, het 

partijblad van de voormalige Kommunistische Partij van 

België, de KPB. Er wordt naar eigen zeggen in dit ‘achterlijke 

land’ geen enkele krant gedrukt die overeenstemt met zijn 

eigen filosofie. Als anarchist is Vanhie bij verkiezingen nog 

nooit gaan stemmen wat hem al twee boetes heeft 

opgeleverd. 

Bonaventuur Verastenhoven tot slot schijnt niet langer in 

Sint-Niklaas te wonen, maar veel dichter bij kantoor, hij gaat



op een bepaald ogenblik immers over de middag even naar 

huis. Hij woont in een statig huis in Jugendstil, samen met 

zijn mammaa die hem Tuurjongen noemt, en dus niet 

Ventuurjongen, zoals in de reeks). We vernemen ook dat zijn 

vader inmiddels al vijfentwintig jaar geleden is overleden.  

Cultuurminnend als hij is, zijn we er getuige van wanneer hij 

een stuk gaat bekijken in de KVS, de Koninklijke Vlaamse 

Schouwburg, ter Brussel. 

Verastenhoven zorgt wellicht voor de meest verrassende 

bevestiging, met name het feit dat hij wel degelijk homo is.  

Dat blijkt uit het feit dat hij, na er eerst mee te hebben 

gedanst, samen met Freddy, de vriend van Betty, naar huis 

toe gaat. 

Zetfouten en andere trivia 

De manier waarop het boek is vormgegeven en uitgegeven 

laat een wat slordige indruk na. Het zijn daarbij niet eens een 

aantal zetfouten die het meest storen, dan wel de keuze van 

de foto’s.  

Het verhaal speelt zich af op het ogenblik van reeks 1. Toch 

werd er voor gekozen ook foto’s te gebruiken van reeks 2. Tot 

daaraan toe, aangezien er een aantal verhaallijnen uit de 

tweede reeks op een verantwoorde manier werden verwerkt. 

Maar er werden ook plaatjes van de derde reeks ingezet, 

waarbij de vooral de volle baard van Persez opvalt. Halve en 

volle baarden worden daardoor volop door elkaar gebruikt en 

dat stoort. Wellicht de meest ongelukkige keuze is de foto van 

de omslag: een portret van de collega’s in hun kleurige 

stofjassen, aan het einde van De muur. Totaal irrelevant, niet 

alleen omwille van de potsierlijke kledij, maar vooral omdat 

het de ploeg uit de derde reeks is, de nieuwe directie Persez 

die in het boek helemaal niet aan bod komt. Thierry De Vucht 

en Caroline Vankersbeke halen op die manier de cover van 

een boek waar ze verder niks mee te maken hebben. 

Jan Matterne koos er voor een aantal namen van 

nevenpersonages te wijzigen. Zo heet de nieuwe vriendin van 

Jomme Dockx Paula, en niet langer Marianne. Alice, de 

dochter van Jean De Pesser, luistert hier naar de naam 

Liesbetje. Koenraad, de zoon van Vanhie, heet voortaan 

kortweg Koen. De figuur van Veronique is overduidelijk 

geïnspireerd op Chantal. Twee namen werden voortaan ook 

anders gespeld: Arabelle werd Arabel en Vanhie als Van Hie 

geschreven. 

Over de naam van de ex-echtgenote van Jomme bestaat dus 

onduidelijkheid, is het nu Tilly of Elise? Het is niet de enige 

tegenstrijdigheid, wat laat vermoeden dat het boek door niet 

al te veel redacteuren is nagelezen vooraleer het in druk ging. 

Zo is er nog het feit dat Jomme eerst als vlaggendrager van 

zijn fanfare wordt beschreven om even verderop te stellen dat 

hij daar Turkse trom bespeelt… De twee verschillende 

verklaringen die worden gegeven aan het feit dat Philemon 

Persez ook weleens de ‘schildpad’ wordt genoemd is nog zo’n 

voorbeeld. 



