
32. De aanvraag voor dubbele kinderbijslag  voor Alfred. 

 
Nee, het briefje met de notitie: ‘Loop naar de pomp’ bleek van de sociale dienst afkomstig 

te zijn. Dat had ik kunnen weten Een poosje geleden had ik voor Alfred dubbele 

kinderbijslag aangevraagd. Daar had ik goede redenen voor. Ten eerste moeten we niet 

vergeten dat Alfred een varken is. Hij heeft weliswaar veel kenmerken van een normaal 

denkend mens aangenomen maar hij is en blijft een varken. Dat betekent dat je veel moet 

investeren om allerlei dierlijke uitingen in mensen taal te kunnen omzetten. Daar heb ik 

heel veel tijd en energie in moeten steken. Maar het is gelukt. Er valt nu op een natuurlijke 

wijze met Alfred te communiceren. Ten tweede, ik heb voor Alfred heel wat technische 

voorzieningen in mijn huis aangebracht. Wat dacht je van de poep afzuig installatie? En 

van het enorme aantal tandenborstels dat Alfred verslijt? De ravage die hij elke nacht 

aanricht als hij de hele keuken omwoelt op zoek naar eten? Als ik ‘s morgens wakker 

wordt lijkt mijn keuken meer op een bom krater dan op een oer degelijke Hollandse 

keuken. Dubbele kinderbijslag is helemaal niet te veel gevraagd. Maar op het ministerie 

van sociale zaken kennelijk wel. In een eerder stadium hadden ze mij al gevraagd om een 

geboortebewijs van Alfred. Vervolgens stuurde ik hen een kopie van de fokkaart, die ik 

bij die boer in Kesteren waar Alfred ter wereld gekomen is, opgevraagd had. Ik kreeg van 

het ministerie per kerende post antwoord met de opmerking of ik soms een gaatje in mijn 

hoofd had. Toen heb ik ze gebeld met het verzoek langs te komen en met eigen ogen te 

zien dat mijn verzoek alleszins redelijk is. De volgende dag stuurden ze inderdaad twee 

ambtenaren. Ja, die konden hun ogen nauwelijks geloven toen ze Alfred zagen. Ik heb al 

gezegd dat er met Alfred best te communiceren is maar dat hij wel degelijk een varken 

blijft. Alfred kon op een gegeven moment de neiging niet weerstaan om op beestachtige 

wijze zijn argumenten kracht bij te zetten door op de keurig glimmende zwarte schoenen 

van de ambtenaren te urineren. Ze wisten niet hoe snel ze weg moesten komen…  

 

 
 


