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NA   TAFELEN 



Praten over Poep dat is een  
taboe. Het klakkeloos laten 
vallen van een wind tijdens 
het eten wordt gezien als 
één van de grootste schan-
des aan tafel. Na_Tafelen is  
een onderschatte bezigheid.

Iedereen heeft er behoefte aan en 
zeker bijna dagelijks. Ik heb het hier 
niet over het blijven zitten aan de 
tafel samen na het dineren, 
maar over de bezigheid die 
bij de avondmaal vaak wordt  
ondergewaardeerd; Poepen. 

Iedereen moet wel één keer per dag 
of minstens één keer in de twee dagen 
-mogen we het hopen- naar het 
kleinste kamertje van het huis om 
daar even na-te-tafelen. Ondanks 
dat mensen hier niet graag openlijk 
over praten, zeker niet aan het ein-
de van een heerlijk diner, is dit een 
aangename bezigheid. Zeg nou zelf 
er is niks vervelenders dan een uur 
lang moeten luisteren naar iemands 
verhaal met samengeknepen witte 

puntjes en een ontiegelijk naar 
gevoel in de buik. Net als een 
vijf-sterren-diner, iets dat we al-
lemaal graag willen, mag poep 
ook wel eens glamour uitstralen.

Na_Tafelen gaat over de vier  
fases van het poepen en zetten uit-
werpselen eindelijk eens in een 
belangrijk daglicht. In plaats van 
het bereiden van eten, gaat dit 
boek over het kwijtraken van eten. 

“Een 
ode aan 

de 
stront.” 

NA   TAFELEN 
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De ontlasting is een belangrijke 
gang van zaken. Vergeleken bij 
alle aandacht voor koken en eten 
steekt die voor het spijsverteren 
en poepen daarbij schril af. Poep is 
het nieuwe taboe. Waar eerst seks 
verafschuwlijkt werd, bevindt zich 
nu de ontlasting van de mens. Een 
van de grootste obstakels bij het 
praten over poep, buiten het vul-
gaire en het medische, is dat er te 
weinig jargon is. Poep is juist een 
prachtig, veelzijdig onderwerp 
dat zowel vanuit de biologie als 
de kunsten benaderd kan worden.  
Midas Dekkers kan het niet 
beter verwoorden dan met 
de woorden “Met de stoel-
gang is onze taak volbracht”. 

Je toiletbezoek is je laatste stukje 
privé dat je in je bezit hebt. Alleen 
jij weet wanneer je voor de laat-
ste keer ‘gezondigd’ hebt. Naast 
de harde waarheid van drollen, zijn 
de luchtige vormen ook niet vaak 
mis. Deze hoog gedrukte wolk-
jes zijn eigenlijk uiterst bijzonder. 

SPETTERENDE OVATIE

Geen enkele wind is hetzelfde. Elke 
ontsnapping is in dat opzicht ori-
gineel en creatief. Het is een bron 
van geweldige verscheidenheid.  
Sinds het bestaan van de mensheid 
vinden wij stiekeme dingen span-
nend. En wat is er nou gewiekster 
dan een hele vieze scheet laten in 
een overvolle trein vol chagrijnige 
mensen? Jij weet als geen ander dat 
die vanuit jouw achterste is gekomen 
en dat geheim draag jij de rest van je 
leven bij je, terwijl je naar de ophalen-
de neuzen van je medereizigers kijkt. 
 
Naast dit geheime genot, ieder-
een geniet er van -ja, jij ook-, zijn 
scheten ook een waarlijk muziek-
instrument. Van lange stille piepjes 
naar harde klinkende. Zo gek kan 
je het nog niet bedenken. Een heus 
orkest leeft er achter je aan mee. 

Deze doordachte lust mag dan ge-
heim blijven voor jou en je part-
ner, maar zolang we doen alsof er 
sterrenstof en glitters de lucht in 
worden geschoten is het geoor-
loofd. Glitters doen geen vlieg 
kwaad. Scheten overigens ook niet.   



Het is frappant dat mensen in boe-
ken of in films haast nooit de ‘lust 
van het ontlasten’ mogen mee 
maken. Poepen komt niet voor op 
het witte blad of doek, terwijl me-
nig mens toch geregeld een wit 
velletje langs zijn poepgat veegt. 
Mocht het dan toch eens voorko-
men dat een karakter lijdt aan he-
vige ontlasting dan zijn deze vaak 
goed weg te spoelen en wordt er 
geen woord meer over gewisseld. 
De vloeibare variant van deze ge-
woonte is misschien nog wel het 
grootste verboden onderwerp 
van deze passage. Wellicht beter 
bekend onder de naam Diarree. 

