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vooraf

Voor de jaargang 1998/1999 maakten Frans Kusters en ik voor KUNieuws,
de onafhankelijke universiteitskrant van wat toen nog de Katholieke
Universiteit Nijmegen heette (inmiddels Radboud Universiteit) de reeks
wekelijkse publicaties ‘(zonder titel)’.
De samenwerking tussen Frans en mij was er een om in te lijsten: beiden
hielden wij er een associatieve manier van werken op na. De illustraties die
ik jarenlang maakte bij de verhalen van Frans, zijn eerder associatieve platen
naast het verhaal dan illustraties bij het verhaal.
Als Frans aan het einde van de jaargang 1997/1998 laat weten te willen stoppen
met verhalen schrijven voor KUNieuws, stel ik voor om de rollen een jaar lang
om te draaien: ik maak een prent, Frans laat zich daardoor inspireren tot het
schrijven van een verhaal.
Frans stemt in, en hoofdredacteur Johan van de Woestijne geeft carte blanche.
Wat niemand weet, ook Frans Kusters niet, is dat elk verhaal door mij weer als
aanleiding en inspiratiebron gebruikt word om een volgende associatieve plaat
te maken.
Het is daarmee een bijzonder project geworden, dat uiteindelijk als een cirkel
van verhalen en beelden te lezen en te bekijken is. Elk verhaal past tussen twee
prenten, elke prent past tussen twee verhalen.
Frans Kusters overleed op 20 november 2012. Hij werd 63 jaar.
Miesjel van Gerwen, ‘s-Hertogenbosch 2013

De Zusjes Ogentroost

Dit zijn de meisjes Ogentroost van het Mercatorplein, de tweelingzusjes, hun leven is muziek. De vraag
is wat zij met hun pose verder nog bedoelen. Iets heel diepzinnigs, dat staat vast. Maar wat precies?
Wat doet die doucheslang daar? Beademen zij elkaar? Spelen zij elkaar zo voedsel toe? Of is het om
ons te laten weten dat zij aan elkaars lippen hangen? Daar komt het allemaal wel op neer. Alles in het
overdrachtelijke, dat spreekt, maar tegelijkertijd met zo’n intensiteit dat je het toch weer letterlijk gaat
nemen. Noem het lotsverbondenheid, noem het inspiratie, noem het een permanente zoektocht naar
elkaars intieme ik. Ja, de zusjes zijn voortdurend met elkaars gevoelens in de weer. Fluistert Jasmijneke
(rechts) bijvoorbeeld door de slang: ‘Esmeralda, joehoe, weet je dat er sprookjes zijn die nooit nog
zijn opgeschreven? Mooie sprookjes, groot en klein, weet je dat die er zijn?’ En nog voor die woorden
Esmeralda (links) bereiken, heeft zij al teruggefluisterd: ‘Zolang het licht schijnt van de zon en ook
van de maan, zullen er altijd, altijd en altijd sprookjes bestaan.’ En dan weten ze met hun tweetjes dat
ze weer een nieuw liedje hebben. Een nieuw luisterliedje. En met twaalf nieuwe luisterliedjes hebben
ze weer een nieuwe tour de chant. Eigenlijk zijn het meer nog dichteressen dan zangeressen. Net als
Dylan en Jacques Brel. Vandaar dat hun nummers ook altijd van die poëtische titels hebben: Vrouwtje
Houtjetouwtje, ga opzij; Vlinder, dartel naar je vrijheid; Stoute ballade van een brave beukennoot en
noem maar op. Met een rugzak vol vertrouwen loop ik naar de horizon. O, wat een begaafde jonge
vrouwen zijn het toch, de zusjes Ogen-troost van het Mercatorplein, je moet er niet aan denken dat ze
ooit uitgezongen zijn.

Theo

Het gaat de laatste tijd niet goed met hem. Zeg maar, beroerder dan ooit. En dan te bedenken dat hij
een week of wat geleden in het Provinciehuis tot ondernemer van het jaar van de regio (Oost-Betuwe)
werd uitgeroepen. Jezus, wat is er die avond gehesen. Wij, Theo’s maten van De Kolibrie, hadden
zo’n reusachtige taart besteld met een striptease-danseres erin. Nog zie ik Ilse met beide handen in de
armleuningen van haar rolstoel knijpen, toen dat grietje met haar tanden zijn gulp open probeerde te
krijgen. Wij bescheurden het natuurlijk, wat konden we anders, al heb ik Ilse later wel mijn excuses
aangeboden. Wat tot mijn spijt niet van alle jongens gezegd kan worden. Maar die prijs was volkomen
terecht. Precies zoals die ene gedeputeerde in zijn toespraak beweerde. Theo is vijftien jaar geleden met
niets begonnen. Nou ja, met een berg roest in een half verrotte schuur waar zijn ouweheer met trillende
handen wel eens een bandje plakte, als de wind meezat. Tegenwoordig staat meneer aan het hoofd van
meer dan 35 Happy Bikers Homes. Dringt het tot je door? Theo geeft leiding aan een keten. En die keten
heeft weer belangen in andere ketens. Maar enfin, sinds zijn uitverkiezing is hij heel vreemd gaan doen.
Belachelijk gewoon, zoals hij zich toetakelt. Als nummer 1 van de oostelijke Betuwe mag hij meedoen
aan de landelijke uitverkiezing. Die is volgende maand. In het Sonesta Hotel in Amsterdam. Ken je die
plastic hulzen die je om de rand van de wc-pot klemt? Die had hij om zijn oren hangen, toen hij laatst
in De Kolibrie arriveerde. In plaats van zeep had hij er blauwe bloemetjes in gepropt, lelietjes-van-dalen
of zo. ‘Staan je enig, Theo’, zeiden wij, ‘die nieuwe bakkebaarden van je’. De keer daarop kwam hij
in een soort zwanenpak aanzetten. Op paarse zwemvliezen. En met een zonnebril met ruitenwissertjes.
Theo noemt zich conceptualist. Hij denkt dat hij in Amsterdam afgaat als een gieter, als hij alleen maar
succesvol ondernemer blijkt te zijn. Dat er op landelijk niveau veel en veel meer bij komt kijken. Hij wil
niet afgaan, hij wil winnen. Daarom is Theo beeldend kunstenaar geworden.

Penninx

Penninx werd geboren. Penninx groeide op. Een jongen die altijd ernstig keek, maar nooit veel zei. Hij
doorliep achtereenvolgens drie scholen en daarna de universiteit. Toen hij doctorandus was geworden,
vond hij meteen al een baan. En wat voor een. Hij werd waarnemend hoofd interne organisatie van een
bedrijf dat andere bedrijven leerde hoe ze zich moesten organiseren. Die baan had hij eigenlijk aan zijn
vader te danken. Of liever gezegd: aan diens reputatie. De oude Penninx was namelijk de eerste
bedrijfskundige van naam in Nederland en de geestelijke vader van de legendarische lijnen- en
schijventheorie. Die komt er, grof gezegd, op neer dat je in een organisatie de boel niet langs lange,
maar langs korte lijnen (verbindingen) moet laten lopen, en tegelijkertijd ook niet over veel, maar juist
over weinig schijven ( instanties).
Penninx had het altijd prima met zijn vader kunnen vinden, maar nu hij zelf in de praktijk doende was,
begreep hij dat diens de lijnen- en schijventheorie welbeschouwd van geen kanten deugde. Volkomen
achterhaald was. Neem nu die korte lijnen. Dat lijkt heel aardig, maar als je relaties in Taiwan hebt en
tegelijkertijd wil investeren in Ecuador, kom je als ondernemer met ontoereikende lijnen nog niets eens
halverwege beide fronten. En dan die angst voor een schijfje teveel! Daar zat de hongerwinter natuurlijk
achter, en een forse portie Calvinisme, maar hedendaags databeheer vreet diskettes en floppy‘s en een
beetje onderneming doet vandaag de dag minstens eenmaal per kwartaal een nieuw, geinig
promotie-CD-tje bij haar product. Maar het allerergst was zijn vaders opvatting dat alles binnen het
bedrijf op rolletjes moet lopen. Wat heb je daar nu aan, wanneer het bedrijf zelf niet loopt? Wat heb je
aan dynamiek in een statische context? Bedrijven moeten zelf lopen. In beweging zijn. Niet stil-staan
of hollen. Stilstand is achteruitgang en hollen is ook voor bedrijven op den duur slecht voor hun hart.
Mogen bedrijven zich ook met kleine sprongetjes of kruipenderwijs voortbewe-gen? Voor bepaalde
secundaire bedrijfstakken acht Penninx jr. dit geoorloofd, maar dan moeten het wel kleinschalige organisaties zijn. Organisaties die bovendien niet zo hoognodig
marktleider hoeven te worden.

