
Argonaut vs Kikvors

‘Hier ben ik,’ sprak Argonaut en hij spreidde zijn armen. Kikvors nam Argonaut nauwkeurig 
in zich op. Intensief bestudeerde hij de vorm van het punthoofd. Dat zag je niet vaak in 
Almelo, een argonaut met een punthoofd.
‘Zo,’ zei de Kikvors, ‘met wie heb ik de eer?’
‘Argo,’ zei de argonaut. ‘Argo van de nauten, je weet wel.’ Kikvors die niet dom wilde 
overkomen, draaide met zijn bolle ogen en zei: ‘Aha.’

Al eerder was Kikvors vanuit het kanaal op de door de zon verwarmde kade van de 
Nieuwe Almelose Binnenhaven geklommen. Maar niemand had hem die dag opgemerkt. 
Verdrietig was hij teruggekeerd naar waar hij vandaan kwam, waar zijn thuis was, ergens 
ver weg in het kanaal waar alles en iedereen in Het Verleden huisde. Verdrietig omdat hij 
al lange tijd op zoek was naar De Toekomst. De Toekomst - zo was hem ter ore gekomen - 
zou bij de Nieuwe Binnenhaven in Almelo beginnen

Kikvors Senior, die zag hoe verdrietig zijn zoon uit de Nieuwe Binnenhaven was 
teruggekeerd, streelde Junior over het hoofd en zei: ‘Maak je maar niet dik, Junior. Dun is 
de mode. Ik heb hier een Gouden Pil en wanneer je deze Gouden Pil slikt zal, wanneer je 
weer naar de Nieuwe Binnenhaven zwemt, alles anders zijn. Zo zal jij uiteindelijk De 
Toekomst gaan ontmoeten.’ Junior geloofde er niets van en ging stilletjes in bed liggen. Hij 
huilde.

Echter, de volgende ochtend stond Junior resoluut op uit bed. Hij wilde opnieuw naar De 
Toekomst zwemmen en hij had besloten de Gouden Pil van zijn vader voor vertrek in te 
nemen. Zo geschiedde. En terwijl hij zwom en zwom en zwom voelde hij hoe zijn 
lichaampje met kleine schokjes steeds maar groeide en groeide en groeide. Hij ging ook 
steeds sneller zwemmen en binnen een mum van tijd sprong hij met een halve salto - 
kwak!-  boven op de kade. Het plein trilde er van. Kleine Kikvors Junior was uitgegroeid tot 
een enorme kikker van wel 135 cm hoog! Nee, 145 cm hoog! Poeha hee. Terwijl het water 
van Junior’s huid druppelde, stootten mensen op het plein elkaar aan. ‘Kijk eens wat een 
mooie grote kikker daar op onze nieuwe kade zit.’ Sommige mensen applaudisseerden 
voor de mooie grote kikker. Ook werd er gefloten.

Precies op dat moment kwam de argonaut, je weet wel, Argo van de nauten, over het plein 
aangelopen. Niemand wist wie hij was en waar hij vandaan kwam. Het moet gezegd: Argo 
was niet groot. Wel trots, maar echt niet groot voor een argonaut. Met zelfbewuste 



stappen naderde hij de waterkant, passeerde Junior, draaide zich naar Junior toe en zei 
terwijl hij zijn armen spreidde: ‘Hier ben ik.’
Junior draaide met zijn ogen en vroeg: ‘Met wie heb ik de eer?’

‘Ik kom uit De Toekomst,’ zei Argo. 
Junior, die zoals we weten uit Het Verleden kwam, schoot enigszins nerveus in de lach.
‘De Toekomst,’ zei hij, ‘Wat is dat?’
‘De Toekomst is alles wat wordt,’ zei Argo van de nauten filosofisch.
De mensen op het plein die langzaam naderbij waren gekomen, keken elkaar aan en 
fluisterden: ‘Wat zegt-ie, wat zegt-ie?’
Een brunette verhief haar stem en vroeg: ‘Is alles worst?.
‘Nee, alles wat WORDT,’ corrigeerde een blonde vrouw. ‘Met -dt.’

Inmiddels was ook de Burgemeester gearriveerd. Gewend als de Burgemeester was aan 
het stellen van maatschappelijk verantwoorde vragen riep hij:
‘Maar wàt precies W-O-R-D-T er dan, vreemde man?’
De argonaut kwam dichter bij, keek de burgemeester diep in de ogen en zei: ‘Toekomst is 
alles wat toe-komt, burgervader. Vreemd & niet vreemd, wreed & niet wreed, zoet & zout 
maar altijd op basis van Het Verleden.’

Op dat moment trokken er wolken boven het vernieuwde marktplein van Almelo, donkere 
wolken die schaduwen over de stad trokken. Ineens stond alles stil. Het water in de 
fonteintjes verstarde, geen blad aan de bomen bewoog nog, de mensen stonden stijf op 
het plein, de kelners op het terras bevroren als het ware met de vaasjes bier nog in hun 
hand. Het was doodstil. Slechts het geluid van een printer was hoorbaar. Trrr-trrr-krr-
treeee-kr-tr. Het was een oude printer: De Grote Onbekende Printer!
Daarna kwam alles plotseling weer opnieuw tot leven. Er lag een brief op de klinkers 
precies tussen Junior en Argo in. De burgemeester liep op de brief af en keek Junior aan. 
Hij schrok! Wat was er met Junior gebeurd? Junior was gekristalliseerd! Gevangen in 
schitterende kristallen, het licht fonkelde op de duizenden facetten. Ook Argo, waarvan 
niemand wist waar hij vandaan kwam, was gekristalliseerd. Gevangen in hun onverwachte 
ontmoeting stonden ze roerloos tegenover elkaar.

Nadat de burgemeester van de schrik was bekomen, nam hij de brief op en met een 
leesbril op zijn neus las hij de brief luidkeels voor:



‘Wanneer de juiste mensen, zijnde een man, of een vrouw, of een combinatie van een man 
en een vrouw, uit Almelo, op exact het juiste moment, dat wil zeggen: in de schemering of 
na middernacht, te weten om exact nulnul uur, zowel Junior als Argo wakker weten te 
kussen, zal het leven in Almelo een enorme vlucht voorwaarts nemen. Slechts de zoenen 
van de juiste mensen op het juiste tijdstip kunnen Argo en Junior uit hun kristallen bestaan 
verlossen. Junior zal geruisloos als een kleine kikker terug in de plomp springen en naar 
zijn vader zoeken want Het Verleden zal niet meer het verleden zijn zoals het was. En 
Argo zal opnieuw het plein oversteken, nu in omgekeerde richting weg van het water, terug 
zijn toekomst in. Hij zal in die wandeling uitgroeien tot reusachtige proporties totdat ook hij 
verdwijnt in de plooien van de tijd. De tijd die we niet kennen, nooit zullen kennen en nooit 
willen begrijpen. De toekomende tijd die ook De Toekomst wordt genoemd en waar hoop, 
zorg en liefde het verbond smeden dat Voorspoed heet.’ 

De burgemeester vouwde de brief in vieren, stak het document in de binnenzak van zijn 
jas en zei met luide stem: ‘Almelo, aan de slag!’


