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(1)

ONZE EIGEN TIJD

Door de ogen van Jeroen Bosch naar onze eigen tijd kijken. Dat hebben we vijf weken lang gedaan in het Brabants
Dagblad. Miesjel van Gerwen maakte de tekeningen, Jace
van de Ven schreef er telkenmale een tekstje bij. Bosch’
Schetsboek noemden we de serie. We hebben ons afgevraagd
of die titel niet aanmatigend is. Per slot van rekening lijken
we ons te identificeren met een van de grootste schilders aller
tijden.
Maar we identificeren niks, we vertellen alleen aan wie we
onze inspiratie ontlenen. We hebben ons het volgende afgevraagd: Hoe zou Bosch te werk gaan als hij illustrator van
deze rubriek was? Hoe zou hij de schone schijn van onze
tijden doorprikken, de overdaad, de vraatzucht, de inhaligheid, de dikdoenerij? Welke duivels, monsters en andere tot
de verbeelding sprekende schepsels bevolken er 500 jaar na
het leven van de beroemde schilder het straatbeeld? Hoe zou
Bosch hebben kunnen tekenen als kind van onze tijd?
Bosch zou de lezer ongetwijfeld laten lachen, maar er ook
bewust voor zorgen dat er soms een wat wrange bijsmaak
hangen bleef. Dat hebben wij ook geprobeerd.
Hieronder ter introductie een paar schetsen uit de 15 schetsbladen die in vijf weken in juli en augustus 2001 de revue
passeerden.

(2)

SHOPPERS

Kakelkippen, scharrel waar de haan gekraaid heeft
Tassen aangeprate hartewensen, niets te dol
Pik op wat hij op het erf der trends gezaaid heeft
Voelt u diep in u toch nog een leegte, koop die vol
Bosch zag sjieke winkelende winkelzakken
Maar ook zakken die hadden nìks te makken

(3)

DRINKEBROERS

Drinken en klinken, likken en pikken
Guizen en buizen, slikken en hikken
Slempen en plempen, hem keihard raken
Boeren en snoeren, kwaken en braken
Bosch zag kerels, wijven, bier en wijn gemorst
Maar ze dronken door al hadden ze geen dorst

(4)

ZWERFHONDEN

Ontwaken in een suite van karton, gaan pissen
En je ontbijtje uit een vuilnisbakje vissen
Dan met je cabrio met zwenkwiel door de straten
En steeds jezelf om eens een praatje mee te maken
Bosch zag meutes opgefokt geluk najagen
Reed het stiekem in een oude winkelwagen

(5)

GELDWOLVEN

Desnoods eerlijk wilden zij aan heel veel geld geraken
Enkel en alleen om van dat geld meer geld te maken
Beurzen werden leegeschraapt, ze achtervolgden het
Reden er op rond, en sommigen verzwolgen het
Bosch zag er die van geldzucht geld geworden waren
Ze barstten ervan, maar de zucht wou niet bedaren

(6) ‘T

BELDOM

De hele dag van tuudeluut en tiedeliel
Het gsm-virus vliegt door de straten
En wie ermee besmet raakt, denkt verder mobiel
Acteert mobiel en kan alleen mobiel nog praten
Bosch zag in plaats van tepels toetsen in hun vel
En een geslachtsorgaan van Ben of Libertel

(7)

BUREAUCRATEN

Administreren, registreren, controleren
Zo gauw je hen je naam zegt, tikken ze je in
Ze vinden je terug binnen de korste keren
Zo ben jij, zeggen ze, breng daar niets tegenin
Bosch zag de bureaucratie met haar monitorblik
Alles zien. Wat hen ontgaat, dacht hij, dàt teken ik

(8)

HOOLIGANS

Ze zagen zich als leeuwen, gal droop uit hun bekken
Hun onmacht blikkerde als messen in hun handen
Genoegdoening werd niet bereikt door blauwe plekken
Ze spiedden rond om dood te slaan en plat te branden
Bosch zag de straten zinderen van drift en angst
Maar men vocht zonder reden, dat was nog het wrangst

(9)

SCOOTERS

Broembroem, opzij, hier kom ik aan, ik hoor erbij
Mijn scooter is van de allernieuwste makelij
Zie hoe behendig ik door het verkeer heen rij
Gejaagd op weg naar de consumptiemaatschappij
Bosch zag horzels zonder vleugels in de steden
Vluchten kon niet, iedereen werd omgereden

(10)

IJDELHEID

De mensen willen op de schijn beoordeeld zijn
Dus smeren zij hun rimpels dicht, stiften hun lippen
Vermommen zich als pauw of vos of hermelijn
En lopen met hun borst vooruit te egotrippen
Bosch zag dat kleur of geur niets kon verbergen
Want kneuters bleven kneuters, dwergen dwergen

(11)

VRAATZUCHT

In een etmaal kon je tien of meer keer eten
Liefst op straat, in friettent of showarmazaak
Wat men at, wilde men meestal niet eens weten
Mayonaise en ketchup gaven het wel smaak
Bosch zag fast food junks die liepen vretend rond
Met wijd open mond en een vork in hun kont

(12)

DE AUTOLUI

Ach, auto, knakenbak die door de straten zweeft
Wie in jouw spiegel kijkt die kan zichzelf niet zien
Je bent de redding voor wie geen imago heeft
Want dat ben jij voor ons, een statusgeefmachien
Bosch zag een knalpot in hun aarsgat en vooraan
Bezaten ze een pook en geen geslachtsorgaan

(13)

TOERISTENVOLK

Wachtten op een airport, vliegen door de lucht
Denderen langs welke schoonheid om het even
Als een olifant en dan vermoeid, de zucht:
Waren we niet beter stiekem thuis gebleven?
Bosch zag blasé toeristenvolk vol onbehagen
Fotograferen wat zij in het echt niet zagen

(14)

COMPUTERMUIZEN

Er kwam een nieuwe taal, een nieuwe werkelijkheid
Na iura, steen- en ijzertijd, computertijd
De mens trad terug, de muis beval wat van belang was
En van het kwade virus heel de wereld bang was
Bosch zag megabytes in plaats van cellen in hun lijf
Keyboards in hun kop en in hun buik een harde schijf

(15)

DE JOGGERS

Het werd verplicht je happy en gezond te zweten
Dat moest met attributen van de nieuwste look
En paste je na maanden afzien in je broek
Dan kon je weer op stap om lekker bij te vreten
Bosch zag ze rennen, op de vlucht voor vet en stress
Maar boven hen hing toch het zwaard van Damocles

(16)

DE JUNKIES

Wie het niet bij kon houden kreeg geen tijd te dromen
Dus renden sommigen toch mee op speed en coke
Anderen verstopten zich achter bedompte rook
Of trachtten met de spuit de werkelijkheid te ontkomen
Bosch zag hen steltlopen op iele naalden
Ze dachten op te stijgen, maar ze daalden