Fiets

“Een fiets”, roepen jullie, “dat is niet moeilijk, dat ziet iedereen!” Ik haal mijn schouders op en zeg
niets, waarom zou ik? Dus wordt het stil zowaar. Om een of andere reden zijn jullie nog steeds een
beetje bang voor de stilte; mij is die nu zeer dierbaar. “Niemand?”, vraag ik dan eindelijk, zogenaamd
verbaasd. “Rijwiel”, hoor ik ergens achter bij het raam. Ik knik nee. “Voertuig”, zegt Bianca van Aken.
Het lijkt of ze er zelf van schrikt. Ik schud mijn hoofd opnieuw, nu heftiger. “Jullie kijken nog met hele
luie ogen”, zeg ik, als vertwijfeld, “met de eerste de beste suggestie zijn jullie al dik tevreden. En dan
moet van jullie alles meteen ook aan die suggestie gehoorzamen, de afmetingen, de gebruikswaarde, de
maatschappelijke relevantie, de wielen en noem maar op. Maar waar houden we ons eigenlijk al zowat
twee maanden mee bezig?”
“Betekenisvarianten!” Uit jullie kelen schalt het woord zo trouwhartig dat het mij zichtbaar opmontert.
Toch ben ik nog lang niet tevreden. “Wat voor betekenisvarianten?” “In de hedendaagse vormgeving!”
Guido Veldbos steekt zijn vinger in de hoogte. “Is het een CD-houder, meneer?” Ik priem mijn
wijsvinger in zijn richting, zodat jullie weten dat Guido iets belangwekkends te berde heeft gebracht.
“Bingo”, zeg ik. Om eraan toe te voegen dat de problemen daarmee allerminst zijn opgelost. “Want als
we met Guido voor de CD’s kiezen, wat ik nogmaals prima vind, wat doen we dan met de
fietssuggestie?” Guido Veldbos kijkt mij aan, jullie allen kijken mij aan. Ik kijk terug. “Niemand?”,
vraag ik, weer zogenaamd verbaasd. Ik moet afsluiten, het is al over twaalven. “Schrijf maar op”, zeg ik.
En ik dicteer: “Het is geen fiets, maar een knipoog naar de fiets. Naar de vooruitgang. Maar het is ook
een waarschuwing. Denk eens aan Schiphol, denk aan de Betuwelijn. Dat was het voor vandaag. Op het
zadel oftewel de vrouwenhand kom ik donderdag terug.”
En terwijl jullie nog volop pennen, de hoofden vlak boven jullie ringbandcahiers, maak ik mij uit de
voeten.

Gladiolen

‘Wat zijn dat voor dingen, daar op tafel?’, vraagt hij, de bril ineens op het voorhoofd, het cryptogram
van zaterdag op schoot.
‘Dat zijn de gladiolen van Josien. Nog voor de verhuizing.’
Zij zegt het achteloos, alsof hij kort van memorie is. Ach, was hij dat maar. Maar hij is ziek van het
tegendeel.
‘Gladiolen, Josien’, herhaalt hij; het lijken woorden uit een vroeger leven en even is er een zweem van
een lach op zijn gezicht. Maar dan verstart hij. Gooit de krant van zich af, staat op en wijst met trillende
hand naar boven.
‘Hoor je ze? Vier zijn het er.’
Ze knikt. Zo geruststellend mogelijk. Maar hij ziet haar niet. Ze zegt dat het al over tienen is en dat ze
moeten gaan slapen. Slaap is de beste remedie voor hem en voor haar ook. Wanneer ze met hun twee
lege wijnglazen naar de keuken is verdwenen, licht hij het boeket uit de vaas en zonder acht te slaan op
de plassen vocht die hij zo verspreidt, loopt hij terug naar de bank waar hij de bloemen één voor één
bekijkt, voor hij ze tussen duim en middelvinger vermaalt.
‘Jullie zijn niet van Josien’, fluistert hij, ‘jullie zijn van de luchtvaartdienst. Kom maar hier met die
microfoontjes van jullie. Die fijne microfoontjes die net effe vrijaf hebben, als er eentje landt. En die net
effe naar de plee zijn, als er eentje opstijgt.’
In de deuropening slaat zij hem roerloos gade. Op aanraden van de specialist zijn zij in een dorpje op
de Veluwe gaan wonen, waar in de verste verte geen landingsbaan te bekennen is en de beterschap een
kwestie van hooguit een paar weken zou zijn. Maar zij weet dat hij van het gebulder in zijn arme, arme
hoofd nooit meer genezen zal.

Icarus

Icarus. Hedendaagse interpretatie van de mythe.
Bij Pieter Breughel de Oudere zie je hem -als een stipje op de achtergrond- in de zee verdrinken, maar
hier, bij Van Gerwen de Jongere, heeft hij zich goeddeels door het weiland geboord dat mals is en vol
gekrioel van kleingedierte. Wat doet het ertoe, zeggen jullie, vallen is vallen en of je nu in de golven
belandt of ter aarde stort, je nek breek je toch. En dan horen we weer het oude liedje: de mens is
vernuftig en tot veel in staat, zeker, en het luchtruim lonkt, maar wie in jeugdige onbezonnenheid het
vermaan van de vader vergeet en de zon te nabij komt, ziet de was uit zijn vleugels smelten en jankt van
schrik en spijt. Wordt dus nooit overmoedig en luister altijd naar jullie vaders, kinderen, ook wanneer
zij iets anders dan vogelveren om jullie armen gorden. En vergeet nooit dat moeder aarde klauwen heeft
die jullie stoutste dromen aan stukken rijten. Wees, kortom, een held op sokken. Met deze benepenheid
wordt hier korte metten gemaakt. Zie hoe de held onder zijn smetteloze sokken triomfeert. Zo landen
nooit bange mislukkelingen die hun duikvlucht als noodlot ervaren. Vergeet dat van die klauwen. Wees
van de zwaartekracht niet een vijand, maar de beste bondgenoot. Ontdoe je van de ballast en wat je
verder nog op de mouwen kreeg gespeld. En vertrouw je stoutste dromen.

Zon

Wat wilskracht niet al vermag, zou je denken. Maar dat is het niet. Het is ook geen kwestie van
training of talent. Deze Nijmeegse rechtenstudente heeft nog geen tien seconden geleden gelezen dat
haar faculteit de christelijke visie op mens en maatschappij van de katholieke universiteit in
beginsel onderschrijft. Met dien verstande dat het instituut de mogelijkheid openhoudt om aan die visie
een eigentijdse invulling te geven. Dat vond zij zo heerlijk om te lezen. Fijn voor die universitaire visie
en fijn uiteindelijk ook voor de Drieëenheid. Niet dat zij vermoedde dat ze als persoon van God los
zouden zijn, de juridsiche professoren van de Thomas van Aquinostraat. (Hoewel: echt helemaal zeker
weten doe je het nooit en ‘s nachts, wanneer de slaap niet komen wil, spoken je de gekste dingen door
het hoofd.) Maar dat de instelling zelf te kennen geeft de Heilsboodschap in beginsel niet te verwerpen,
maar Ermee in te stemmen, lieve hemel, is dat niet om een gat in de lucht te springen? Toen ze merkte
dat ze al boven de daken was gestegen, onze blonde studente, nam ze zich voor om na haar terugkeer op
aarde voor een enorme biechtstoel te zorgen -de faculteit moest immers toch ook kunnen biechten- en
voor een hele stevige communiebank -voor als de faculteit ter communie zou gaan. Dat van die
eigentijdse invulling vond zij ook zo mooi bedacht. Geen aanvulling of opvulling, want die leiden maar
tot ketterijen of bedrog in de beha’s. Nee, invulling. Een visie is eigenlijk net zoiets als een cryptogram.
Kijk nu eens goed hoe zij zweeft, zo hoogwaardig en grensverleggend tegelijk. Weet je wat ik denk? Ik
denk dat zij op weg is om de zon te onder-schrijven.