Nog een kritische kanttekening kan worden gemaakt bij de 

passage van de hernieuwde ontmoeting van de mammaa met 

haar broer, aan het begin van het boek, nadat ze jaren met 

elkaar in ruzie hadden gelegen over een erfeniskwestie. Dat 

lijntje begint om vervolgens nergens meer naartoe te gaan. 

De toch wel tamelijk uitgebreide scène had net zo goed 

kunnen weggelaten worden. Hetzelfde geldt voor het feit dat 

Mireille Puis Persez wijst op het feit dat hij niet diftongeert in 

zijn spraak. Andermaal totaal irrelevant, omdat het 

spraakgebrek van Persez in het boek nergens anders aan bod 

komt. Een gemiste kans overigens, omdat het toch een van 

die kleine bronnetjes van humor in de televisiereeks is 

gebleken. 

Voor wie het echt wilt weten, tot slot het menu van het feest: 

Aperitief met punch 

Sole à la Ciboullette 

Reerugschijfjes, gepaneerd met witte peper, in een saus van 

fond van wild, cognac en witte wijn 

Sorbet 

Koffie en pousse-café 

Kaas 

Aangepaste wijn: Pommard. 

Tot grote ontsteltenis van Jomme Dockx is er geen soep: 

“Een eten zonder soep, wat is dat voor een diner?” 

Afloop 

In tegenstelling tot de televisiereeks is het lot van de collega’s 

aan het eind van het verhaal redelijk concreet beschreven. Zo 

goed als gans het laatste hoofdstuk is hieraan gewijd. De tekst 

hiervan wordt hieronder min of meer integraal herhaald. 

“Een week later. 

Vanhie is bij zijn schoonouders aan de deur gezet, zonder 

Koenraad en Esmeralda. Hij heeft ruzie met Persez omdat die 

tegen hem had gelogen. Betty is gewoon weer teruggekeerd 

naar de dienst Tienpondt. Van Veronique is er lang geen 

sprake meer. Tienpondt, met eigen ogen getuige geweest van 

de seksuele geaardheid van Bonaventuur Verastenhoven, 

vraagt of die zijn overplaatsing wil aanvragen. Hij wil met 

hem niks meer te maken hebben. Jean De Pesser keert, nadat 

zijn masker is afgevallen, niet meer terug. Zijn vakbond is 

zijn mutatie aan het regelen. Mireille Puis heeft ontslag 

genomen. Ze gaat naar Amerika, naar Oregon, het 

Rajneeshpuram-centrum van Bhagwan. 

Een jaar later zijn Persez en Vanhie gescheiden. Persez is aan 

de drank. Jomme en Betty leven samen, met Adelbert en ze 

gaan trouwen. Betty gelooft dat ze zwanger is. Mammaa is 

gestorven. Verastenhoven leeft nu samen met een Deen, ze 

spreken Engels.Van De Pesser heeft nooit iemand nog 

gehoord, schijnbaar is Eddyke overleden. Mireille is zwanger 

van Oregon en Bhagwan teruggekeerd, de vader is een 

Columbiaan. Arabelle is gestopt als koffiedame, artritis heeft 

haar overmeesterd.” 



In 1988, goed zeven jaar nadat de laatste aflevering van de 

televisiereeks was uitgezonden, kreeg De collega’s haar eigen 

film. Als vanouds zat opnieuw Vincent Rouffaer in de 

regisseursstoel en verzon Jan Matterne het verhaal. Het zou 

zijn definitieve Collega’s-hoofdstuk worden. Nieuw was dat 

Manu Verreth mee instond voor de productie. 

De film werd met veel poeha en met een grote 

publiciteitscampagne aangekondigd. De reacties waren eerder 

gemengd, wat niet wegneemt dat hij volle zalen trok. Tot op de
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de dag van vandaag wordt hij geregeld op televisie 

heruitgezonden. 

