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chets eenseenslechtedag’,
vroeg JeroenPauwgisterenaan

eenGroningsevrouwdieomdehaver-
klaphaarhuis voeltbeven.Nou, ver-
teldeze, erwaseenavonddathaar
dochternaeen fikse schokvanzol-
derkwam,en ikdachtdat zebe-
doelde:dwarsdoor tweeplafonds
heen,metbedenal, stofwolken,

kalk inpapa’sbaard, tompoezenvol-
strektoneetbaar,maargelukkigviel

hetmee,hetmeisjenamgewoonde trap, in tranen
weliswaar,want je schrikt jenatuurlijkhet rambam.

Ik spreekuit ervaring.Ooit verbleef ikdriemaan-
den inChili, een landdat zichals een4.000 kilome-
ter langewondkorstprobeert tehechtenaaneen
even langegeofysischebreuklijn, eenrotzakwaar-
over ik indeaardrijkskundelesalwathadopgevan-
gen, ietsmetuit vervelingopelkaar inbeukende
aardschollen,gehetendeplatentektoniek, gelukkig
tijdigontdektdoorPlato, kennis is enblijftmacht,
abonnee, almerk jedaarweinigvanals jebed in
Groningenstaat, of inSantiagodeChiledus, zoals

dat vanmijdestijds.
Ik logeerdebij

Maartje, eenoefen-Suzy
die stage liep inhet za-
kendistrict vande
hoofdstad.Webetrok-
keneenappartement
opdeelfdeverdieping
vaneennogveelhoger
gebouw,watmenogal
gewaagdearchitectuur
leekopeenstukjeaarde
dateenkeerof tienper
dagzomaarbegint tevi-
breren,meestal zacht-

jes,maar soms ineenskeihard,misschienwel van-
nacht,netnu ikdehuurhadovergemaakt.Welte-
rustendanmaar.

HetWKvoetbal inZuid-Koreaen Japanwasbezig
en ikzalmaarnietproberenomhet tijdsverschiluit
te rekenen, zometeenmoet ikeralsnogmidden in
denachtuit, terwijl ik inChilinou juist iedereoch-
tend,wanneerdeoefen-Suzyuitwerkenging,heel
relaxed live inbednaarvoetbalheb liggenkijken.
Watgebeurt er: tijdensDuitsland-GuusHiddinkbe-
reiktmijhet typegebonkdat jeweleenshoortdoor
demuurvaneengoedkoophotel, eenvurige, geïn-
spireerdebeatwaaropbepaalde inheemsestam-
menonbedaarlijkwillendansen,geen ideewatde
burennouweeraanhetdoenzijn, eveneen leegglas
pakken, etc. – tot ik ziedathetmijnbed is!Mijneigen
bedje staat te schuddenalsdeAupingvanStephen
King!

Een aardbeving – een echte. ‘Ik wil hiervoor een
8 op de schaal van Richter geven’, zei ikmet de
stem van Tonny Eyk, zittend aan de piano van
Klassenwerk, mijn persoonlijkemanier om paniek
te beteugelen. Het volgendemoment stond ik in
het trappenhuis, dat deinde als een touwladder,
‘hellup’ brulde ik en spurtte drie of vier verdiepin-
gen af, tot koele luchtstromen op ongebruikelijke
plekkenme ervan doordrongen dat ik bloot was
en dat ik op het punt stondme poedelnaakt te
melden op de plaatselijke Zuidas. Twee krachten
grepenme aan, van die getekende vectoren:
doodsangst (een pijl trap af) en schaamte (trap
weer op, toch even een boxershort aantrekken, en
misschien een colbertje).

Toen ikhetappartementbinnenstormde, rin-
keldedaarde telefoon. ‘Moeder?’, smeekte ik,maar
hetwasMaartje, die lachendvroegof ikookwat
voelde schudden, alhaar collega’swerktennamelijk
gewoondoor, typerendvoorChilenennaarhet
schijnt,wat ze tot rare jongensmaakt.

Doemij dan tochmaar
liever aardstralen.

Auping

PETER BUWALDA
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BESCHOUWING PRANKINGVIDEO’S

DeFransekiller-clownrage
die dezeweek zo veel ophef

veroorzaakte staat in
de langere traditie vanhet

internetpranken.Devideo’s
wordenprofessioneler – en

steeds enger.Humorof
hartaanval?
DoorNina Schuyffel

Beeld uit de Killer Clown-video’s van DMPranks op YouTube. De video is 30miljoen keer bekeken.

H
ij maakt geen
hondjes van bal-
lonnenenhopelijk
komt hij nooit,
maar dan ook
nooitnaareenkin-
derfeestje: de

clowndieeengrootdeelvandewereld
inzijngreephoudt,maakt lolmeteen
ijzerenhamer.Hijwachtnetzolangin
een donker hoekje van een verlaten
parkeergarage tot ermensen voorbij-
komenenslaatdanhethoofdvanzijn
‘slachtoffer’ –datal ‘bewusteloos’opde
grond ligt – totmoes.Opdemetbloed
besmeurdemuren echoot vervolgens
een hysterische lach die zelfs clown
Pennywise uit Stephen Kings It zou
doenverbleken.

Grappig, vondende twee Italiaanse
jongensachterhetYouTube-kanaalDM
Pranks Productions. Enmet hen veel
anderen: het filmpje van de Killer
Clown is sindsmei al bijna 30miljoen
keerbekeken.

Vanbegintoteindisalles indevideo
in scène gezet, behalve de toevallige
voorbijgangersdiedoodsbangenmet
demoordende clown in hun kielzog
wegrennen.

Het is slechts een greep uit de vele
pranks (practical jokes)dieopinternet
circuleren.Met verborgen camera ge-
filmdegrappen zijn eenhit op sociale
media. De visuele kracht, het shock-
effect ende relatief korte duur vande
filmpjes maakt ze geknipt materiaal
omtedelen. Veelvandezevideo’sgaan
dan ook viraal, wat de kans groot
maakt dat je ze – ook al wil je ze hele-
maal nietzien– tegenkomtopjeFace-
book-of Twitter-timeline.

Vorige maand plaatste de Pool
SylvesterWardega een filmpjeopYou-
Tube van een reuzenspin, diemensen
op straat en inmetrostations de stui-
penophet lijf jaagt. Inwerkelijkheidis
hetzijnhondChicameteenachtpotig
pakjeaan.Hetfilmpjewerdintweewe-
ken 87 miljoen keer bekeken en
maakte Wardega de eerste Pool met
eenmiljoen YouTube-volgers. Half ok-
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