Moeder en kind

Sinds De Moeder van de visnetten op een zolder van het parochiehuis van Gemert door slopers werd
ontdekt, is het doek een onuitputtelijke bron van studie, discussie en polemiek onder de specialisten
in binnen- en buitenland. Hypotheses, monografieën, congressen en postzegels in meer dan 60 landen.
Geen wonder. In het krimpende, wit afgevende kind hebben de kenners Luther, Robert Oppenheimer,
Boeddha, Freud en het Kind Zelf herkend. Het wit zelf staat respectievelijk voor de Reformatie, de
atoombom, het nirwana, een divan en de onbevlekte ontvangenis (Mattheus 1:18). Onderzoekers van
de universiteit van Brisbane hekelden onlangs Ercole Baldacini, de éminence grise van de School van
Bologna, die in het handgebaar van de moeder de oeverlijn van het Lago Maggiore weerspiegeld ziet;
de contouren van het geheel brengen zij op hun beurt in verband met de provincie Drenthe waar de
secularisatie inmiddels ook behoorlijk heeft toegeslagen. Is de moeder de moeder, het Vaticaan of de
ondernemings-gewijze productie in vrije marktverhoudingen? Waar is Jozef gebleven? En de os, de ezel,
de herders en de drie koningen? Moeten we de verweerde vissersnetten apostolisch duiden of geven ze
ons inzicht in de loop van de geschiedenis? Raadsels, intrigerende raadsels; ieder jaar blijkt hun aantal
gegroeid en ieder jaar overtreft de wetenschap zichzelf.
Hoe pover is daarbij vergeleken het getuigenis van de 94-jarige Catherine van Heusden, een
voormalig onderwijzeres uit de gemeente Deurne. Zij beweert dat dit soort voorstellingen in haar jeugd
heel gebruikelijk waren. Ze dienden om de jonge meisjes die in de destijds zeer populaire ‘levende
kerststallen’ Maria mochten zijn, in te prenten wat er gebeuren kan, als ze meer aan zichzelf denken en
aan devotie die hun rol van hen verlangt dan aan de baby’s die hun voor de gelegenheid zijn
toevertrouwd. Daarover heeft de bejaarde vrouw in vele talen vele telegrammen en brieven verstuurd,
maar enige reactie mocht zij begrijpelijkerwijze nooit ontvangen.

Neus

Een Achterhoeks spreekwoord zegt: De scherpste ogen ruiken de stinkendste scheten niet. Daar zit veel
waars in. (De zegswijze doet mij ook altijd denken aan de openingszin van de detectiveroman die mij
ooit vanuit, jawel, Lichtenvoorde, ter beoordeling werd toegestuurd: ‘Dit is de ontlasting van een
wanhopig mens’, sprak de speurder kokhalzend.) Beseft men trouwens wel dat ook de meest
onaanzienlijke neus dag in, dag uit, zonder een centje pijn de allerdikste brillen op hun plek houdt?
Doen de ogen -luidt dan de volgende vraag- op hun beurt wel eens iets terug voor de neus? Iets aardigs,
in ruil voor de bewezen spandiensten? Dat zou je verwachten. Maar niks, hoor. Ja, je ogen kijken er wel
eens op en dan ben je sip. Sip. En dat je sip bent, komt in negen van de tien gevallen, omdat je niet verder hebt gekeken dan je neus lang is.
Het mooiste boek over een neus dat ik ken, heet Gogol en is geschreven door Vladimir Nabok-ov. Ten
onzent slaat H. Mulisch Naso overigens een heel behoorlijk figuur. Die is volgens mij nog nooit een dag
sip geweest. Lang geleden liep ik met mijn schoolkameraden iedere ochtend door de Pontanusstraat naar
de Sint Joseph-school aan de Bijleveldsingel. En zoals we daar liepen, Henkie, Berry, Freek, Jan en ik,
onder die enorme kastanjebomen daar, waren ook wij allesbehalve sip. En daarvan gaven we blijk in ons
gezang. Wat zongen we dan onderweg? We zongen dat we zo blij waren, zo blij, dat onze neuzen
vanvoren zaten en niet opzij. Dat lied had nog meer woorden, maar die kenden we niet. Die hadden we
ook niet nodig. Mijn maats zongen meer vanwege de daarmee te veroorzaken luidruchtigheid, maar op
mij, de jongste van het stel, maakte de tekst toen iedere keer opnieuw grote indruk.

Lizzy

Rare dingen die je meemaakt. Nog niet helemaal wakker fiets ik ‘s ochtends over de Heijen-daalseweg,
wanneer ik, al bijna voorbij de lagere school, mijn naam hoor roepen. Ik zie een gestalte in een
fluorescerend hesje met een heuse klaar-over-pannenkoek zwaaien, het is Otto Berkvliet.
‘Ken jij die ene lolbroek van de televisie, hoe heet die ook al weer?’
‘André van Duin?’
‘Nee, die andere.’
‘Paul de Leeuw?’
Hij knikt, haalt adem, slaat zijn ogen neer en streelt de bovenkant van zijn pannenkoek.
Dan begint hij te vertellen. Over Lizzy, zijn vrouw die het huishouden met drie kinderen combineert met
het zingen in een rock-‘n-roll-band. Die band had een hit en daarom viel Lizzy laatst de eer te beurt om
Paul de Leeuw te assisteren tijdens zijn televisieshow. Wat dus inhield dat ze met zijn gasten van die
avond mocht praten. Er was een jongen uit Borculo die tweede was geworden op een goochelconcours
in Kuala Lumpur. Een fotomodel dat een boekje had samengesteld met allemaal honingrecepten. Een
bejaard echtpaar dat Ike en Tina Turner imiteerde. En een arts met een nieuwe therapie tegen
winderigheid. Lizzy was de hele week hartstikke zenuwachtig geweest, maar ze deed het fantastisch.
Paul zelf had haar na afloop onder de bloemen bedolven en gezegd dat hij nog nooit zo’n voorbeeldige
assistente had gehad.
‘Wat leuk’, zeg ik.
‘Wat verschrikkelijk’, zegt hij.
‘Hoezo verschrikkelijk?’
‘Omdat ze er sinds die bewuste avond niet meer mee kan ophouden. Alsof ze haar roeping heeft gemist.
‘s Ochtends interviewt ze ons hulpje bij de koffie, ‘s middags aan tafel de kinde-ren, ‘s avonds de
jongens van de band. En als ze dan thuiskomt, ben ik aan de beurt. Of ik iets over mezelf vertellen wil.
Wat ik voor mijn werk doe en wat mijn hobby’s zijn. Of ik de laatste tijd nog leuke of interessante
dingen heb meegemaakt. En wat ik denk van de nieuwe potentie-pil. Dat soort vragen. En terwijl ze die
stelt, kijkt ze op haar allervoordeligst over haar schou-der in de denkbeeldige camera.’
Na deze woorden holt Otto Berkvliet achter zijn geheven pannenkoek naar
het midden van het zebrapad. Op beide weghelften van de Heijendaalseweg
stoppen de automobilisten. Hij beduidt de kinderen dat ze nu moeten
oversteken. Maar er zijn geen kinderen, het is herfstvakantie.