Er kan veel over deze prent worden verteld. Dat begint bij de 

vraag of ze er überhaupt had moeten komen. De 

televisiereeks was een mooi afgerond geheel en ook nu, net 

als in het boek, moet de fictieve waarheid geweld worden 

aangedaan teneinde de personages te kunnen laten herrijzen. 

Helemaal verwarrend wordt het als we de afloop van het boek 

mee in beschouwing nemen. In dat geval klopt er van het 

uitgangspunt van de film helemaal niets meer … 

Ten aanzien van de serie keren we andermaal terug naar het 

tijdperk van de directie Tienpondt, van de reeksen 1 en 2. 

Philemon Persez en Bonaventuur Verastenhoven zetten 

daarmee een stapje terug op de hiërarchische ladder. Dat 

Tienpondt aan het einde van reeks 2 de dienst heeft verlaten 

om een hoge post op het Ministerie van 

Ontwikkelingssamenwerking te gaan betrekken wordt voor 

de gemakkelijkheid even over het hoofd gezien. Daardoor 

geen ruimte dus voor het kleurrijke personage Thierry De 

Vucht. Ook madame Arabelle is in de vergetelheid gesukkeld, 

al heeft dat wellicht te maken met het feit dat actrice Jo Crab 

op dat moment al lang geleden was overleden. Van haar 

opvolgster Natasja is al helemaal geen sprake. De hoofdcast is 

daarmee erg beperkt gebleven. Er ontstaat daardoor een 

1. De kantoren zien er een stuk aftandser uit, de overdaad aan rekwisieten en 
muurbehang vallen op en ook de affiches van de overheidscampagnes zijn 
helemaal terug. 2. Caroline Vankersbeke is de nieuwe Mireille Puis, Tessy 
Moerenhout werd ouder en slaagt nog nét als de jonge Betty Bossé.



eerder flinterdunne verhaallijn die de verdere kleine 

menselijke interacties die De collega’s zo onsterfelijk maakte 

in wezen beknot. 

Enkel de vaste kern treedt aan: directeur Tienpondt, 

dienstchef Persez, onderafdelingchef Verastenhoven, 

opsteller De Pesser, klerk Vanhie, classificeerder Jomme 

Dockx en de dienstbode Baconfoy. Betty Bossé verschijnt uit 

het niets weer op het toneel.  

Wellicht de meest merkwaardige metamorfose doet zich voor 

in het personage van de secretaresse. Een van de 

sterkhouders wat betreft de verhaallijnen van de tv-reeks was 

wellicht de platonische relatie die Persez en Mireille Puis 

erop na hielden. Iederéén kende Mireille-meisje. In een 

interview kort voor de release vertelt Nel Rosiers dat een 

persoonlijk conflict met Manu Verreth maakt dat ze in de 

film ontbreekt. Teneinde het thema alsnog in het verhaal te 

krijgen werd dan maar het karakter Karolijn-meisje in het 

leven geroepen. Karolijn, niet Caroline, zodat Philemon 

Persez er Karolaan-maasje van kan maken. Wat door de 

andere acteurs al eens wordt over het hoofd gezien, Karolijn 

en Caroline worden immers te pas en te onpas door elkaar 

gebruikt. 

Van de weeromstuit is de typiste Caroline Vankersbeke, nota 

1. De film werd gedraaid in 1988, in volle AIDS-tijdperk. 2. Dat Caroline de facto 
Mireille speelt blijkt onder meer uit het feit dat, alleszins bij monde van Persez, ze 
er een ‘vriendschappelijke’ relatie met de dienstchef op nahoudt.



bene zo goed als enkel in reeks 3 te zien, gepromoveerd tot 

secretaresse. Net als Mireille Puis is ze een alleenstaande 

moeder geworden. Het staat een beetje haaks op het 

vertrouwde gevoel dat de film moet oproepen: in feite is 

Karolijn Vankersbeke een totaal nieuw personage dat 

toevallig in de figuur van Caroline huist. Van de jonge 

wildebras die ze was schiet niks meer over. Ze is een rijpere 

vrouw nu, terwijl de rest van de karakters niet mee is 

verouderd. 

