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Frank G. Bosman

“Tout est pardonné”, ‘alles is vergeven’. Deze drie simpele woorden stonden 
geschreven op de cover van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. We 
schrijven de tweede helft van januari 2015.

Vijf maand geleden schoten twee gemaskerde mannen acht redactieleden 
van Charlie in koelen bloede neer tijdens hun vergadering op hun Parijse bure
len. De wereld rouwde. Toch hadden sommigen kritiek op de eenzijdige aan
dacht voor Europese slachtoffers van religieus geweld, want in diezelfde tijd 
stierven duizenden christenen onder de moordzucht van de Nigeriaanse Boko 
Haram. Maar goed… “Je suis Charlie” stond overal te lezen, ‘ik ben Charlie’, 
in kranten, op televisie, op websites, op sociale media, en zelfs in de straten 
van de Europese hoofdsteden. “Je suis Charlie”: die kogels hadden ook mij 
kunnen treffen. Memento mori.

Haat en liefde
De kogels die de acht redactieleden van Charlie Hebdo het recht ontnamen ooit 
nog één satirische prent te tekenen, werden afgevuurd door moslims. De 
daders identificeerden zichzelf expliciet: “We nemen wraak voor de belediging 
van de profeet.” En passant schoten ze een weerloze politieagent door het 
hoofd, nota bene – zo bleek later – een medemoslim, Ahmed Merabet genaamd. 
Onbedoeld werd deze politieagent de vleeswording van de aan Voltaire in 
verschillende varianten toegeschreven woorden: “Ik vind het walgelijk wat u 
zegt, maar ik zal mijn leven geven voor uw recht om het te mogen zeggen.” 
Merabet stierf terwijl hij zijn leven gaf voor het recht van anderen zijn  
eigen geloof te mogen beledigen. Of deze agent zijn leven vrijwillig gaf of niet, 
doet eigenlijk niet veel ter zake, noch of hij kon lachen om de foeilelijke 
 cartoons van Charlie. “Je suis Ahmed”, wat mij betreft.

De twee terroristen kozen twee dagen na hun aanslag voor hun eigen dood 
in een kogelregen van de Franse politie, een dood die in bepaalde extremisti
sche moslimkringen wel wordt aangeduid met de term ‘marteldood’, wat mijns 
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inziens een schaamteloze vergelijking oplevert met de ontelbare offers van 
joden, christenen en moslims die zijn gestorven om hun geloof, zonder anderen 
daar onvrijwillig in mee te nemen. Veel commentatoren uit de ‘linkse Kerk’, 
waartoe ik mij graag beken, ondernamen direct na de aanslag een poging om 
het bloedbad te ontkoppelen van religie. “Dit heeft niets met religie te maken”, 
hoorde je uit honderden kelen van politici, beleidsvoerders en opiniemakers.

Hoewel ik niet wil uitsluiten dat het doden van weerloze mensen niets te 
maken heeft wat wij onder God verstaan, is de weg van ontkoppeling van 
religie en aanslag in dit geval te makkelijk, en dus ook onbevredigend. Je 
ontneemt hiermee immers de twee (en alle andere) islamitisch geïnspireerde 
terroristen hun zelfidentificatie. De twee van Charlie doodden de acht redac
teuren omdat die laatsten via spotprenten hun geloof, Allah en de profeet 
zouden hebben beledigd. Bovendien ontslaat een dergelijke ontkoppeling de 
betreffende geloofsgroep van een collectieve plicht tot intellectuele en spiri
tuele zelfzuivering. “Echte moslims vliegen niet in gebouwen”, “echte rooms
katholieken verkrachten geen kinderen”, het zijn begrijpelijke uitingen van 
ongenoegen over de verblindheid van een medegelovige. Maar dat is nooit het 
hele verhaal.

