
Want toen moest hij een vluch-
telingenstatus bemachtigen 

en uiteraard het meest begeerde 
document onder vluchtelingen: 
een Nederlands paspoort. En dan 
krijg je te maken met de strenge 

integratienormen van minister Ver-
bonk.  Zo zakte Jabalakal voor de 
integratietoets omdat hij “lekker 
koekje erbij?” niet kon uitspreken 
zonder over te geven.  “Dat ik ver-

plicht tuinkabouters een hand moet 
schudden, al is dat tegen mijn ge-
loof, dat gaat nog. Maar dit ging te 
ver”, aldus Jabalakal.Verbonk was 
echter onverbiddelijk. “We zijn nou 
eenmaal een gezellig landje”, aldus 

de minister. “En wie 
hier wil wonen moet 
zich aanpassen aan Ne-
derland”.  

Dat laatste heeft Ja-
balakal zeer letter-

lijk opgevat. Niet alleen 
nam hij de oerhollandse 
naam Albert Jan Ras-
ker, maar ook zocht hij  
lange tijd naar een plas-
tisch chirurg die aan de 
eis van Verbonk wilde 
voldoen. Uiteindelijk 
vond hij niemand min-
der dan Jean-Francois 

le Stucador bereid om mee te wer-
ken. Een echt paspoort was het re-
sultaat. Een opgeluchte   Jabalakal: 
“Een ding weet ik wel: Ik ga nooit 
meer in een ander land wonen”.

Het is voor veel Arials (let-
tertype afkomstig van het 

begrip “arisch”) nog een taboe, 
maar het lijkt erop dat na ja-
ren het stilzwijgen toch wordt 
doorbroken. Steeds meer sig-
nalen wijzen erop dat tijdens 
de fontoorlog in kamp Letter-
bork gruwelijkheden hebben 
plaatsgevonden onder etnische 
Myriads, het altijd onderdrukte 
lettertype. Komt de volledige 
waarheid ooit aan het licht? 

Er zijn nog veel vragen, en elk 
antwoord roept nieuwe vragen 

op. Feit is dat veel Myriads die het 
kamp overleefden vreselijke ver-
minkingen hebben opgelopen. My-
riad Ed (@ op de afbeelding, wil 
niet met achternaam in de krant) 
is een van de vele slachtoffers. Hij 
wijst Steven D. aan als een van de 
hoofdverdachten. Deze wuift des-

gevraagd echter alle beschuldigin-
gen van de hand. D: “Deze meneer 
Ed is een ongelooflijke fontast, dat 

zag ik toen in het kamp al. Hij heeft 
zichzelf deze verminkingen toege-
bracht om mij te kunnen beschul-
digen. Ik ken hem trouwens niet 
eens, nog nooit van gehoord. En 
ik ben ook nooit in Letterbork ge-
weest. Dus.”

Een andere veelgenoemde naam 
is die van Arial Albert Jan R. 

R zou zelfs afschuwelijke medi-
sche experimenten hebben uitge-
voerd op Myriads. Zo zou R een 
P ge cloond hebben. R zegt echter 
slechts bevelen te hebben uitge-
voerd. “Bovendien mag ik Myriads 
tot mijn beste vrienden rekenen, 
dus waarom zou ik?”, aldus R.  
Uiteraard noemde R geen letters.

Ik heb het niet geweten”, was de 
verklaring van Koos V, die vol-

gens ooggetuigen Myriads gebruik-
te voor zijn smerige  scrabblespel-
letjes. V zit nu ondergedoken.

Woordvoerder T van het Fon-
tenbevrijdingsfont zit intus-

sen met de handen in het haar. “De 
VN, justitie, politie, niemand doet 
iets. Zo blijven de Myriads een on-
derdrukt font”, aldus T.
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OOK GENOEG VAN ONGEREPT NATUURSCHOON?
Wilt u ook wel eens fraai vormgegeven reliëf tijdens uw duurbetaalde 

wintersport? Geen zwarte pistes, maar prachtige lila sneeuwpartijen en 
mintgroene wolkenluchten? Jan des Bouvier heeft in opdracht van GOSER 
designReizen een smaakvolle bergcombinatie ingericht vlakbij Sneuchatel.  

Geen overbodige naaldbomen of afzichtelijke bergtoppen meer.  
Het authentieke genieten, nu voor iedereen bereikbaar.

Al vanaf € 34.950 p.p. voor een weekarrangement. Boek nu!Eindexamen DTP

Albert Jan R (links) heeft slechts bevelen uitgevoerd, Koos V (m) is ondergedoken, Steven D (r) heeft niets gedaan

Afschuwelijk verminkte Myriads

Dating sites, contactadvertenties, werk of gewoon in de kroeg. Overal kun je je nieuwe liefde vinden. Maar nu is er ‘live 
trace’. ‘Live trace’ hoor ik u denken, dat is toch die digitale techniek die het voor grafisch ontwerpers eenvoudiger 

maakt om van fotoportretten cartoonachtige plaatjes te maken? “Ja, inderdaad, zo heb ik mijn Tracy ook gecreëerd”, aldus 
DTP-er Victor Masker, die zichzelf op de afbeelding wel handmatig heeft geportretteerd. Maar van gemakzucht wil Victor 
niets weten. “Als er echte liefde in het spel is, dan maakt hoe die tot stand is gekomen toch niet uit?”, aldus Victor.  

Victor Masker(links) dolgelukkig met zijn nieuwe liefde, Tracy 

Het document waar alles om te doen was

Eindelijk Nederlander

Massaslachting onder Myriad Pro’s 
Verdachte Arials hullen zich in stilzwijgen, Veiligheidsraad doet niets

www.goserdesignreizen.nl

Nog geen 3 jaar geleden verbleef Noermi Jabalakal in zijn va-
derland Negeria. Hier maakte hij deel uit van de van een min-

derheidsgroepering, de Ignoria’s, die consequent werd genegeerd 
door de rest van de bevolking. Omdat de negering weigerde deze 
misstand aan te pakken besloot hij te vluchten naar Nederland. 
Maar daar begon de ellende pas.