Pindakaas

Tragiek van de palfrenierkruiper waarover Hesiodus al verhaalt. Wekenlang lijmen de insecten
gevallen herfstbladeren dakpansgewijs aaneen tot enorme, koperkleurige waaiers die ze vervol-gens aan
hun lijven bevestigen. En dan wanen ze zich vlinder. Of meikever. Of adelaar. Ze nemen een aanloop,
springen... en storten (nog geen tel daarna) ter aarde. Waar ze opnieuw bladeren vergaren en aan het
lijmen slaan.
Ik werk sinds kort bij een familiebedrijf dat het moeilijk heeft. Laatst moesten we tussen de middag
allemaal naar de kantine komen. Daar hadden ze een filmscherm tegen de muur gehang-en en oom Theo
vertoonde een heleboel dia’s met grafieken om te laten zien hoe ons marktaan-deel verpieterde. Oom
Theo legde uit dat wij misschien wel ons best deden, maar dat bij de concurrenten alle neuzen toch meer
in dezelfde richting wezen. En dat het daardoor kwam. Vervolgens was er gelegenheid tot het stellen van
vragen. Dat deed niemand, behalve oom Bert die gewoon tussen ons aan een tafeltje was gaan zitten.
Oom Bert merkte eerst op dat oom Theo een hele knappe analyse ten beste had gegeven. En de dia’s
waren mooi gelukt.
Toen werd oom Bert ineens kwaad, heel kwaad. Niet op oom Theo natuurlijk, maar op ons. Want wij
lustten geen pindakaas, een enkele neef of schoonzus uitgezonderd. Bedrijven waar veel pindakaas
wordt gegeten hadden volgens hem nooit last van verpieterende marktaandelen. Oom Theo complimenteerde oom Bert met diens opmerking. Oom Theo was blij dat er in het gezelschap tenminste nog
iemand was die het lef had de dingen bij hun naam te noemen.
Met een oudere collega liep ik even later naar de afdeling.
‘Ik heb nooit geweten’, zei ik, ‘dat de familie zo op pindakaas is gesteld’.
De collega moest lachen om mijn naïviteit.
‘Ze vinden het walgelijk, pindakaas.’
En hij begon over de palfrenierkruiper waarover men bij Hesiodus al lezen kan.

Broodheren

Dwarsdoorsnede van een broodheer.
In die dagen had je broodheren en broodheren. Ik bedoel dat je het als loonslaaf goed, maar ook beroerd
kon treffen. Over een wel heel sympathieke broodheer in de wijnbouw verhaalt Matteüs (20:1-16). Bij
Bertold Brecht zijn het daarentegen je reinste schoften die mollige, halfdronken hoeren tussen de benen
strelen met hun bankbiljet-ten. Deze hier is een beetje een lobbesachtige, slome, typisch Nederlandse
broodheer. Geen arbeidersvriend, maar ook geen genieter. Dat zie je aan wat hij rookt. Wat hij rookt, zal
hem worst wezen. In zijn achterste hersenkwabben en onder zijn jukbeen zijn de rudimentaire contouren
van het latere poldermodel al zichtbaar. Vandaag de dag zijn de meeste broodheren in de loondienst van
hun bedrijf. Wanneer dat bedrijf groot is, noemen zij zich topondernemer. De topondernemer beschikt
altijd over een innoverende visie waarom bedrijven zitten te springen en maakt weken van gemiddeld
295 en soms wel van 364 uur. Omdat de organisatie bij zijn aantreden al georganiseerd was, houdt hij
zich bezig met het reorganiseren van de organisatie. Gedwongen ontslagen zijn daarbij helaas niet
uitgesloten c.q. jammer genoeg niet te vermijden. Hij is ook heel vaak naar het buitenland, want op de
wereldkaart is Nederland maar een werkvloertje van niks. Vaak verruilen topondernemers het ene
concern voor het andere, doorgaans vlak voor de jaarcijfers worden gepresenteerd. Te herkennen zijn
ze aan hun smaakvolle kostuums, hun heldere brilbeglazing, een voorbeeldig te noemen dagelijkse
oksel- en kaakverzorging, alsmede aan de begripvolle toon waarop zij aan de andere kant van de oceaan
telefonisch informeren naar de meest recente peuterzaalervaringen van dochter of kleindochter. Nog niet
zo lang geleden noemde een Duitse topondernemer de fabriek waarop hij zijn zinnen had gezet in vettig
Engels zijn ‘lovebaby’. Toen ik dat las, heb ik van de weeromstuit een kruikje Portugese rosé
opengetrokken en ben maar weer eens in de Driestuivers-roman gaan bladeren, wat ik beter niet had
kunnen doen, want de volgende ochtend werd ik wakker met een koppijn die ik niemand gun.

Driestuiversdromen

Terwijl zijn collega’s net deden alsof ze niets bijzonders aan hem zagen, gaf Stunneberg tekst en uitleg.
Voor zevenen was hij wakker geworden van het geluid van de elektrische sinaasap-pelpers in de keuken.
Katja is vroeg vandaag, had hij gedacht. En hij besefte dat hij dat zowat iedere ochtend dacht. Tot hem
plotseling te binnen schoot dat Katja al anderhalve week bij haar doodzieke moeder in Spanje was. In
paniek hees hij zich in zijn kamerjas, bukte zich om zijn pantoffels aan te trekken, maar schoot nog geen
seconde daarna weer overeind. Van zijn voorhoofd was het bloed in dikke druppels op het zeil gespat.
Hij liep naar de wastafel en schreeuwde het uit, toen hij in de spiegel zag wat zij nu zagen.
‘Doet het zeer?’, vroeg Margreet Beekman.
‘Nee’, zei Stunneberg, ‘ik bloedde vanochtend als een rund, maar het gekke is dat het nu alleen maar
een beetje jeukt, dat is alles’.
‘Onbegrijpelijk, dat je er helemaal niets van gemerkt hebt in je slaap’, zei Pasveer hoofdschuddend.
Stunneberg knikte van ja.
‘En je hebt zoiets nooit eerder gehad?’, vroeg de nieuweling.
Nu knikte Stunneberg van nee.
‘Driestuiversdromen’, sprak Jacobs, de schouders ophalend, ‘geloof maar niet dat je de enige bent,
Guus. Het lijken verroeste spijkers, maar dat zijn het niet, hè? ‘
‘De stuivers zijn volgens mij echt, maar de spijkers eronder zijn van rubber’, antwoordde Stunneberg.
Enige ogenblikken was het stil.
‘Iedereen denkt nu natuurlijk’, vervolgde hij hees, ‘dat ik zo gierig ben als de neten. Maar ik ben
helemaal niet op de penning’.
‘Dat weten we heus wel, Guus’, zei Margreet. ‘Met cadeaus en rondjes in de kroeg ben jij het gulst van
ons allemaal.’
Ze lachte hem over haar schouder toe.
Terwijl de anderen haar bijvielen, bedacht Stunneberg dat hij nog over het behekste keukenap-paraat
moest vertellen. Maar hij zag ervan af, omdat de anderen hem toch niet zouden geloven en, hoe aardig
zij ook voor hem waren, ongetwijfeld gingen denken dat hij gek aan het worden was.
‘Wel raar dat zoiets uitgerekend gebeurt, nu Katja weg is’, merkte Steenstra op.
Met zo’n kop kan hij absoluut niet voor de klas, dacht Pasveer, wat hij natuurlijk met alle geweld wil;
dat zullen me nog toestanden worden straks.

Kunstogen

Behalve de prinses op de erwt, de professionele dienstverlening op maat, Bergen op Zoom, voertuigen
op rupsbanden en vruchten op sap kennen we ogen op stokjes. Dit zijn echter ogen op een stapeltje.
Ze zijn volkomen identiek. Het zijn dan ook geen echte ogen, het zijn kunst-ogen die in een geduldige
piramide op een menselijke bestemming wachten. Echte ogen zijn er om te zien, kunstogen om gezien
te worden. (Heel even, voordat men, ineens verlegen, van het kunstoog zijn blik afwendt.) Het kunstoog
dient niet verward te worden met het zogeheten oog voor kunst. Wat niet wegneemt dat kunst vaak met
kunstogen bekeken wordt en velen vertonen zich op tentoonstellingen van schilderijen, toneelpremières
en dat soort gelegenheden met geen ander oogmerk dan om daar gezien te worden. Maar je moet dan
wel zien dat je wordt gezien, anders is het, verzekert men mij desgevraagd, minder leuk.
Ik ken mensen die Borges hebben gezien. Mensen die Kafka hebben gezien, ken ik niet. Maar op zo’n
kunstreceptie nota bene vertelde een tandarts in ruste mij eens langs zijn neus weg dat hij lang geleden
in Londen naar een lezing van Max Brod was gegaan. Ik keek mijn zegsman aan en bedacht dat zijn
ogen in Londen de ogen hadden gezien waarin Kafka heeft gekeken. Terwijl ik iets van heimwee voelde,
voegde zich een andere receptieganger bij ons met de mededeling dat hij wel eens zaken had gedaan
met iemand die bij de neef van Claudia Cardinale in de klas had gezeten. En voor we het goed en wel in
de gaten hadden, stonden we in een steeds groter wordende kring steeds geanimeerder te praten over de
buren van Graham Greene, de vrouw van Wagner, de vader van Trijntje Oosterhuis, de broer van Patty
Brard en het bedienend personeel van Kandinsky.