Diarree kan misschien wel een hele 
grote irritatie zijn. Het kan enorm in 
de weg zitten en niet goed doorlo-
pen. De vloeibare massa stort zich 
als een zonnevloed in een keer naar 
dezelfde uitgang. Een kort bezoek 
aan de wc kan men dus wel op zijn 
buik schrijven. Dit liquide goedje 
hoop je snel te lozen. Maar de wer-
kelijke sproeipoep is niet zo gevaar-
lijk als dat men beweert. De term 
diarree wordt vaak opgeblazen. De 
bevolking lijdt aan een ziekte, waar-
bij poep dreigender wordt gevon-
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E L E G A N T I E  

den dan het gesproken woord. Een 
ziekte, een afwijking en dat is verbale 
diarree. Woordelijke diarree kan pas 
lastig worden weg gespoeld. De ver-
bale taal kan veel meer streken uitha-
len dan een simpele bruine substan-
tie. Geen enkele ruzie is begonnen of 
geëindigd met poep. Wel met de on-
zin die het menselijke ras uitkraamt. 

Wanneer mensen bang zijn gewor-
den voor hun eigen creaties en wel 
willen luisteren naar de gedachten 
van een dwingende vreemdeling, is 
er toch iets goed mis. En dan spreken 
wij hier niet over het schrale uitein-
de na al dat buitensporige geveeg.  

De elegantie van de diarree zit hem 
misschien juist in het onheilspellen-
de kleurenscala, die door geen en-
kele kunstenaar op het witte blad 
of doek te vangen is. Diarree wordt 
flink ondergewaardeerd. De bio-
logische vorm van het einde van je 
maaltijd zal heus niet gevaarlijker 
zijn dan de verhullende elegantie 
van een dictator. Deze poept ook re-
gelmatig, en waarschijnlijk nog meer 
diarree door het hoge verwach-
tingspatroon van zijn volgelingen.



De blik richting het harde bestaan van poep 
kan verschillen. Andermans ontlasting is 
vaak een vunzige bedoeling met een weer-
zinwekkende geur. Wellicht moet er in 
een andere rol gekeken worden naar deze 
gang van zaken. Je medemens vindt jouw 
eigen stront weer te vies om aan te zien. 
 
Vroeger, in jeugdige staat, stond je nog in 
volle ornaat je eigen gedraaide staaf te be-
wonderen. Hoe meer mensen wisten van 
jouw prestatie, hoe trotser je was. Mocht je nu 
een volwassen man met een gele, lachende 
po langs de deuren zien gaan, met daarin zijn 

EIGEN POEP IS GOUD WAARD 



G
O

LD
EN

 (B
)R

U
SH

 B
Y 

EL
ÉO

N
O

RE
 M

O
LL

prachtige voortbrengsel, dan ontwijk je deze 
zo snel als je kan. Hij wordt voor gek verklaard. 
 
Gelukkig voor de poep en zijn bevuilde 
imago, zijn er kunstenaars zo slim geweest 
om hun eigen poep wel in te blikken in 
gele potjes. Poep te koop voor goud. Wie 
een beetje een slimmer handelaar van huis 
uit is, kan zo stinkend rijk worden. Het is in-
middels niet vreemd om eigen verbouwde 
gewassen te verkopen. Dus waarom geen 
handel in het ruikende edelmetaal. Inge-
blikte poep blijft immers veel langer houd-
baar dan geplukte groentes en even tus-
sen ons; Zitten is toch fijner dan bukken.   



De verplichting om iets te moeten 
eten is niet altijd aangenaam. Ze-
ker ook niet als dit er, op een onver-
wacht moment, obligaat uit moet. 

De middelen die men nodig heeft 
zijn niet altijd beschikbaar. Dit beno-
digt goede voorbereiding. Per slot 
van rekening is het niet altijd even 
gemoedelijk om boven op de rem 
te staan voor de sporen van een an-
der. Een goede borstel wordt ten alle 
tijden aangeraden. Geen haar op je 
hoofd die er aan denkt om vooral de 
wc-rollen te vergeten. Dit kan voor 
flink ingewikkelde situaties zorgen. 

De bril is ook op sommige plekken 
ver te zoeken. Eentje mee dragen in 
je zak is ook niet altijd even gemak-
kelijk. Dan maar hurkend je genot 
plegen in een vreemd toilet. Geef 
dan ook de voorkeur aan je eigen 
stinkhok thuis. Daar kan je dan flink 
op lossen drukken. Ook zijn er geen 
wachttijden en kan je zelf bepalen 
hoe lang je weg kan blijven van dat al-
tijd eeuwige, verplichte Na_Tafelen.   

W A T 
D E  P O T 
S C H A F T 
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“Beter een 
schEetje voor 
iedereen, dan 
buikpijn voor mij 
alleen.”
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