
Kunt u goed bellenblazen, smeert u graag ruggen 
in, chat u het liefste de godganse dag, bent u de 
allerleukste thuis? Wat let u dan om daar uw 
beroep van te maken! Deze banen bestaan 
echt, dus er wacht ergens een 
droombaan op u. 
TeksT Harry van veen FoTo’s getty images

Een smerige job 
U hebt bij de aanblik van iets 
fraais op het strand beslist wel-
eens met jeukende handen 
gedacht: als ik die eens mocht 
insmeren… Nou, dat kan 
zomaar werkelijkheid wor-
den. Het Franse resort Les 
Sables-d’Olonne huurt voor 
de zomermaanden namelijk 
creamers in. Hun taak: het 
besmeren van badgasten. 
Niet met boter, maar met 
zonnebrandcrème. Het 
resort neemt appetijte-
lijke smeerders van 
beide seksen in 
dienst. 

Voor dat aanbrengen van een antiaan-
baklaagje op toeristenruggen wordt 
zo’n creamer nog goed betaald ook. Wel 
1000 euro per week. Hoe u aan zo’n 
smerige baan komt? Online solliciteren 
op de website www.lejobdelete.com. 
Nee, daar staat niet le job delete maar 
le job de l’été, ofwel: de baan van de 

zomer. Ga wel eerst voor een aantal 
stevige zweetsessies naar het sport-

honk, want een creamer kan niet 
aankomen met kantoorvet rond 
het middel. Een beetje voorbrui-
nen is ook een must. En 
lukt het onverhoopt 

niet zo’n baantje te 
bemachtigen, dan is het 
resort wellicht een 
aardige vakantiebe-
stemming. Smeren 
of gesmeerd wor-
den, that’s the 
question.  ▶

BIZArrebane n

52 | PANORAMA.NL | NR1

De enige taak van de ’creamers’ is... smeren, 

smeren en nog eens smeren.



goed. Koning Taufa’ahau Tupou IV lach-
te heel wat af om zijn nar, maar ook om 
de stoutmoedige beleggingen die zijn 
hofnar voorstelde. Het geld stroomde 
binnen. Lachen, gieren, brullen was het. 
Dat zoiets 
niet 

goed 
kan blijven 

gaan, is duidelijk. 
Tonga werd door de
 hofnar aan de rand 
van de financiële af-
grond gebracht. Toen 
lachte de koning niet 
meer, maar sleepte de 
Amerikaanse beleg-
gingskomiek voor de 
rechter. Een paar eeu-
wen geleden zou dat 
overigens geen recht-
bank zijn geweest, 
maar een rekbank. We 
gaan vooruit. Eind goed 
al goed, want dat baantje 
van hofnar op Tonga is weer 
vacant. Wie?  
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Bellenblazer
Bellenblazen, we hebben het alle-
maal gedaan vroeger. Maar hebt u 
weleens gedacht: wat zou bellen-
blazen een gaaf beroep zijn? Waar-
schijnlijk niet, anders was u wel bel-
lenblazer geworden. Dat is namelijk 
leuker dan formulieren doorgeven 
op een suf kantoor na het overleven 
van de ochtendspits. Althans, dat 
vond Sam Heath. 
Hij oefende net zo lang tot hij 
meterslange bellen kon blazen, of 
vierkante bellen, ultraviolette bellen, 
brandende bellen, bellen in bellen in 
bellen en nog veel meer bellenmoois. 
Met die nieuw verworven kunsten 
ging hij als Samsam The Bubble Man 
het podium op. Dat heeft hij inmid-
dels gedaan op familiefeestjes, bij 
bedrijfsuitjes, voor tv-shows en tij-
dens rockconcerten. Je vindt Sam 
ook terug in het Guinness Book met 
een record aantal mensen in een 
zeepbel. Vijftig stuks maar liefst. 
Nieuwelingen die zich willen bekwa-
men in de bellenblaaskunst, ofwel 
bubbleology, kunnen op Bubble 
Consultancy bij Sam. Dat klinkt een 
beetje als kantoorwerk, maar is het 
absoluut niet. Sam heeft het niet zo 
op kantoren.

