
Jac Splinter: ‘Ja maar meneer ik doe ook maar  mijn  werk.’ Het Grote 

BureaucratieVakantieBoek 2020.Uitgeverij de Brug, Nijmegen 2020. (Ouderenzorg/ 
Bureaucratie/ Machtsverhoudingen/ Lotgenoten/ PO) Zie ook: 

https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/915337/het-grote-bureaucratie-

vakantieboek-  

Bestellen kan rechtstreeks bij Jac. Splinter.  Het boek kost  €19,95 plus €5,- 

verzendkosten. Maak het totale bedrag op banknr NL90 TRIO 0786 9066 50 t.n.v J. 

Splinter, Nijmegen. Vermeld bij de betaling: GBVB 2020 en het aantal boeken dat u 

bestelt. 

Soort boek/ziekte stijl: 

Een zwartboek ontworpen door Jac. Splinter, gecombineerd met satire. Hij schreef  

het samen met andere journalisten, tekenaars en fotografen en mensen die hun 

ervaringen hebben ingezonden. Het werd een vakantieboek vol verhalen, cartoons, 

puzzels, spelletjes en kleurplaten waarin bureaucratie en ervaringen met bureaucratie 

in onze samenleving centraal staat. Diverse chronisch zieken, maar ook ambtenaren 

leverden bijdragen.  

Voor Jac. Splinter waren de ervaringen rond een aanvraag voor een inloopdouche 

voor zijn goede vriend Leo de druppel die de emmer deed overlopen. Dat verhaal is 

door het boek heen verweven, komt steeds terug. Uiteindelijk kreeg Splinter de 

inloopdouche na veel gedoe aangevraagd en gemaakt binnen een week, door de 

verantwoordelijke wethouder aan te schrijven. Die vond de loop van de zaken 

beschamend. Vijf weken voordat Leo overleed, was de douche geregeld. 

Splinter is vormgever van het boek. Behalve vaak schrijnende en serieuze verhalen 

van hem en anderen, staan in het boek opdrachten en ontspannende zaken. Het 

Grote Bureaucratie VakantieBoek 2020 is ook een vrolijk boek over bureaucratie.. 

 

Over de schrijver:  

Zie http://www.jacsplinter.nl/jac44.asp en 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/jac-splinter-ik-zet-boosheid-om-in-

humor~acf621f3/?referrer=https://www.google.com/  

Jac. Splinter (1960) is een kunstenaar, geboren in Kerkrade. Sinds 1978 woont hij in 

Nijmegen. Hij studeerde Nederlands aan de Radboud Universiteit, werkten in een 

glas-in-loodatelier en volgde de Academie voor Industriële Vormgeving in 
Eindhoven. Sinds 1997 heeft hij een zelfstandig ontwerpbureau. 

Jac. Splinter werkt in opdracht, wordt gevraagd voor kunstprojecten, is docent, gids 

en curator. Hij initieert maatschappelijke projecten zoals een tijdelijk park op Plein 

1944, vrolijke protestacties tegen religieuze fundamentalisten en borden die in het 

centrum op een vriendelijke manier het uitgaanspubliek tot stilte manen. Ook roerde 

hij zich in de politiek door twee keer mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Jac. Splinter is getrouwd met Clem Bongers. Hij is de bedenker en de drijvende 

kracht achter Park’44. Hij woont en werkt in Nijmegen en is sinds 1997 als zelfstandig 

ontwerper werkzaam voor profit- en non-profit organisaties, instellingen en 

bedrijven.  

Hij bedenkt zoals hij het zelf zegt “leuke dingen voor de mensen” : van glas in lood 
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raam tot gebruiksvoorwerp met gedicht (wie heeft er nog geen theedoek met een 

gedicht over een wasknijper?). Van kerstpakket tot condoomdoosje en van 
beursstand tot boekhoek (de eerste androgyne boekenlegger van Noord-west 

Europa).  Hij heeft onder andere de Lawaaiwoorden bedacht (te zien in het Elkerliek 

ziekenhuis in Helmond) en richtte in 2001 een politieke partij op uit protest tegen de 

carrièremakers in de politiek: de Enige Echte Splinterpartij (E2SpP).  

