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Theelichy

C O L U M N

BONNE STIENSTRA

Het was maar een knipperke, de column van
vorige week, maar knipperkes maken kenne-
lijk deel uit van het leven van menig lezer. Er

kwamen nogal wat reacties binnen. Niet alleen met een
originele benaming voor het middagdutje oftewel de
power nap.
Churchill kwam vorige week ook even voorbij, als erkend
liefhebber van het knipperke. In een anekdote dacht ik
dat zijn huishoudster tegen hem had gezegd (vrij ver-
taald naar het Fries): ,,As ik mei jo troud wie, dan hie ’k
fergif yn jo tee dien.’’
Waarop Churchill antwoordde: ,,As ik mei jo troud wie,
soe ’k it opdrinke.’’ De anekdote klopt, mailt Sietse
Klazema. ,,Mar hy sei it tsjin lady Astor, dy ek wol bekje
koe.’’
Volgens Siebe Haven, op deze plaats enkele weken
geleden als een zeer weldenkend mens opgevoerd, zit
het anders.
Hij zou het inderdaad tegen Nancy Astor hebben gezegd,
maar heeft dat zelf altijd ontkend. Haven: ,,Wat hy wol
tsjin har sein hat, wie wat oars. Yn 1919 frege Nancy
oan Churchill: ’Wêrom dogge jo sa koel tsjin my?’ Chur-
chill antwurde: ’Ik ha it gefoel dat jo yn myn badkeamer
binnen kaam binne en dat ik allinne mar in spûns ha om
my te ferdedigjen’.’’
Tot zover Churchill, terug naar de heilzame werking van
het knipperke. Henk Jukkema uit Dronryp heeft de voor-
delen van de korte slaap zelf daadwerkelijk ondervon-
den.
Hij mailt: ,,Vroeger deed ik mee aan de trans-Atlantische
solozeilraces, in vier weken van Engeland naar Amerika.
De eierwekker stond een slaaptijd van maximaal ander-
half uur toe. De praktijk was dat je gedurende 24 uur
power naps maakte van soms tien minuten, hoogstens
een half uur. Ik kwam fit aan de finish.’’
Het is ook kwestie van aanleg, denkt hij. ,,Ik heb gezeild
met helden die power naps iets voor watjes vinden en die
heel lang wakker blijven, soms 48 uur aaneen. Daarna
storten ze vaak totaal in, zijn niet meer wakker te krijgen
en hebben hallucinerende dromen: er loopt iemand over
het dek, ze horen zware scheepsmotoren, zijn bang
overvaren te worden. Dank zij mijn knipperkes heb ik
zulke ervaringen nooit gehad.’’
Hij voegt ook nog even zijn omschrijving van de korte
slaap mee: even op de rug staan. En ook nog: even naar
Tukstra.
Iemand mailde dat hij zijn knipperke aankondigt met:
,,Ik gean even nei de Heare.’’ Dat slaapt natuurlijk
onbekommerd voor wie gelooft. Een wekker zetten
is niet nodig waarschijnlijk.
Overigens meldde ik vorige week ‘even achter de
pet sjen’ als synoniem voor het verschijnsel.
Fout, mailden enkele bijbelvaste lezers. ‘Even
achter de pet sjen’ staat voor bidden. Ook op Het
Bildt worden de ogen wel eens gesloten na het
eten rond het middaguur.
Van Bildtkers mag je natuurlijk wat verwachten
als het om bloemrijk taalgebruik gaat. Andries
Hogenhuis mailde: ,,De slachter fan St. Anna,
Auke Bijlsma, gong na ’t eten altyd even naar de
foorkamer: ’Even de banksaken regele’.’’
Maar mocht er ooit een prijs worden uitgereikt
voor de mooiste omschrijving van de power nap
dan wel it knipperke, dan maakt Murk de Jong
een kans.
Hij komt in aanmerking voor een jaar lang gratis
knipperkes met zijn bijdrage: ,,Op ’t Bildt sêge
wy: ‘Even de bonken bij ’t theelichy’.’’
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