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Recensie • en.wikipedia.org/wiki/Russian_political_
jokes#Imperial_Russia • A man was reported to have 
said: “Nikolay is a moron!” and was arrested by a 
policeman. “No, sir, I meant not our respected Emperor, 
but another Nikolay!” - “Don’t try to trick me: if you say 
“moron”, you are obviously referring to our tsar!”

Redactioneel • “Maar Sire, het volk heeft geen brood 
te eten.” Gilde een paniekerige lakei, “Let them eat 
cake!” – of waarschijnlijker – “Qu’ils mangent de la 
brioche” zou Marie Antoinette teruggeroepen hebben 
net voordat de pleuris uitbrak in het Frankrijk van de 
18e eeuw. In 2015 verzuchtte toenmalig directeur van 
het Rijksmuseum en allround kunstpaus Wim Pijbes 
na klachten over de grote drukte bij de tentoonstelling 
de Late Rembrandt: “Koop dan zelf een Rembrandt.” 
Dat van die koekjes schijnt Marie Antoinette niet echt 
geroepen te hebben. Dat van die Rembrandt heeft de 
heer Pijbes wel degelijk geroepen. Klaarblijkelijk is 
vanaf de top de stoep niet zo goed te zien en zien de 
man en de vrouw op de straat er op hun kruin bezien 
nietszeggend uit. Het voordeel van met je voeten op de 
grond staan, is dat je een paar stappen naar achteren 
kunt zetten. Dat je in een keer de boel in perspectief 
kunt zien. Zoals de schilder een stapje naar achteren 
zet, om te zien of de verhoudingen nog kloppen. Dat 
kan vanaf de top natuurlijk niet, want dan lig je gelijk 
naast je voetstuk. Laten we compassie tonen en 
onze topmannen en vrouwen helpen het geheel in 
verhouding te zien zodat we elkaar straks weer recht 
in de ogen kunnen kijken.
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