De aanslag op Charlie Hebdo kan en mag niet los worden gezien van religie, 
in casu de islam, en de ongemakkelijke verhouding tussen religie en humor. 
De spotprenten van Charlie zijn soms intelligent, maar veel vaker smakeloos. 
Een blote Mohammed die aan de lezer vraagt of zijn billen mooi zijn. Een 
pedofiele kardinaal en Benedictus XVI die verlekkerd uitkijken naar de nieuw
ste film van regisseur Polanski die gearresteerd is op verdenking van seks met 
minderjarigen. God de Vader, Zoon en Geest die elkaar in lichaamsopeningen 
penetreren. Het is niet allemaal even fraai. Het blad Charlie leed dan ook een 
marginaal bestaan voor de twee terroristen het ongewild op de (internationale) 
kaart zetten en er niet tienduizenden, maar miljoenen exemplaren konden 
worden afgezet. Terrorisme is zichzelf de grootste vijand, grappig genoeg.

Protestmanifestatie  
na de aanslag op de redactie 
van Charlie Hebdo in Parijs.  
© foto: Olivier Ortelpa.
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Religie en humor zijn verwikkeld in een diepgewortelde haatliefdeverhou
ding. Gelovigen moeten meestal niets hebben van spot die hun geloof op de 
korrel neemt. Toch zetten veel cabaretiers, cartoonisten en andere betaalde en 
onbetaalde grappenmakers alles wat geloof heeft graag te kakken als achterlijk, 
achterhaald, middeleeuws, dom en onderdrukkend. Maar het gaat dan ook om 
een vreemdsoortig pact: veel gelovigen beleven lol aan dit soort grapjes, en 
omgekeerd zouden de cartoonisten er niet aan moeten denken een van hun 
meest dankbare onderwerpen voor satire te moeten missen. Haat en liefde.

Hoewel christenen, in ieder geval in het Westen, niet de neiging hebben 
hun onvrede over religieuze cartoons in gewelddadige daden om te zetten, 
kunnen zij niet hun handen in onschuld wassen. Het was nog in 2012 dat 
opstandige roomskatholieken in Antwerpen een uitvoering van het toneelstuk 
On the concept of the Face, regarding the Son of God van Romeo Castellucci 
wisten te vertragen door middel van een rookbom in het theater. Castellucci’s 
toneelstuk bevat een gewraakte scène waarin het gezicht van God/Jezus wordt 
besmeurd met wat menselijke uitwerpselen moeten voorstellen. Iets langer 
geleden diende de literator Gerard Reve zich te verantwoorden voor de Neder
landse rechter. In 1966 verscheen zijn artikel ‘Brief aan mijn bank’, waarin 
Reve beschrijft hoe hij zich Gods wederkomst op aarde voorstelt:

Scène uit het toneelstuk On the concept of the Face, regarding the Son of God van Romeo Castellucci.
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Als God zich opnieuw in Levende 
Stof gevangen geeft, zal hij als ezel 
terugkeren, hoogstens in staat een 
paar lettergrepen te formuleren, mis
kend en verguisd en geranseld, maar 
ik zal hem begrijpen en meteen met 
hem naar bed gaan, maar ik doe 
zwachtels om zijn hoefjes, dat ik 
niet te veel schrammen krijg als hij 
spartelt bij het klaarkomen.

Reve werd overigens vrijgespro
ken. Pas in 2015 werd de wet, op 
grond waarvan Reve was aange
klaagd, de wet op de smalende 
godsdienst, uit het Wetboek van 
Strafrecht gehaald. De belangrijk
ste reden daarvoor waren de ver
anderde maatschappelijke verhou
dingen, maar vooral het feit dat er 
zo goed als niemand om veroor
deeld werd. De wet was dode let
ter. Toch is de gevoeligheid van 

oudsher, ook onder christenen, vrij groot als het gaat om beledigende humor, 
spot en satire met betrekking tot de eigen religie. Hoe valt dit te verklaren?

Drie theorieën om te lachen
De meest voor de hand liggende verklaring voor deze gevoeligheid is heel 
menselijk. Gelovigen hebben de onbedaarlijke neiging bijzonder veel belang te 
hechten aan wat hun gelovige beleving aanbelangt: God, de heilige Schriften, 
de profeten, de heiligen, de vrome rituelen, enzovoorts. Wie God, paus, profeet 
of Maria belachelijk maakt, treft gelovigen in het diepste van hun ziel. De 
reactie is, wellicht begrijpelijkerwijs, overeenkomstig: woede, verdriet en soms 
zelfs regelrechte agressie tegen de ‘belediger’. Neem nu dat voorbeeld van 
Charlie Hebdo. Een dieperliggende grond voor alle commotie schuilt in de 
 academische theorievorming rond het fenomeen ‘humor’. Humor is niet het 
makkelijkste onderwerp van de menselijke existentie om te onderzoeken: 
iedereen lacht, maar de reden voor het lachen blijft eigenlijk verborgen. Grof
weg zijn er drie theorieën te onderscheiden: die van de incongruentie, die van 
de ontlading en die van het gevoel van superioriteit.