Hoewel het acteerwerk voortreffelijk is voelt het soms aan dat 

de collega’s een karikatuur van zichzelf zijn geworden. Met 

name René Verreth zit prima en als vanouds in zijn rol. Maar 

de film bulkt nét iets te veel van de clichés die de 

oorspronkelijke karakters in de verf moeten zetten. Alsof we 

hen niet zouden kennen … De grijze muis Vanhie loopt er met 

zijn pet en oubollige mallette saaier bij dan ooit, de 

socialistische vakbondsafgevaardigde De Pesser draagt 

vanzelfsprekend een rood pullover, de net niet goed in het 

pak zittende Bonaventuur Verastenhoven krijgt er een 

vlindertje bovenop en de ooit met jeugdige jeans getooide 

typiste Caroline moet nu als secretaresse een tailleur aan. 

Betty Bossé moet op haar zesendertigste opnieuw het jonge 

wicht van vooraan in de twintig spelen en krijgt daarvoor dan 

maar tienerkledij aangemeten, die er vandaag vooral heel erg 

1. De stereotiepen worden volop in de verf gezet. Zo draagt de socialistische Jean 
De Pesser vanzelfsprekend een rood debardeur. 2. De seksuele geaardheid 
Bonaventuur Verastenhoven wordt duidelijk. Hij draagt nu ook een vlinderdas.



jaren tachtig uitziet. Met dank aan haar goed figuur wordt het 

nét niet burlesk. 

Mechels voetbalsupporter Jomme Dockx is te pas en te onpas 

getooid met zijn opzichtige sjaal van KV-Mechelen.  En het is 

uitgerekend publiekstrekker nummer één die zich net iets te 

veel verliest in dubbelop acteerwerk. Misspreken en 

overdreven plechtig woordgebruik zijn van die gesmaakte 

handelsmerken van de classificeerder, maar wanneer hij er 

niet meer in slaagt één zin fatsoenlijk uit te brengen wordt 

het al gauw saai. Te pas en te onpas frasen als “ik zou 

weetachtig willen zijn”… of “duizendmaal sorry voor het 

gesproken woord” zijn na vijf keer ronduit vervelend. 

Van de min of meer vaste nevenpersonages zien we alleen de 

nachtwaker Frans terug. Geen directeur Ghijsels, geen 

Natasha, zelfs geen directeur-generaal. Verder ook geen Kris 

Berlo, geen Jenny Vanjes. 

Andere, minder belangrijke karakters worden dan weer 

uitvergroot. Precies zoals in het boek worden daardoor een 

aantal onthullingen gedaan, soms wars van de personages 

zoals ze in de reeks werden neergezet. Zo is er de voordien 

bedeesde en depressieve echtgenote van Jean De Pesser José 

die er opeens een affaire op nahoudt met ene Omer (gespeeld 

door Jos Geens, in De tijdelijken te zien als hulpbode Henk 

  
1. Als maneblusser draagt Jomme Dockx natuurlijk een sjaal van KV Mechelen. 
Een beetje te pas en te onpas eigenlijk. 2. In de reeks is José De Pesser een keurige 
huisvrouw. In de film heeft ze een affaire met ene Omer, gespeeld door Jos Geens 
(hulpbode in De tijdelijken). In het midden: dochter Alice.



Driesen). Het ooit kleine Aliceke, hun dochter, is een 

tienermeid geworden en van het mongoloïde zoontje Eddyke 

is al lang geen sprake meer (terwijl die in het feuilleton pas 

aan het einde van reeks 3 komt te overlijden). 

De ooit truttige en onderdrukte vrouw van Gilbert Vanhie, 

Esmeralda Van Renterghem, ziet er plots erg aantrekkelijk 

uit en gedraagt zich opvallend assertief. In de film wordt het 

personage vertolkt door Hilde Van Haesendonck (een vaste 

actrice van het MMT/’t Arsenaal, tegenwoordig vaste kracht 

in Familie) en dus niet door Marleen Maes, die we slechts een 

keer te zien kregen in Het feest. Het echtpaar Vanhie/Van 

Renterghem schijnt slechts één zoon te hebben, de inmiddels 

flink gegroeide Koenraad. Over de in De enquête 

aangekondigde tweede zwangerschap wordt in alle talen 

gezwegen. 