Rutger de Relmuis

Reconstructie volgens Van Gerwen. Hoe Rutger de Relmuis zijn heldendaad verrichtte in de Nacht der
Nachten. Dat kwam zo. De afspraak was dat de Engelen, zodra het Kindeke goed en wel in de Kribbe
was beland, de Herders zouden wekken met Liederen, Vloeiend en Klaar. Vervolgens moesten zij rap
Oostwaarts vliegen om de Drie Wijzen de weg te wijzen. Aan het eerste deel van de afspraak hebben de
Engelen zich gehouden. Maar omdat een woordvoerder van de Herders na zijn bezoek aan de Stal verklaarde dat het gezang helemaal niet vloeiend was en wel heel snel klaar bovendien, voelden de Engelen
zich op hun weet ik veel getrapt en lieten ze het van de weeromstuit bij de Wijzen totaal
afweten. Toen is er noodgedwongen een Ster gelanceerd. Die Ster straalde wel en heeft de Wijzen, zeker
aan het begin van hun reis, best geholpen, maar naarmate de Stal dichterbij kwam, bleek het
hemellichaam toch te onerva-ren voor de missie, zodat het keer op keer verdwaalde en de Drie Wijzen
eveneens. En de Engelen maar in hun je weet welletjes lachen, natuurlijk.
Wat een raar dwaallicht daar aan de Oostelijke Hemel, dacht Rutger de Relmuis die aan een dorre distel
zat te knagen, en wat gek dat het hier af en toe ineens naar wierook ruikt en dan naar mirre en het
volgende moment weer gewoon naar getelde schapen. Ook meende hij soms wel en soms niet de geur
van goud op te snuiven. En toen begreep hij wat er aan de hand was. En hij liet de distel de distel en
begon de Ster aan zijn Straal door de donkere Hemel te slepen, totdat die pal boven de Kribbe stond.
Waarna hij van vermoeidheid door de pootjes is gezakt. En zo hebben de Wijzen het Kindeke toch nog
gevonden. Denk dus niet dat relmuizen de hele winter slapen en geen sterren kunnen verplaatsen, want
als dat waar was, dwaalden de Drie Wijzen nog steeds door Judea en zou het nu geen Kerstmis zijn.

Worstelen

Extreem harde porno? Of is die ene soms een dokter en inspecteert die het middenrif van de ander met
eigen ogen? Nee, we hebben hier te maken met een hedendaagse variant van het soort zinnebeeldige
voorstellingen die de portieken van gothische kathedralen sieren. De namiddag van een romanschrijver
heet deze allegorie. Vandaar die ondergaande zon. Nog niet zo lang geleden zei men wel dat ze hun
muze besliepen, de kunstenaars, wanneer ze doende waren. Maar sinds de muzen ons, het
zelfgenoegzame van onze verwachtingen en de armoe van onze getallen zijn ontvlucht, is het voor
degene die in de kunst naam wil maken (en wil blijven maken) een kwestie van worstelen geblazen.
Worstelen met de eigen sores, de voorvallen uit de jeugd, het liefdesleven, het tijdsbeeld of wat dan ook.
Want anders verkoopt het niet. En de grootste talenten spelen het klaar om helemaal in hun
problematieken te verdwijnen en daaruit na verloop van tijd via de keel zegevierend tevoorschijn te treden. Een schepping rijker. En worden vervolgens door bevriende recensenten geprezen om hun
inlevingsvermogen. En daarover mogen ze naderhand op de televisie in eigen persoon iets komen
vertellen. Bij Sonja, Paul en Hanneke, bij Andries, Dieuwertje en Karel en hoe ze verder allemaal ook
heten. Tussen de reclameblokken door. Die vinden het stuk voor stuk fantastische prestaties. Dan komen
de nominaties en tenslotte maakt een voormalige politicus namens de jury bekend -doorgaans in het
bijzijn van Maartje of anders wel van Philip- wie er het afgelopen jaar het adembenemendst geworsteld
heeft.

Hoedenlikker

Wat doet deze jongen?
Deze jongen likt een hoed.
Waarom doet hij dat?
Voor een antwoord op die vraag wendde ik me tot het Meldpunt van het Bureau Normen en Waarden,
afd. Oost-Nederland. Daar had een even knappe als vriendelijke medewerkster het antwoord al snel voor
mij klaar.
‘Wanneer dit soort jongeren ‘s avonds na elven niet meer mogen bekijken hoe ze elkaar op het scherm
tussen de benen likken’, zei ze, ‘dan tongen de heren toch zelf lekker even een borsali-no. Moet kunnen.
Of een alpinootje voor de afwisseling.’
Ik stond perplex natuurlijk, maar van dit soort alarmerende signalen schrikken de medewerkers van het
Meldpunt, begreep ik, inmiddels al lang niet meer. Ze zijn nog veel deprimerender uitingen gewend.
‘Het zal nog wel een paar generaties duren’, voorspelde ze, ‘voordat de jeugd weer ontdekt dat ware
liefde en hoedenlikken geen synoniemen zijn.’
‘Dan zullen er weer steelse kusje schuin in de nek worden gegeven’, hoorde ik mezelf met trillende stem
opmerken; het was werkelijk een bijzonder mooie vrouw, de medewerkster van het Meldbureau, Kristel
heette ze, zag ik op haar badge, Kristel Intake, ik begreep trouwens niet dat ze in zo’n strak truitje op
haar werk mocht verschijnen.
‘Als ze verloofd zijn, tenminste’, zei ze, mij niet onwelwillend aankijkend.
‘En maar in beperkte mate koffie na begrafenissen, hè Kristel’, vroeg ik voor alle zekerheid, want dat is
naar ik begrepen heb eveneens een thema in het fatsoensdebat.
Maar daarover had ik beter niet kunnen beginnen, want op dat moment namen twee mannelijke collega’s, van wie er een Jochem heette, mij bij de arm en binnen de kortste keren stond ik in de Hengelose
buitenlucht.
Het mistte en miezerde en het kwam me ineens voor dat mijn lichaam van top tot teen bedekt was met
tatoeages van het schunnigste allooi.

Lingo

Wat betekent dit? Dat al het moois van amper drie weken ineens aan stukken ligt? Alweer? Omdat je
nog geen minuut geleden te horen hebt gekregen dat hij een ander heeft? Birgit vertelde het. Terwijl je
naar Lingo zat te kijken. Birgit had het van iemand anders. Van wie, wilde ze niet zeggen. Dat leek haar
verstandiger. (Ze hadden een a, een o en een c, de deelne-mers aan Lingo, maar chocola konden ze er
niet van maken en het andere stel overigens evenmin.) Birgit vond dat je het moest weten, dat ze daarom
eigenlijk belde, op voorwaarde dat je haar beloofde dat je deze keer geen stomme dingen zou gaan doen.
De klootzak. Je beloofde niets. De schoft. Was Birgit het volstrekt mee eens. De ploerterige schoft.
Beloof je het? Je antwoordde niet. De smeerlap. Was Birgit het ook van harte mee eens. Volgens haar
scenario moest je nu zijn onderbroeken en overhemden uit het raam smijten en zijn Tom Waits-cd’s en
zijn Asterixboeken er meteen achteraan, terwijl je op je onderlip bijt, om je tranen te commanderen. En
zijn elektrische tandenborstel ook en de moeizame verhouding met zijn vader en zijn after-shave en zijn
surfpak en zijn doctoraal-scriptie over Gandhi, Che Guevara en Nelson Mandela en de koffiemok op het
aanrecht waaruit hij, de gore hond, vanochtend nog gedronken heeft. Maar je blijft zitten en kijkt naar
het scherm waar Lingo nu voorbij is en helikopters enorme lakens uit zwembaden trekken en daarna is
er een wedstrijd van twee slakken op een boomstronk en de ene wint net van de ander en dan zie je hoe
hij lacht en tevreden met die uitslag zijn bierglas naar zijn lippen brengt. Je zou moeten janken, bedenk
je, dat is beter, maar het komt er niet van. Het komt er niet van, terwijl je je over je polsen wrijft, alsof
die ditmaal vertroeteld moeten worden.