Splinter is ook al vijftien jaar parttime mantelzorger, voor Clem en later ook voor Leo. 

Wat viel op:  

-De veelzijdigheid van het boek: verhalen, opdrachten, kunst uitingen, alles staat er 

in. 

-Hoe het ontstaan uitgelegd wordt van Democratie, de groei door de ideeën van Max 

Weber over Democratie en hoe de democratie is vastgelopen door bureaucratie.  

-Hoe schrijnend diverse verhalen zijn. Niet alleen over een inloopdouche, ook over 

scoot mobiles die het niet doen, en het eindeloze wachten op alle zaken.  

 

-De drie verschillende typen bureaucraten. 

-Het boek is bedoeld om mensen die vastgelopen zijn in de bureaucratie een platform 

te bieden voor hun ervaringen, de ambtenaren een spiegel voor te houden en 

frustraties kwijt te raken. 

 
Citaten:  

Pag. 1: ‘Je hebt drie soorten bureaucratische types: 

Type 1: Zij die de weg kennen en je door het moeras heenhelpen. 

Type 2: Dan zijn er de mannen en vrouwen die de weg kennen en je zeggen: “Je hebt 

de verkeerde vraag gesteld!” Daar is nog wel wat tegen te doen. We geven in dit boek 
enkele tips. 

Type 3: Maar de allerergsten zijn die types die de weg kennen, je meenemen het 

moeras in en dan, als je er middenin zit veranderen in types 2. 

ZO! De toon van dit boek is gezet! 

 

Pag. 13: Tussen de middagdrama 

Je komt bij het koffieapparaat en je ziet dat de bekertjes op zijn. Wat doe je? 

….. Er zit niets anders op: Je loopt naar de printer, haalt er een stukje papier uit, 

scheurt er een reepje van af zodat je een vierkantje overhoudt en vouwt daar je eigen, 

tijdelijke bekertje van:….’ 

 

Pag.69: ‘Mevrouw M. en André voerden telefoongesprekken die aanvankelijk over het 

ontbreken van zorg en zorgvuldigheid gingen, maar vervolgens venijnig werden en 

helemaal niet meer over zorg gingen. Later ontkende zij die gesprekken terwijl 



iedereen had meegeluisterd. André diende een klacht in bij de Raad van Bestuur van 

de zorgorganisatie.’ 

 

Recensies/Extra: 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/jac-splinter-ik-zet-boosheid-om-in-

humor~acf621f3/?referrer=https://www.google.com/  

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/creatieve-mantelzorger-slaat-terug-met-het-

grote-bureaucratie-vakantieboek~a3b8a612/  

https://www.blijstift.nl/ben-jij-een-bureaucraat/   

 

 

 

 

 

 

 

Een boek waarin serieuze ervaringen met tegenwerkende ambtenaren, onnodige 
procedures en andere paarse krokodillen afgewisseld worden met puzzels, spelletjes, 
kleurplaten cartoons, bouwplaten en een doolhof. Feiten en fictie! 

De redactie bestaande uit Jac.Splinter, Claudia Fitsch en Patrick Arink is nog op zoek 
naar anekdotes van anderen. Insturen kan tot 20 januari. Heb jij leuke of minder 
leuke ervaring(en) met bureaucratie, geef het door via jac.splinter@gmail.com. 

Het boek getiteld 'Ja maar meneer ik doe ook maar mijn werk' komt in april 2020 uit. 
Oplage 500 exemplaren genummerd (en gesigneerd desgewenst) Bij voorintekening 
kost het 17,95 euro, de winkelprijs wordt 19,95 euro. 

www.jacsplinter.nl 

 

http://www.jacsplinter.nl/item.asp?naam=Bureaucratievakantieboek  

Bestellen kan rechtstreeks bij mij. Als je voorintekent kost het 17,95 
(winkelprijs wordt 19,95) Maak het totale bedrag op banknr NL90 TRIO 0786 9066 
50 t.n.v J. Splinter, Nijmegen Vermeld bij de betaling: GBVB en het aantal boeken dat 
u bestelt. de verzendkosten zijn 5 euro per boek. Als je er meer bestelt bel dan even 
over de verzendkosten. 06 17 49 28 24 
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