De incongruentietheorie stelt dat lachen veroorzaakt wordt door de span
ning tussen het verwachte en het feitelijke einde van het verhaal dat verteld 
wordt. In gedachte maakt elke toehoorder namelijk halverwege elk verhaal 
zich al een voorstelling over het slot ervan. Als het verhaal dan op het laatste 
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moment anders uitpakt dan verwacht (de zogenaamde ‘clou’), levert dit hila
riteit op. Een leuk voorbeeld hiervan is een commercial van de Leidse Onder
wijsinstellingen (LOI), waarin vier jonge mannen hun vriendinnen het huis 
uitbonjouren, de frituur volgooien, bier klaarzetten en voor de televisie plaats
nemen. De kijker denkt ogenblikkelijk: die gaan voetbal kijken. Over die infor
matie beschikt hij niet, maar op basis van de ingrediënten van het verhaal is 
de hypothese zeer plausibel. Clou van het verhaal is echter dat de mannen 
willen meeschrijven met het Groot Dictee der Nederlandse Taal, een op intel
lectueel en libertair vlak compleet andere bezigheid. Resultaat: de commercial 
doet lachen.

Een andere theorie is die van de ontlading, ooit populair gemaakt door Sig
mund Freud. De Weense dieptepsycholoog stelde dat de moderne mens zich de 
gehele dag moet beheersen om aan geschreven en vooral ongeschreven wetten 
te beantwoorden. Scheten en boeren laten in het openbaar bijvoorbeeld wordt 
niet echt gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor schelden op wie jou niet aanstaat 
of naakt op straat lopen (even los van de juridische kant van de zaak). Deze 
‘beheersing’, die wij ons als maatschappelijk collectief opleggen, levert – aldus 
Freud en zijn adepten – psychologische spanning op, die op de een of andere 
manier moet worden ontladen. Die ‘afvloeiing’ kan op twee manieren plaats
vinden: spontaan of gekanaliseerd. Bij spontane ontlading draait iemand hele
maal door en gaat hij precies doen wat hij nooit mocht doen: grazen in de wei 
of naakt rondlopen in het winkelcentrum. Beter is om deze ontlading gekana
liseerd en gecontroleerd te laten plaatsvinden, bij voorkeur in een omgeving 
waar het doorbreken van het taboe de maatschappelijke status quo niet kan 
bedreigen. Dus gaan we naar cabaretiers die tieren en schelden, kijken we naar 
slapsticks als de Dikke en de Dunne en moeten we onbedaarlijk lachen om 
grapjes over poep en plas. Maar iedereen weet dat deze ‘uitspattingen’ alleen 
‘toegelaten’ zijn binnen de veilige omheining van theater, filmvertoning of iets 
dergelijks. Buiten die context loopt iedereen weer braafjes in de pas.

De derde theorie – en nu komt de problematiek van humor en religie dich
terbij – is die van het gevoel van superioriteit. De theorie is gebaseerd op het 
feit dat we altijd om iets of iemand lachen. Denken we maar aan de spreek
woordelijke domme blondjes en Belgenmoppen (die laatste categorie ligt in 
België natuurlijk net iets anders). We lachen om domme mensen die domme 
dingen doen, omdat (en waardoor) we ons intellectueel en moreel superieur 
kunnen (gaan) voelen ten opzichte van degene die wordt uitgelachen. We 
verhogen onszelf door de ander naar beneden te halen. We vernederen de 
ander om onszelf beter te voelen.