Cultuurloop

Schaffen ze achtereenvolgens God, het socialisme en de schaamte af, krijg je dit. Vooraan zien we onze
volksvertegenwoordiger Boris Dittrich die schriftelijk wil weten of de staatssecretaris van Cultuur het
ermee eens is dat Nederland met een liedje in het Engels naar het Eurovisie-songfestival gaat. Zelf vindt
hij het jammer, heel erg jammer.Voor onze dierbare, multiculturele beschaving. Naast hem ontwaren
we Harry Mulisch die ons in zijn meest recente roman laat weten dat er zinnenschrijvers en boekenschrijvers zijn; Nabokov schreef onvergetelijke zinnen en is daarom een goede schrijver, Dostojevski
daarentegen is niet een goede, maar een grote schrijver, want die schreef onvergetelijke boeken, terwijl
Harry zelf, zo leert zijn “eerste additionele overweging” uit het tweede stuk van akte A van de roman,
geen zinnen- dan wel boekenschrijver is, maar een oeuvreschrijver maar liefst. De oeuvreschrijver heeft
volgens de betrokkene een gemiddelde van één zin per uur en met iedere letter die hij schrijft, schrijft
hij alles wat hij geschreven heeft en nog zal schrijven. En dat bestond allemaal al in een andere wereld.
Waarmee bewezen is, nog steeds aldus Mulisch, dat die andere wereld bestaat. (Jezus mina, je moet het
allemaal toch eerst maar weten te bedenken!)
En die derde, daar in de binnenbaan, verdomd, ben jij dat niet? Met wat voor een opvallend gemak
wedijver je met deze twee kanjers van het hedendaagse intellect. Volgens mij heb je al een voorsprong.
En ik weet hoe dat komt. Je bent geen politicus, en een oeuvrekunstenaar evenmin. Jij
vertegenwoordigt in dit gezelschap een andere cultuur. En hoe! Je presteert 24 uur per etmaal optimaal
in een even professionele als klantvriendelijke setting. Je ontdekt dagelijks nieuwe dimensies in het
ondernemen op maat. Innovatie zie je als een kolossale uitdaging, niet alleen voor jou zelf, maar ook
voor je mensen. Je gelooft in de juiste keuzes op de juiste momenten. En in laagdrempeligheid. Want dat
wil jouw mythe waarin jij je held mag zijn.

Gelderse Saudade

Ach toen, ja! Vloog je boven landen, wereldsteden en hele continenten! En als een bliksem-schicht
kwam je tussen de wolkenkrabbers naar beneden gesuisd om voor de verschrikkelijkste misdaden een
stokje te steken. Het stikte daar namelijk van de gangsters. Moord en doodslag, bankroof, ontvoering
en noem maar op. De booswichten droeg je met handlangers en al over aan de politie die met de eer
mocht gaan strijken, want naar erkenning of roem taalde je niet. En dan zweefde je al weer naar een
volgend avontuur, nagestaard door een ontroerde menigte. En intussen hielp je je moeder bij de afwas,
voetbalde je met je vriendjes in de modder van de Wedren tot de avond viel. Niemand wist van je
heldendaden, iedereen dacht dat je een gewone jongen was. Wanneer is het eigenlijk opgehouden, dat
vliegen? Was dat niet in de tijd dat bondscoach Elek Schwartz in opperste wanhoop gebaarde dat je van
de tribune komen moest? Toen Tinus Bosselaar bloedend op de grasmat lag? De Brazilianen stonden
op dat moment met 3-1 voor en de scheidsrechter liep al op zijn horloge te kijken. Een zuivere hattrick
werd het en het Olympisch Stadion deinde op zijn fundamenten, terwijl je al weer op weg naar huis was,
want als je zondags niet voor zessen aan tafel zat, zwaaide er wat. Jaren later schonk je Juliette Greco
met enkele heel fragiele chansons een tweede jeugd en vervolgens heb je de Portugese fado voor de
ondergang behoed; je was inderdaad altijd op je sterkst, als het om weemoed en schemering en verloren
liefde ging. Saudade. Onvertaalbaar woord. Het is niet alleen heimwee, het is ook de verte en het klagen
om je dromen. Maar na verloop van tijd kregen ze, de één na de ander, genoeg van je, de diva’s van het
Portugese lied. Omdat ze voortaan artistiek op eigen benen konden staan. Zeiden ze. In werkelijkheid
draaide het om vette Amerikaanse platencon-tracten. Sindsdien is de fado daar de fado niet meer. Toen
ben je hier maar voor jezelf begon-nen, berooid en inmiddels de veertig al ruimschoots gepasseerd.
Een eenmanszaak in Gelderse saudade. Kan het ellendiger? Want voor klachten moet je in dit land bij
de psychiater zijn of bij een praatgroep of bij de Nationale ombudsman. Droom je nog wel eens? Ja,
je droomt, eerlijk gezegd, nooit niet. Je droomt van avondjes met kampeer-dia’s bij overburen die een
hele fijne neus hebben voor ideale campings. Van vermakelijke ontmoetingen in de supermarkt aan de
Daalseweg. Dat de verloofde van Tinus Bosselaar en jij een hopeloos vochtige kelder van een herenhuis
in Kampen aan het witten zijn. En dat je bij een concern werkt waar een enorm communicatieprobleem
heerst en dat je samen met een paar collega’s op zekere dag bij toeval ontdekt dat het eigenlijk niet aan
de communicatie ligt, maar aan de identiteit van de instelling en ook aan de uitstraling en dat jullie daarover tot diep in de nacht de ene e-mail na de andere naar de directie sturen.

Antilopen

Onderzoekers van de universiteit van Iowa hebben onlangs ontdekt dat negen van de tien voor hun leven
hollende antilopen in hun doodsangst verbeelden dat de panter die hen belaagt ineens een andere prooi
op zijn weg vindt, zodat ze als bij wonder ontkomen. Maar één op de tien hallucineert in zijn laatste
ogenblikken dat de panter in diens achtervolging eerst zijn klauwen verliest en dan zijn muil. Met die
fantast loopt het natuurlijk net zo slecht af als met de negen andere, maar de antilopen geloven dat die
ene onbaatzuchtiger, heldhaftiger en ook in groter vrede is gestorven en de nakomelingen van die eenling genieten na zijn dood de status van meest vooraanstaande antilope, wat betekent dat zij voortaan de
kudde leiden. (Bij zebra’s is de verhouding, vermoeden de onderzoekers: één op de vierenzestig.)
Hier zien we geen panter zonder muil, maar een panter, braaf brullend in een mandje van plastic
pantermuil, een huiselijk soort schoeisel, dat zijn status niet aan de bek van het origineel ontleent, maar
aan de povere suggestie van de vacht. In al haar ongeloofwaardigheid is de voorstelling lachwekkend en
triest tegelijk.
Maar zo ongeveer, vermoed ik, ziet het visioen eruit van hen die bij ons vandaag de dag de kuddes
leiden.

