
De geboorte van de Messias Aspilon volgens Judas 2:1-21 
(vanuit Het Nieuwste Testament) 
 

Heel lang geleden, nog voor de productieve zomer van ’94, onder het viaduct in Sint- Stevens-
Woluwe, werd een kindje geboren in een stacaravan. Hiervan werden de wielen er afgehaald en de 
assen te rusten gelegd op opeengestapelde stoeptegels, zodat de caravan meer op een huis zou 
lijken. Het was op kerstmis, er daalde een fonkelende ster en het was verschrikkelijk slecht weer. De 
moeder – een Surinaamse tiener - en de ‘vader’ - een plaatselijke gepensioneerde ‘Kroonganger’ 
die op exotische liefde uit was - waren super gelukkig met de komst van het kind. Hij wou zijn liefde 
niet langer verbergen en besloot daarom goed te zorgen voor zijn enige liefde en haar kind. De 
biologische vader was echter niet op de hoogte, maar men neme aan dat hij niet even gelukkig zou 
geweest zijn. 

Na een helse bevalling lag het ventje bibberend naast het geboortestalletje van Jezus Christus, die 
op miraculeuze wijze toch niet in Bethlehem was geraakt. Door een misverstand werd het andere 
kind (en niet Jezus Christus) aanzien als de Messias en kreeg hij dus later die dag bezoek van “de 
3 Koningen”. Twee lokale dronkaards, uiteraard scouts, zochten een slaapplaats diezelfde nacht. 
Zo kwamen ze toevallig de barmhartige koning Boudewijn tegen, die nog een plekje vrij had voor het 
duo in zijn Paleis op deze kerstavond met rotweer. Toen het gevormde trio echter langs het viaduct 
stapte en het kind zag keerde het snel terug om dure geschenken te halen. Dit zijnde sjortouw en 
balken in plaats van goud, wierook en mirre. Bij aankomst begon het te gieten en besloten ze om de 
stacaravan, en niet Christus, Maria en Jozef een bezoekje te brengen. De twee dronkaards en 
koning Boudewijn schrokken zich een hoedje bij het openen van de versleten deur. Het kind was 
relatief groot en had een enorm hoofd. Het is te zeggen: zijn hoofdomtrek was groter dan 95% van 
andere baby’s op die leeftijd. Hij had een bleek, met geeloranje sproeten besprenkelend aangezicht 
en zijn stijl, rossige haar droeg hij al in een zijstreep van bij zijn geboorte. Later toen hij ouder werd 
schoten de rode haren ook uit zijn neus en oren, waardoor zijn verschijning nog komieker werd. Door 
de langdurige en pijnlijke bevalling, werd het kind geboren met een schouder uit de kom. Het 
veroorzaakte een helse pijn en reageerde dat af op zijn moeder. Hij kreeg een flinke dosis Dafalgan 
toegediend door lokale geneesheer Mattheus Analingus (Matthew voor de vrienden), waarna hij 
besefte dat de verkregen ‘high’ eigenlijk wel aangenaam was. Hierop volgend bouwde het 
wonderkind in nauwelijks enkele seconden tijd een gevangenis met de net verkregen sjorbalken en 
touw, en sloot de scouts hierin op. Verveeld vroegen de scouts hierop: “hoe gaat u het kind noemen?” 

 

 



De trotse, niet-biologische, vader sprak het verheven woord, “Aspilon”. Door de scouts op te 
sluiten, was Aspilon er erchter in geslaagd ze te doen afkicken. Hun dank was zo groot dat zij 
besloten zijn eerste volgelingen te zijn en ze organiseerden (samen met Zijn toenmalige vrienden M. 
Qadhafi, O.B. Laden, S. Houssein, V. Putin, Barry van de lokale Zeeman te Jozef Van 
Damstraat 3 en een groepje protsesterende socialistische vakbonden)  meteen een majesteus feest 
dat doorging op 24 september. Door het succes van het dansfeest groeide zijn macht en aantal 
volgelingen in een recordtempo. Sommige zouden het chantage kunnen noemen, wanneer men 
hoorde dat Hij voor elk van zijn volgelingen een cadeau had voorzien. Aan Elan gaf hij 12 
zweepslagen, Cé kreeg er 10 en aan Brent gaf hij er 7, terwijl Arno het slechts met 2 moest stellen. 
Lotte kreeg een leergang kernfysica, Charlotte een bloemetjesjurk en Ellen een rol plakband. Evi, 
Matilde en Lucas bleken ,via een DNA-test, een familiale band te hebben met de Messias, waarna 
Hij hen beloonde met drie Petit Beurre koekjes. Zij bedankten De Meester met hun enthousiaste 
medewerking op het grote feest. 

Zijn onmenselijke macht stelde Messias Aspilon zelfs in staat om alle volgelingen te dwingen om op 
2 oktober, slechts 8 dagen na het eerste feest, weer te verzamelen om de dansbeentjes los te zwieren 
in het verstedelijkt dorp Hofstade. Hij werd als maar machtiger en zijn volgelingen als maar meer 
gehoorzaam. Wat men nog wist over de heerser was dat Hij zijn biologische vader, een ex-president 
in het Indische rijk (Kim Yong Un), leerde kennen op een zonnige dag op 8 oktober. Opgewekt wou 
hij het meteen, de dag erna, laten weten aan zijn volgelingen via een ludiek spel. Hij sprak zijn 
volgelingen toe, “vandaag”, zei Aspilon, “spelen we een spel waarbij jullie een poging ondernemen 
om mij beter te leren kennen.” Het zal een spel zijn waarbij wij vertrekken naar een grootse plek met 
een oppervlakte van 5663 ha, dat ruim 99.000 inwoners telt en ligt aan de Dijle. Zoals elke goede 
leider gaf Hij zijn volgelingen natuurlijk ook af en toe rust. Zelf kende Hij zijn grenzen niet en 
organiseerde, op 16 oktober, een heel weekend vol plezier en vertier voor hem alleen. Wanneer hij, 
7 dagen later terugkwam tot zijn volgelingen organiseerde Hij, ter nagedachtenis van zichzelf op zijn 
geboorteplaats, de legendarische Olympische Viaductspelen. Van deze spelen zijn de details tot 
op heden niet bekend. Later kwam de Messias op die plek tot inkeer en ontdekte dat de blinden 
eigenlijk wel nog konden horen en spreken, dat de doofstommen nog konden zien en dat voor de 
reuklozen alle hulp echter verloren was. Deze laatsten liet hij daarom aan het kruis nagelen, op 30 
oktober, in de hoop dat ze de geur van het houten kruis zouden ruiken en zo verlost zouden zijn van 
hun probleem. Dit experiment faalde grandioos, maar het leverde wel een fijne fietstocht op naar de 
plaats van de kruisiging.  Aspilon voelde er zich toch desondanks des te beter bij. De machtige 
verlosser Aspilon stierf ergens in februari aan grootheidswaanzin (ook wel Megalomanie genoemd 
in de volksmond), de enige aandoening waar echt niets aan te doen valt. In Septemer 2016 liet een 
vrouw, zich noemend Hot Marijke, een stripje dompelen in haar eigen ochtendurine en droeg zo, 
zonder te weten, het kind van Messias Aspilon. De kans dat de geschiedenis zich herhaalt is erg 
groot... Amen. 