Het vergt weinig intellectuele arbeid om te begrijpen dat vele, zich door 
humor gekwetst voelende, gelovigen van allerlei stromingen en richtingen zich 
onbewust lijken te bedienen van de derde theorie over humor, zelfs als de 
betreffende humor eerder ingedeeld zou kunnen worden onder de kopjes 
‘incongruentie’ of ‘ontlading’, en zelfs als de ‘belediger’ duidelijk andere 
bedoelingen heeft. Wie lacht om het geloof van een ander, lijkt zich in de ogen 
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van die gelovige te bezondigen aan een van de ergst denkbare misdaden: zich 
boven God en het Heilige verheffen. De grapjas maakt het Heilige belachelijk 
om zichzelf groter te kunnen voelen, groter dan God zelf. Voor veel gelovigen 
een onbegrijpelijke en misdadige (want godslasterlijke) gedachte.

Christus clown
Maar is dat nu alles wat er te zeggen valt? Voorzeker niet. Ongetwijfeld kunnen 
ook gelovigen iets leren van humor. Laten we ons eens bij de hand nemen  
door een paar moderne theologen. In 1997 publiceerde de theoloog Harvey 
Callagher Cox het boek Het Narrenfeest, waarin hij duidelijke parallellen trekt 
tussen de clown en de figuur van Jezus van Nazareth. Het loont de moeite de 
bewuste passage in haar geheel te citeren.

Het bijbels portret van Christus bevat elementen die gemakkelijk aan clow
neske symbolen doen denken. Net als de nar tart Christus de gewoonten en 
bespot hij gekroonde hoofden. Net als de rondtrekkende troubadour heeft hij 
geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Net als de clown in de circusparade 
steekt hij de draak met de bestaande autoriteit door met koninklijke praal de 
stad binnen te rijden, terwijl hij geen aardse macht heeft. Net als de minstreel 
frequenteert hij feestelijke gelegenheden en maaltijden. Uiteindelijk wordt hij 
door zijn vijanden in een bespottelijke karikatuur van een koningsmantel 
gehuld. Te midden van gniffelaars en schimpers wordt hij gekruisigd met een 
teken boven zijn hoofd dat zijn lachwekkende positie hekelt.

Jezus als de gekruisigde nar, verguisd en bespot door iedereen. Paulus wist 
dat al.

De joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij 
verkondigen een gekruisigde Christus, voor joden aanstootgevend en voor 
heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel joden als Grieken, is 
Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan 
mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. (1 Kor. 1,2225)

Jezus zet alles op zijn kop, Hij is de omverwerper van de status quo. De woor
den van Maria’s Magnificat klinken dreigend voor groten en machtigen in onze 
wereld: “Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege 
handen.” (Luc. 1,5253) Jezus laat zich leiden door de onweerstaanbare neiging 
om de wereld met andere ogen te zien, met goddelijke ogen. Daarom ziet Hij 
meer dan de gemiddelde mens, doorziet hij wat voor anderen verborgen blijft. 
En Hij handelt naar dat inzicht, net zoals een clown die in de zelfgeblazen 
zeepbel de kleurenpracht van de hele schepping voorbij ziet komen.

Nog een voorbeeld. In 1997 verscheen Redeeming Laughter van de theoloog 
Peter Berger. In dat boek vergelijkt de auteur kinderspeelgoed met de geloofs
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geheimen van verlossing en verrijzenis. Zoals een tuimelaartje altijd weer 
omhoog komt, hoe vaak je het ook neerdrukt, zo stond de Christus, nadat hij 
letterlijk met de grond gelijk was gemaakt, op de derde dag op uit het graf. 
“Geringen richt Hij op”, zei Maria al. Voorts vergelijkt Berger de relatie tussen 
God en mens met een spelletje kiekeboe. Zoals het kind tussen hoop en zeker
heid zweeft als papa of mama even weg zijn, zo verkeert elke gelovige tussen 
hoop en angst in nadat hij één enkele keer de verborgen God in het gezicht 
heeft mogen kijken, bij de geboorte van een kind, het overlijden van een 
 dierbare of de ervaring van de allesoverheersende schoonheid van het univer
sum. God speelt kiekeboe met ons tot we Hem zullen zien zoals Hij is,  
van aangezicht tot aangezicht. Niet voor niets geven theologen als Helmut 
Thielicke en Jürgen Moltmann de humor een plaats binnen hun eschatologie.