Dankwoord

Excellentie, geachte leden van het college van bestuur, dames en heren!
Toen mij vorig jaar de Zilveren Pet werd toegekend, heb ik in mijn dankwoord gepleit voor de
verwezenlijking van knikkerfaciliteiten tussen het Bintlaantje en het Monseigneur Diepenpad. Het ging
mij daarbij minder om de knikkers als zodanig dan om de aan het spel verbonden opvoedkundige
effecten. Het is, zo betoogde ik, van het allergrootste belang dat jeugdige mensen op hun altijd boeiende
weg naar de toekomst aan den lijve ondervinden dat de glanzen-de stuiter van de eigen wensdroom niet
altijd in het kuiltje van het succes belandt en dat men later in het echte leven met concurrenten te maken
krijgt. Mede vanwege de belangstelling die mijn denkbeelden ten deel viel, zijn de knikkerterreinen er
gekomen en in alle bescheidenheid mag ik constateren dat ze onze instelling geen windeieren
hebben gelegd. Van een grauwe middenmoter zijn we in nog geen jaar tijd uitgegroeid tot de
onaantastbare marktleider in het academische domein.
Nu u mij om die reden vandaag tot de waardigheid van de Gouden Pet hebt geroepen, zouden wij deze
gelegenheid kunnen aangrijpen om dankbaar en tevreden op de afgelopen periode terug te kijken. Ik
geloof echter niet dat we daar verstandig aan doen. Liever wijs ik u op de omstandigheid dat het de
laatste maanden angstvallig stil geworden is op het front van de noodzakelijke vernieuwing van wat we
bij gebrek aan beter vandaag de dag nog steeds onder-wijs noemen. Laten we alsjeblieft niet vergeten
dat de kinders al knikkerend in hun eigen vorming voorzien en dat er nog altijd vakken zijn waarin een
tikkeltje begeleiding of een beetje bijstand desnoods nooit weg is. Gelukkig beginnen we langzaam maar
zeker in te zien dat vertoningen als hoorcolleges, practica, werkgroepen, leerhuizen en
tutorbijeenkomsten inmid-dels hun tijd hebben gehad. Maar ook bij hedendaagse interactiemodellen
blijft het probleem, zo hoort men vaak beweren, dat een al te grote bekommernis van de kant van de
zorginstantie de jongelui tot marionetten degradeert, terwijl het anderzijds evenmin de bedoeling is dat
de jongelui de zorginstantie gaan bevoogden. Evenwicht, kortom, is in dit soort processen geboden.
Maar niet dat kunstmatige, voorgeprogrammeerde evenwicht van vroeger. Evenwicht dat de ene partij
de andere door de strot douwt, is geen evenwicht. Nee, wat we nodig hebben is het soort evenwicht
dat beide partijen ieder moment van hun samenzijn opnieuw bevechten. Evenwicht dat gezamenlijke
stapjes en sprongetjes vergt en zo nodig gezamenlijk vallen en opstaan. Evenwicht op basis van pure
interactiviteit. Vandaar dat ik met klem aandring op de aanleg van facultaire hinkelbanen, liefst aan de
Comeniuslaan en op het grasveldje voor het Erasmusgebouw, zodat ook niet tot de universitaire
gemeenschap behorende passanten met eigen ogen kunnen waarnemen welke prestaties er hier op
Heijendaal dag in, dag uit zoal worden geleverd.

Olifant op rolschaats

Dit is een Afrikaanse loxodont op een rolschaats, zoals men die zomers in groten getale over de
Ooijse Bandijk van en naar de Bizonbaai ziet koersen, maar gisteren zitten we amper aan de koffie of
Wissink doet op zijn eigen olifant-achtige wijze zijn uiterste best om onze nieuwe collega te versieren.
Tenminste, daar heeft het alle schijn van. Terwijl haar eerste dag in ons midden alles bij elkaar nog geen
kwartier oud is. De hormonen, die weten wat.
‘De vroege Fellini, bedoel ik, de Fellini van voor Blowup, zeg maar. Als ik in de krant lees dat ze ergens
De fietsendieven of Oidipu Re draaien’, horen we hem omfloerst van stem beweren, ‘tuf ik erheen, ook
al moet ik ervoor naar Middelburg of Medemblik’.
Even blijft het stil. Ze lijkt een beetje op Elleke van Doorn die jaren geleden ineens niet meer het
NOS-Journaal mocht lezen, onze nieuwe collega. Aan de middelvinger van haar linkerhand draagt zij
een ring met een blauwe steen waarvan me de naam maar niet te binnen schieten wil.
‘Oidipu Re, dat is toch Pasolini?’, merk ik op.
‘Klopt’, klinkt het vanuit het trappenhuis; Theo Pasveer is voor zijn doen ongekend vroeg vandaag.
‘De fietsendieven is van De Sicca. En Blowup is van Antonioni. Je zit weer eens ouwerwets uit je
nekharen te lullen, Wissink. Is Mieke er nog niet met de post?’
‘Je moet ze niet geloven, hoor, Josien’, fluistert Wissink onverminderd versierderig. ‘Die twee doen
altijd net of ze overal verstand van hebben. Quod non.’
‘Wat zeg je?’, vraagt Josien.
Lapis lazuli, schiet me te binnen.
‘Quod non, zei ik’, zegt Wissink. ‘Dat is Latijn.’
Ineens begrijp ik wat de bedoeling is. Hij wil haar testen. Tentamen culturele bagage. Verbeter de
onjuiste stelling(en). Wat een ongelooflijke zeikerd is hij toch, Wissink. En wij zijn er met ons tweeën
zogenaamd ingestonken, Pasveer en ik. Dat zullen we de komende weken dus nog wel de nodige keren
te horen krijgen. Ik probeer aan Wissinks minder gedegenereerde soortgenoten te denken; hoe hun
slurven in de savannen en regenwouden daar goedmoedig de bomen en struiken bestofzuigeren en aan
de waardige vreugde die ze beleven aan een modderbad. De Italianen hebben tegenwoordig ook een olifantje. Een olifantje dat kost wat kost in het geel Parijs wil halen.

Jariboe-rijwiel

Zeepaardjesfiets. Dit is een modern exemplaar, wat opmerkelijk is, want al lang voor de Frans-Duitse
Oorlog raakten ze in onbruik. Niet dat ze in de decennia daarvoor een alledaags ver-schijnsel in het
straatbeeld waren. Fietsen was toentertijd nog echt iets voor de happy-few en ze werden dan ook
mondjesmaat vervaardigd. Maar in die beperktheid heerste juist weer een weldadige variëteit. Zo had je
kiekendief-, barbeel-, grote zaagbek-, dwergkwartel-, dolfijn- en pijlrogfietsen en noem maar op. Maar
het waren altijd wel vogels en waterdieren, nooit dieren van het land. Daarvoor bestaan verschillende
verklaringen waarvan de darwinistische hommage-theorie tegenwoordig het meest gangbaar is. Van al
deze modellen stond de peli-kaanfiets verreweg het hoogst aangeschreven en in die categorie gold het
jabiroe-rijwiel als het absolute summum. Als je zo’n fiets had, bleven ziekte en armoede je bespaard
en kon je je wensen wat je wilde en al die wensen kwamen vroeg of laat uit. Bekend is het verhaal van
Percy Mc Dermott. Dertig jaar lang hoedde hij schapen in de barre Schotse Hooglanden, maar op een
geleende jabiroe toog hij zuidwaarts en nog geen twee weken later was hij de kalief van Djedda. Ook
enkel het dromen van een jabiroe of een andere pelikaan maakte de mensen toen al zielsgelukkig. Ik
denk wel eens dat die verre voorouders van ons goedmoediger waren en onbevangener dan wij en meer
gevoel hadden voor wonderen. Maar laten we alsjeblieft ook niet vergeten dat de fiets als zodanig in die
dagen iets volstrekt nieuws was, iets legendarisch waarvoor de mensen mentaal en fysiek eigenlijk nog
niet klaar waren. Alleen al de geruchten over het fenomeen vormden een onuitputtelijke inspiratiebron
voor schilders, dichters, compo-nisten, choreografen en mime-spelers en van Praag tot Vancouver, van
Buenos Aires tot Petersburg is de Heiland in overvolle kerken gesmeekt de vinding ook voor de
komende generaties te behouden.
Wat, naar men weet, is geschied. Met of zonder hulp van boven, dat doet er in dit verband niet toe.
Langzaam maar zeker en zonder morren heeft de tweewieler zich gevoegd naar onze opvattingen over
effectiviteit, zijwaartse wendbaarheid en verkeersveiligheid, zodat niemand hem vandaag de dag nog in
verband brengt met de grote zaagbek, de pijlstaartrog, de barbeel, de kiekendief of het zeepaardje. Of
met de jabiroe en aanverwante pelikanen. En dat -het mag wel eens gezegd- hebben we vooral te danken
aan de zilversteuren.

