
Naast directeur van STOL architecten is Hans Zwetsloot ook voorzitter van het ONDB (Ondernemers Netwerk Duin- en 
Bollenstreek), een regionaal ondernemersnetwerk met ruim 300 leden. Vanuit die hoedanigheid verzorgt hij altijd het 
voorwoord voor de maandelijkse ONDB-nieuwsbrief, waarin hij, veelal met een glimlach, ingaat op zaken rondom het 
ONDB en/of het regionale (ondernemers) leven.  

Voor nóg meer van deze columns zie onze andere nieuwspagina’s of kijk bij de ‘uitnodigingen’ op www.ondb.nl/archief. 

 

Heren, a.u.b. de bril omlaag . . . . 

Alle all-time-warmterecords zijn de laatste tijd gebroken, dus het begint nu ineens in maart bijna 
alweer "korte-broeken-weer" te worden. En dat brengt mij dan altijd weer naar een flashback, die ik 
nu toch eens een keer met jullie wil delen. Je weet nooit wat voor "opvoedend karakter" er toch nog 
eens vanuit zou kunnen gaan . . . .  

Het is die gevleugelde kreet uit vroeger jaren: "Heren, a.u.b de bril omhoog, dames zitten ook graag droog!", die 
je in je jonge leven al vrij snel op menig toilettegeltje hebt mogen aanschouwen. Zo ook ik, en dat maakt dat ook 
ik me als kleine jongen al snel keurig gedraag naar de gangbare etiquette. Gewoon netjes de bril omhoog en 
keurig staand plassen . . . . 

En wat is er dan meer ontspannend dan tijdens het plassen te luisteren naar dat heerlijke, klaterende geluid van 
het vallende water (nou ja, water . . . . ). En met het groeien der jaren neemt dat relaxte geluid van dat geklater 
alleen maar toe (het wordt langer én het wordt luider). Want met het groeien der jaren neemt niet alleen de 
inhoud van de blaas toe, maar neemt ook automatisch de valhoogte toe. Tot die ene dag, dat je dat staande 
plassen als grote jongen ineens weer eens in korte broek doet. Of tot die ene dag dat je, als net samenwonend 
man, in je nieuwe woning het toilet ook eens mag schoonmaken. Zeker na een verjaardagsfeestje. Waar komen al 
die spetters toch vandaan . . . . ? 

Doel van dat "bril omhoog" was om de bril niet onder de spetters te laten komen. Dan hoefden de notoire 
brilgebruikers niet eerst aan de schoonmaak te beginnen voordat zij hun behoefte konden doen. Maar waar 
kwamen al die kennelijk storende spetters, als die bril dan wel een keer omhoog stond, dan ineens allemaal 
terecht? Nou, gewoon op dezelfde plek, grotendeels in de pot, maar ook deels op de rand van de pot, of erger nog, 
gewoon ernaast op de vloer. En dat is dan alleen nog maar hetgeen je ziet. Want er bestaat ook nog zoiets als 
hetgeen je voelt. En dát zijn juist al die opspattende spetters, die veroorzaakt worden door het neervallende vocht. 
En die voel je, met een korte broek aan, pas echt heel erg goed. Met een lange broek natuurlijk niet, maar dan 
landen diezelfde spetters gewoon óp je broek in plaats van op je blote benen. Diezelfde broek, waar je daarna dan 
nog de hele dag (en soms nog enkele dagen meer) vrolijk mee rond blijft lopen . . . . 

Dus laat het aanstaande "genderneutrale tijdperk" nu eens en mooie aanleiding zijn om het "zittend plassen" te 
promoten. Gewoon om alles te laten landen waar het ook echt hoort, namelijk "IN" de toiletpot en dus niet 
ernaast. Dat is wel zo prettig voor degene die na je komt en ook wel zo prettig voor de geur op de toilet en voor de 
schoonmaker. Dan rest de "fervente staande plasser" eigenlijk alleen nog maar de gang naar (de vlieg in) het 
urinoir, maar die zijn er in de regel ook altijd nog wel ergens te vinden; zeker in openbare gebouwen. En zo niet, 
bijvoorbeeld op die willekeurige verjaardag bij iemand thuis, dan wordt het nóg meer gewaardeerd als je de 
boodschap van deze column nu eens wel ter harte neemt . . . .   

Je zult wel denken, wat een gezeik, maar de kleine (of misschien zelfs wel de grote) boodschap is 
vanaf nu: "Heren, a.u.b. de bril omlaag . . . .", maar ga er vervolgens dan ook nog even netjes op zitten 
. . . . 

  
Hans Zwetsloot 

(voorzitter ONDB) 
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