Beeldenstormers en grootinquisiteurs
De mooiste theologische passages over geloof en humor zijn wellicht te vinden 
bij Edward Schillebeeckx. In zijn Theologisch testament uit 1994 schrijft de 
dogmaticus het volgende:

De Christusfiguur uit de musical en film Godspell (John-Michael Tebelak, Stephen Schwartz & David Green) 
is een clowneske Jezus die in een hippiestijl zijn leerlingen hoop en vertrouwen  ‘inblaast’ en de maatschappij 
een spiegel voorhoudt. Victor Garber vertolkt op meesterlijke wijze de rol van Jezus. De film speelt zich af in 
New York (jaren zeventig).
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Ik ben er vast van overtuigd dat zonder humor als ‘menselijke deugd’ elke 
theoloog het gevaar loopt ‘grootinquisiteur’ te worden. Wie het eigen theo
logisch denken (…) niet op zijn betrekkelijke eigen waarde weet te schatten, 
wordt als het ware door de innerlijke drift van eigen theologiseren tot de 
rechter over andermans geloof: tot inquisiteur. Een theoloog die geen humor 
kent of die niet cultiveert, kan ook zichzelf en zijn theologie niet relative
ren; dan springt hij uit de band. Ofwel hij zwelgt in ‘theologische hoog
moed’, ofwel wordt hij grootinquisiteur die ‘de andersdenkende’ met vuur 
en zwaard zou willen vernietigen, al vergaat hem dit vandaag – gezien de 
‘ongunst der tijden’ – niet zo goed als weleer.

En hierin komt alles samen. Wat kunnen gelovigen uit het ‘discours’ van de 
humor leren over datgene wat hen heilig is? Wat kunnen christenen gebruiken 
uit het arsenaal van de humor, zelfs als hen dat pijn doet? De zojuist geciteerde 
theologen leren alvast twee zaken: humor versplintert de ‘gesneden gods
beelden’ in ons hoofd en houdt de grootinquisiteur die in ieder van ons zit, 
onder de duim. Beginnen we met die ‘gesneden beelden’.

Het beeldenverbod uit de zogenaamde decaloog (Ex. 20,4) heeft in de joodse 
en de christelijke traditie voor heel wat theologische discussies gezorgd. De 
tekst uit het boek Exodus lijkt nochtans helder: de mens mag geen beeld 
maken van een levend wezen, en al helemaal niet van God. Voor je het weet 
zal die mens immers het beeld aanbidden dat naar God verwijst, in plaats van 
God zelf te aanbidden. Bovendien is God groter en machtiger dan om het even 
welk menselijk kunstwerk, hoe mooi ook gemaakt. Gedurende twee millennia 
hebben christenen elkaar ernstig de maat genomen over de interpretatie van 
dit verbod. Want laten we eerlijk zijn: een beeld van Jezus of Maria helpt toch 
wel erg goed bij het focussen van de gedachten tijdens gebed of meditatie. 
Iconoclasten, beeldenstormers van allerlei soort en felheid wisselden elkaar af 
met als hoogte of dieptepunt in onze contreien de Beeldenstorm van de Refor
matie. En tot op de dag van vandaag zie je aan de aan of afwezigheid van 
beelden het verschil tussen een roomskatholieke of een reformatorische kerk.

De term ‘gesneden beeld’ slaat echter niet alleen op beelden van steen,  
glas of hout, maar ook op de godsbeelden die wij als gelovigen in ons hoofd 
hebben. We denken vaak zo goed te weten wie God is, hoe dat allemaal werkt 
met die verlossing, vergeving en genade, enzovoorts. We putten ons uit in 
theologische concepten en noties, in dogma’s en geopenbaarde waarheden. 
Maar God is groter. Altijd. God overstijgt ons besef en kenvermogen. Humor 
zorgt ervoor dat we van tijd tot tijd gereinigd worden van versteende beelden 
van God in ons hoofd. Humor smijt – vaak met veel geweld – onze cognitieve 
afgodsbeelden op de grond. Humor maakt ons nederig van hart en bescheiden 
van karakter.