Germaine, de echtgenote van directeur Tienpondt, laat zich 

van haar meest assertieve kant zien en vertrekt door het niet 

thuiskomen van haar man dan maar alleen op vakantie naar 

Ibiza. Ze verdenkt hem van vreemdgaan en voegt eraan toe: 

“Het zou mij niet verbazen moest hij mijnheer Verastenhoven 

aan de keuken heeft gekregen.” 

Wellicht de grootste verrassing van de film zit hem in het feit 

dat twee grote suggestieve figuren uit de reeks eindelijk een 

gezicht krijgen. Wie de rol van Adelbert, de enige zoon van 

1. Het gezin Vanhie met in het midden zoon Koenraad. Van hun tweede kind is 
geen sprake. Esmeralda wordt vertolkt door Hilde Van Haesendock en niet langer 
door Marleen Maes. 2. Dat Germaine Tienpondt een bazig type is zagen we al in 
De nieuwe typiste. In de film wordt dit kantje wel erg uitvergroot …



Jomme Dockx, op zich zou nemen en vooral hoe die er dan 

zou uitzien was lange tijd voor het uitkomen van de prent talk 

of the town. Uiteindelijk wordt ene Frank Op ’t Roodt 

weerhouden, een jongeling uit de buurt van Asse, die het 

overigens altijd bij dit ene rolletje heeft gehouden.  

Adelbert blijkt intussen te zijn opgegroeid tot een flinke en 

voorbeeldig studerende adolescent en van de goede 

verstandhouding met zijn vader valt nog maar weinig te 

merken. Dat is trouwens wederzijds, we zien Jomme 

geïrriteerd reageren als Adelbert hem voor de zoveelste keer 

op zijn taalfouten wijst (dan toch nog een restantje uit de 

reeks). Hij heeft intussen een liefje, Truus. Voor het overige 

valt er over het karakter weinig te vertellen, afgezien dan van 

het feit dat het de knappe kop is die uiteindelijk de collega’s 

uit hun benarde positie weet te bevrijden. 

De tweede grote onthulling zit hem in het feit dat wat lange 

tijd werd vermoed nu ook bewaarheid wordt: Bonaventuur 

Verastenhoven is wel degelijk homo. Hij leeft in zijn chique 

herenhuis samen met de Italiaanse Garibaldi een ietwat 

cliché-achtig figuur, inclusief pornosnor. Van mammaa is 

geen sprake meer. Naast operazanger is hij ook taxichauffeur, 

zo blijkt wanneer hij het is die mevrouw Tienpondt naar de 

luchthaven voert. Doorheen de film wordt er nog steeds, net 

als in de reeks, volop door de collega’s gespot met zijn 

seksuele geaardheid. Verastenhoven weet zijn geheim goed te 

bewaren tot op het moment van de grote bevrijding uit het 

gebouw, als zijn vriendje opduikt. Hij is er bepaald niet mee 

opgezet. Garibaldi wordt vertolkt door Luc Springuel, die we 

eerder zagen als Rudy, een van de gangsters in De gijzeling. 

Een aantal elementen uit de reeks wordt integraal 

meegenomen in dit nieuwe scenario en in een aantal gevallen 

worden die heel concreet gemaakt. Er wordt behoorlijk veel 

op locatie gedraaid en dat maakt dat we ons zo nu en dan een 

beeld kunnen vormen van wat tot nu toe slechts aan de 

verbeelding was overgelaten. De conclusies uit het boek 

worden hier buiten beschouwing gelaten. 

Hilaire Baconfoy heeft nog steeds zijn groentewinkeltje. 