Twitter Jockey
Een beetje directeur of manager heeft 
geen flauw idee wat er leeft onder de 
klanten van zijn bedrijf. En dus schake-
len ze pr- en reclamebureaus in, want 
die zeggen dat wél te weten. Het gevolg: 
rampen. Neem nou MTV in de States. 
Kosten noch moeite zijn daar gespaard 
om de tv-zender te pushen. Maar wat ze 
ook deden, de kijkcijfers liepen terug. 
En toen ze bij MTV de weg totaal kwijt 
waren, sloeg de creativiteit toe. 
Ze bedachten dat ze een Twitter Jockey 
nodig hadden: iemand die de hele dag  
de kletsmajoor uithangt in sociale 
netwerken om uit te vinden wat de 
weggelopen MTV-kijkers nou eigenlijk 
zouden willen. 
Het is overigens niet alleen MTV die 
zich een Twitter Jockey heeft aangeme-
ten; ook het Witte Huis heeft er een. Dat 
was een heel verstandig besluit, want 
wie nog wat van politiek snapt, mag zijn 
vinger opsteken. Twee Twitter Jockeys? 
Welnee, het fenomeen duikt overal op 
waar bedrijven en organisaties hun ach-
terban willen leren kennen. 
Zouden we elkaar dan eindelijk gaan 
begrijpen?  •

Hofnar
Even terug naar die vervlogen tijden 
van kastelen, jonkvrouwen en folter-
kamers. De middeleeuwse tijd waarin 
elke zichzelf respecterende vorst een 
soort Youp van ’t Hek in dienst had. 
Die nar was de enige die de waarheid 
kon verkondigen zonder dat het hem 
de kop kostte. Das war einmaal, zult u 
zeggen. Maar de koning van het para-
dijselijke eilandenrijkje Tonga, Taufa’ 
ahau Tupou IV, benoemde in 1999 de 
Amerikaan Jesse Bogdonoff tot hof-
nar. Dat was nog eens een baan, 
grappenmaker op een tropisch 
eiland. De hofnar deed zijn werk 

Rouwclown
Een rouwclown heeft niets te maken 
met dat liedje van Ben Cramer Hij was 
maar een clown, maar nu is hij dood. 
Nee, nu is het úw beurt om dood te 
gaan. Gelukkig hebt u daar van tevoren 
goed over nagedacht. Er mag op uw 
begrafenis natuurlijk best een traantje 
geplengd worden, men moet het voort-
aan immers zonder u doen, maar verder 
mag de sfeer wel wat losser zijn. En dus 
schuifelt er op uw aangeven een verlept 
soort Charlie Chaplin rond tussen de 
rouwende menigte. Die Charlie gaat 
naast een ontroostbaar snotterende 
tante zitten en biedt haar een veel te 
grote zakdoek aan. Dan kijkt hij semi-
streng naar een jongetje dat moeite 
heeft met stilzitten en laat al even semi 
per ongeluk een scheetje. Oeps. Geen 
dijenkletsers en lachsalvo’s, maar op 
maat gesneden begrip en medeleven 
met een vaal glimlachje. 
In Nederland, België en Engeland zijn al 
diverse rouwclowns in functie. Die 
beperken zich vooralsnog tot begrafe-
nissen. Maar de markt is natuurlijk veel 
groter. Op een beetje aandeelhouders-
vergaderingen in crisistijd gaat het er 
niet veel vrolijker aan toe dan bij een 
gemiddelde rouwdienst. Daar zou een 
troostend schouderklopje ook beslist op 
zijn plaats zijn. 

Tonga’s koning Taufa’ahau Tupou IV benoem-
de Jesse Bogdonoff (rechts) tot hofnar.
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Samsam (links) The Bubble Man met een record aantal mensen in een zeepbel. BIZArrebanen