Meteen zijn we bij het tweede punt uit de ‘leer van de humor’ aanbeland. 
Humor houdt de grootinquisiteur in toom. Dat wij als gelovigen onze eigen 
afgod in ons hoofd aanbidden, dat beeld waarvan we onterecht aannemen dat 
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het met God zelf samenvalt, tot daar aan toe. Maar veel erger is het als wij die 
afgod aan anderen gaan opdringen. Het geheven vingertje van de gelovige 
betweter die zelf (en vooral) zijn medegelovigen de maat wil nemen. Gelovigen 
stellen zich maar al te makkelijk en al te graag op als de rechter over ander
mans geloof. Als dat geen echte godslastering is, dan is niets die term nog 
waard. Deze zelfverklaarde rechter wordt door humor op onmiskenbare wijze 
op zijn nummer gezet, tot zwijgen gebracht.

Alles is vergeven
Terug naar de slachtpartij op het kantoor van Charlie Hebdo. Of liever, naar de 
tout est pardonnécartoon die de eerste editie van het blad na de aanslag 
sierde. Op die spotprent prijkt Mohammed die met een traan in zijn oog een 
bordje vasthoudt met de tekst: “Je suis Charlie”. Boven zijn hoofd staat te lezen: 
“Tout est pardonné”, ‘alles is vergeven’. In die coverplaat steken een paar omke
ringen die op de een of andere manier met echte humor te maken hebben.

De eerste omkering vindt plaats door Mohammed af te beelden met de tekst 
“Je suis Charlie”. Cartoonist Luz positioneert hiermee de door de islamitische 
terroristen zo vereerde en verdedigde profeet te midden van die miljoenen 
mensen, moslims zowel als nietmoslims, die de afgelopen week hun woede 
en afschuw uitspraken over de barbaarse moordpartij in het hoofdkantoor van 
Charlie. Het is alsof de drie zelfbenoemde ‘martelaren’ in de hemel komen om 
hun beloning op te strijken, en Allah/God zegt: “Je suis Charlie”, terwijl hij 
een valluik onder hun voeten laat wegklappen. Hierdoor weet Charlie deze 
‘strijd’ niet (meer) te laten gaan over moslims versus nietmoslims, zoals de 

Cartoonist Luz van Charlie Hebdo presenteert het eerste nummer van het satirische blad na de aanslag  
in Parijs.
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terroristen graag zouden zien, maar over weldenkende mensen versus barba
ren. En gelukkig behoort de overgrote meerderheid van de mensheid, moslims 
zowel als nietmoslims, bij deze eerste groep. Mohammed huilt, en daarmee 
stelt hij zichzelf, en iedereen die hij representeert, in loyaliteit met de wenende 
cartoonisten en hun vermoorde collega’s. “Niet in mijn naam!”

In de tekst ‘alles is vergeven’ vinden we bovendien een van de belangrijk
ste deugden uit de christelijke traditie terug: vergeving. Jezus vergeeft zijn 
beulen net voor Hij aan het kruis sterft: “Vader, vergeef het hun, want  
ze weten niet wat ze doen.” (Lc. 23,34) En op de vraag hoe vaak we elkaar 
moeten vergeven, antwoordt Jezus eerder in zijn leven: “Tot zeventig maal 
zeven.” (Mt. 18,22) Elke gelovige snapt best dat vergeving dan niet stopt bij 
490 keer.

Je kan van alles denken over Charlie: dat ze grof zijn, ongenuanceerd, en 
expres op elke lange teen gaan staan die ze kunnen vinden. Je kan zelfs vin
den dat het in het huidige tijdsgewricht niet zo verstandig is om Mohammed 
of de islam belachelijk te maken. Maar één ding kan de redactie van Charlie 
nooit ontzegd worden: hun reactie op het Parijse drama is van groot statuur 
en door en door christelijk. Hun humor smijt bijwijlen verfoeilijke beelden 
kapot en brengt hopelijk – ook al is het op lange termijn – de grootinquisiteurs 
in ons tot bedaren.

Frank G. Bosman is cultuurtheoloog, werkzaam aan de Tilburg School of Catholic Theology. In 2011 werd hij tijdens  
de eerste Nacht van de Theologie uitgeroepen tot de meest spraakmakende theoloog van Nederland.  
Van zijn hand verscheen onder meer God houdt wel van een geintje. Kleine theologie van de humor (Berne Media 2013). 
Info: www.frankgbosman.nl.
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