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“Zeikwijven en een zeikvonnis” 
Wildplassen; wie 
is er niet groot 
mee geworden? 
Voor de jonge-
heren onder ons; 
allemaal – zonder 
twijfel. Voor de 
dames: hooguit 
een enkele uitzon-
dering.
Voor de goede 
orde: onder wild-
plassen wordt ver-
staan het plassen 
in het openbaar, 
op een plaats die 
daar niet voor be-
doeld is. Bijvoor-
beeld tegen een boom, een lantaarnpaal 
of  in een portiek. Lang geleden - en dan 
spreken over meer dan honderden jaren 
terug - was het overigens heel gewoon dat 
mensen op straat hun behoefte deden. Zelfs 
in vorstenhuizen was het “normaal” dat de 
man op de troon in het gezelschap van zijn 
onderdanen zijn behoefte deed.
Maar de tijden zijn veranderd! Als je nu  be-
trapt wordt op wildplassen kost je dat 140 
euro, zowaar geen kattenpis! Vorige week 
werd nog een opa beboet die zijn 2-jarig 
kleinzoontje met hoge nood liet plassen in 
de buienlucht. En natuurlijk: we hebben 
inmiddels een bw-er: bekende wildplas-ster 
Geerte Piening. Zij ledigde in 2015 na een 
geslaagd avondje stappen haar blaas in een 
Amsterdams steegje. Bij gebrek aan open-
bare plasvoorzieningen voor dames zag 
zij geen andere mogelijkheid dan zich van 
haar kleine boodschap te ontdoen op straat. 
Het kwam haar op een boete te staan. 
Geerte was pislink en vocht de boete aan bij 
de kantonrechter. De (mannelijke) rechter 
oordeelde dat Piening volledig terecht op 
de bon was geslingerd. Bij gebrek aan een 
damestoilet had zij gebruik kunnen maken 
van de openbare urinoirs waarop ook heren 
de weggetikte biertjes van de avond kunnen 
lozen. ‘Als vrouw kun je ook in een urinoir 

plassen. Het is 
misschien niet 
prettig, maar het 
zou wel kunnen’, 
aldus de manne-
lijke magistraat. 
Eén ieder die wel 
eens een open-
baar herentoilet 
heeft bezocht, 
kan zich zonder 
meer voorstellen 
dat het om meer-
dere redenen niet 
aangenaam is 
voor een vrouw 
om daar haar 
behoefte te doen. 

Allereerst verliezen veel mannen blijkbaar 
in openbare toiletten de controle over hun 
sjwans, getuige de vele pisvlekken rondom 
urinoirs.  Bovendien gooit ook de vrouwelijke 
anatomie roet in het eten om op een waardi-
ge en hygiënische wijze de blaas te ledigen.

De rechter heeft zich dit alles wat mij be-
treft onvoldoende gerealiseerd en met diens 
uitspraak heeft hij veel stof  doen opwaaien. 
Er is zelfs een speciale actiegroep opgericht; 
“Zeikwijven”. Zij hebben vorige week zater-
dag hun plascapriolen op de openbare toi-
letten door het hele land op foto vastgelegd 
en bieden binnenkort deze collage aan aan 
de desbetreffende rechter, maar ook aan de 
minister, vermoedelijk de heer Plasterk.

Ik moet u zeggen dat het vonnis van de 
rechter mij ergert. Vergeet niet: zelfs hon-
den kunnen ongestraft op de openbare weg 
plassen, terwijl er vermoedelijk meer hon-
dentoiletten en hondenuitlaatstroken zijn 
dan openbare vrouwelijke toiletten.

Kortom, ik vind het behoorlijk schijnheilig 
dat een vrouw met hoge nood de juridische 
pispaal is geworden. Dit is wat je met recht 
een echt “zeikvonnis” mag noemen! 

Mr. Gijs Geerlings