Ondanks het feit dat hij aan het einde van de reeks het plan 

had opgevat zich als zelfstandige te vestigen is hij dus toch 

weer in dienst getreden bij het ministerie. Zijn echtgenote 

Alice (net als in de reeks gespeeld door Abela Dorpierre, deze 

keer mét credits), onveranderd eentalig Frans, staat in voor 

de bediening. 

Jomme Dockx zien we met Adelbert in hun kleine keukentje. 

Later danst Adelbert met zijn vriendinnetje Truus op zijn 

kamer. Van actrice Carla Cannaerts, die Truus speelt, hebben 

we verder niets meer gehoord. Dat Jomme nog altijd droomt 

van een tweede huwelijk zien we in het feit dat hij daarover 

gespecialiseerde lectuur leest: ‘Een tweede huwelijk, een 

tweede kans.” Het is inmiddels zeventien jaar geleden dat hij 

nog een naakt vrouw heeft gezien, zo stelt hij. Hij laat  



de gelegenheid niet liggen om tijdens de koude nacht in de 

kantoren Betty te benaderen. De ontgoocheling is dan ook 

groot wanneer zij hem ’s ochtends afwijst. Nog een weetje: 

inmiddels heeft de computer zijn inburgering gemaakt op 

kantoor en zien we hem Jomme zelfs gebruiken. 

Betty leeft nog altijd samen met haar alleenstaande vader 

Gérard, net als in de reeks gespeeld door Walter Cornelis. We 

zien het duo in hun bekrompen keukentje.  

Dat de verstandhouding tussen Gilbert Vanhie en zijn 

Esmeralda nog lang niet is verbeterd blijkt uit de pijnlijke 

ontbijtscène aan het begin van de film. Beeld zonder klank 

aan tafel, er kan zelfs geen groet vanaf. Als hij ’s avonds niet 

weerkeert van zijn werk, is Esmeralda de laatste die zich daar 

ongerust over maakt. Mocht het alleen van haar afhangen, 

moet hij zelfs niet meer terugkomen. De inmiddels flink 

opgegroeide Koenraad (nog zo’n ongerijmdheid) krijgt een 

gezicht en wordt gespeeld door Rens Rouffaer die eerder in 

Hard Labeur aantrad als Wannie, en waar we later nog maar 

weinig van vernamen. 

We nemen een kijkje in de bescheiden woonst van Jean De 

Pesser, waar in de reeks zo veel is over te doen. En ook hier 

maken we kennis met een personage in eigenste persoon, 

1. Garibaldi, de vriend van Bonaventuur Verastenhoven (gespeeld door Luc 
Springuel), in De gijzeling gangster Rudy. Daarmee wordt een van de bewaarde 
geheimen uit de reeks onthuld. 2. Betty leeft nog altijd thuis bij haar vader.



zijnde Alice, ondertussen ook al flink opgeschoten. Alice 

wordt vertolkt door Anne Verreth, dochter van Manu, die in 

die jaren nog wat kleinere rollen voor haar rekening nam, 

onder meer in Postbus X en in Ware vrienden, waarin ook 

nog tal van andere acteurs uit De collega’s speelden.  

Philemon Persez leeft nog steeds, alleen, in wat vermoedelijk 

een appartement is. Hij heeft weer een kanarievogeltje (in De 

archiefkamer was zijn vorige vogeltje gestorven).  

Secretaresse Karolijn Vankersbeke woont in een huis samen 

met haar zoontje Marcus, gespeeld door Bert Neven. Ook van 

hem werd, naast een rolletje in de verfilming van De 

leraarskamer (door Vincent Rouffaer), nog maar weinig 

vernomen. 

Directeur Tienpondt leeft, zoals dat bij zijn status hoort, in 

een groot en klassiek ingericht huis. 

1. Philemon Persez komt nog steeds met de fiets naar het werk. 2. Wellicht de 
grootste onthulling: Adelbert Dockx krijgt een gezicht. Hier met zijn vriendinnetje 
Truus. De relatie met zijn vader in de film is niet van harte.
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