Theater te Dreumel

De Amerikaanse zangeres en filmster Grace Jones in gesprek met Michel Platini. Waar hebben ze het
over? Over auto’s? Over hun verschillende werelden, misschien? Vergeet het maar. Om te beginnen
is dit Grace Jones niet, maar een actrice die voor Grace Jones moet doorgaan en dat geldt ook voor
de Franse voetbalcoach. Dat is een jongen die ik een jaar of wat geleden in de werkgroep had. Peter
Ponteneur. Uit Dreumel. Ik herinner me hem, omdat ik dat zo’n rare achternaam vond. Wel in één
keer voor ons vak geslaagd, wat toen nog een zeldzaamheid was. Maar kennelijk toch bij het toneel
gegaan. Het lijkt zo’n suffig oord, Dreumel, maar loop er eens een winkel of een café binnen. Of het
postkantoor. Dan begrijp je waarom de allerbe-roemdste regisseurs uit de hele wereld de laatste tijd
naar het Land van Maas en Waal komen gereisd. En vervolgens hun oren en ogen niet kunnen geloven.
Afgelopen week moest ik in Huize Sancta Maria zijn om iets af te geven. Dat is een tehuis voor ouden
van dagen daar. Ik ben er vier uur gebleven. In de recreatiezaal heb ik een opvoering van Pinter
meegemaakt die ik nooit meer zal vergeten. Een paar panden verderop heb je Slagerij Vermeulen. Die
verschilt in niets van een echte slagerij. Ik heb bij de dochter van Vermeulen dan ook een paar
schouderkarbonades en een bakje filet américain besteld. En die kreeg ik ook. Maar voor het zover was,
ben ik door een hel gegaan. Terwijl de dochter achter de toonbank met mijn bestelling bezig was, stond
de vader achter zijn hakblok in de hoek van de ruimte runderlappen plat te slaan. Hoe
wanhopig klonken die geluiden en hoe gruwelijk was het zwijgen tussen beiden. Ingmar Bergman in
optima forma, al moest ik af en toe ook aan Ibsen denken. Ik deed geen boodschappen bij Vermeulen,
ik zag daar twee steeds verpletter rakende levens. En bij de bakker beleefde ik een sprankelende
Pirandello. Ponteneur en zijn tegenspeelster trof ik op het kerkplein. Hij herkende me nog en was heel
vriendelijk. Ze repeteerden, vertelde hij, voor een nieuwe productie, een mix van Oscar Wilde, Molière
en Beckett. Het stuk speelt in Ascot (vandaar die hoeden). Maar dan twee weken na de paardenraces.
Grace Jones en Platini hebben zich vergist in de datum. Ze snappen niet waar iedereen blijft en in dat
isolement zijn ze volkomen aan elkaar overgeleverd. (Op het laatst krijgen ze gezelschap van een
vierjarige ruin die zich eveneens in de datum heeft vergist.)

Allumni

Twee jaargenoten van Peter Ponteneur (zie Kunieuws van vorige week). Deze jongens zijn niet bij het
toneel gegaan, maar hebben binnen de kortste keren carrière gemaakt. Jan-Jaap (links) op het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Harry (rechts) in de ondernemingsadvisering. Harry is begonnen als
bedrijvendokter. Als er bij een bedrijf iets haperde, huurden ze Harry. En die ging dan kijken wat er mis
ging en waarom het mis ging. Dat kon aan van alles en nog wat liggen, maar meestal was het een
kwestie van onzuiverheid in de processen. Dat de werkne-mers bij voorbeeld verkeerd werden
aangestuurd. Of dat alles daar over veel te veel schijven liep. Of dat het bedrijf worstelde met zijn
uitstraling naar buiten toe, dat zag je ook heel vaak. Harry deed zijn werk zo goed dat hij al na een jaar
of wat niet zelf meer op pad hoefde, maar anderen moest leren hoe er aan zieke ondernemingen
gedokterd moet worden. Als senior-consultant staat Harry tegenwoordig aan het hoofd van een
expertise-divisie die zich toelegt op het adviseren van externe bedrijfsadviesbureaus.
Hij is 37 jaar, gelukkig getrouwd en vader van twee bloedjes van kinderen. Zijn hobby’s zijn surfen,
houtskooltekenen en Mariah Carey.
Jan-Jaap (38) dacht aanvankelijk dat hij het niet langer dan een maand op het departement zou
uithouden. Nu vergadert hij er wekelijks met de minister en zowat dagelijks met de staatssecretaris. In
de praktijk komt het erop neer dat Jan-Jaap achter de schermen bepaalt wat de directeuren-generaal van
dag tot dag uitvoeren. En dat die gewoonweg niet anders zouden willen. Met zijn onorthodoxe
standpunten (‘nog liever 100 kilo nota’s en rapporten dan een gram beleidsvisie’; ‘reorganiseren doe je
‘s avonds maar in je vrije tijd’) heeft hij een stuurloze en aan zichzelf twijfelende bureaucratische
mammoet omgetoverd tot een eigentijdse, flexibele en klantvriendelijke organisatie waarnaar alle andere
departementen alleen maar met afgunst kunnen kijken.
Jan-Jaap is bisexueel en squash- en schaakfanaat. Daarnaast is hij een verwoed verzamelaar van
Moldavisch poppenhuisporselein.
Gouden jongens, alle twee. Wat ook voor hen pleit, is dat ze trouw
komen opdraven, als er propaganda voor de faculteit gemaakt moet
worden.
‘Je moet je profileren, als je hogerop wil’, leggen ze de
schoolverlaters en hun ouders uit, ‘en in Nijmegen hebben we geleerd
hoe dat moet’.
En dan doen ze minutenlang voor hoe dat in z’n werk gaat, dat
profileren.
‘t Is zonde, echt doodzonde, dat die bijeenkomsten de laatste tijd zo
matig worden bezocht.

Rap

‘t Is dat we onze huidskleur en onze leeftijd niet mee hebben, maar anders waren we hartstikke verdienstelijke rappers geworden, Van Gerwen en ik. Dat voel ik gewoon diep van binnen, man. Rappen is
eigenlijk een soort wandelen en zing-zeggen tegelijk, maar je moet het wel in je hebben. En je hebt er
een paar maten te groot trainingspak met puntcapuchon voor nodig. En een bivakmuts. Nog
belangrijker is dat je een geschikte locatie vindt. Op de meest onpluise plaatsen moet je wezen,
achterbuurten, sloopterreinen, afwerkplekken. Want als rapper vertegenwoordig je de onderkant van de
maatschappij. Het getto. De onnette armoe. Ik wil niet zeggen dat je zelf iedere week strafbare feiten
moet begaan, maar affiniteit met de crimina-liteit wordt er wel van je verwacht. Je bent per slot van
rekening de stem van de have-nots in de urbane sector. De laatste tijd wordt er ook vaak vanuit open
cadillacs gerapt. Als je dan gas geeft en remt tegelijk, gaat de auto bij wijze van spreken golven,
waarmee je het ritme van het nummer in kwestie visueel ondersteunt. Wat mij ook bevalt, is dat je
als rap-artiest altijd een stuk of wat adembenemende vrouwen om je heen hebt die toch van je blijven
houden, ook al bejegen je ze nog zo lullig en grof. Die meiden gaan in alle omstandigheden door het
vuur voor je. En ze maken er ook helemaal geen punt van dat ze jou met elkaar moeten delen. En dat
allemaal omdat je zo goed rappen kunt. Jullie moeten trouwens niet denken dat ik blind ben voor de
beperkingen van het genre. Wat Proust bijvoorbeeld met dat ene koekje van hem heeft uitgehaald en
Smetana met de Moldau, zulke dingen krijg je in de rapvorm nooit van je leven voor elkaar, dat is waar,
natuurlijk. Maar van de andere kant moet je ook toegeven dat Smet-ana en Proust nooit op het idee zijn
gekomen om elkaar ter begroeting op die ingewikkelde manier tegen de handpalmen te slaan, zoals
rappers om de paar tellen doen. En dat zegt toch wel het nodige van hun beperkingen. Ik bedoel niet
alleen dat het allebei zelfingenomen en allesbehalve spontane types waren die aan de onderkant van
de maatschappij geen boodschap hadden. Maar ze vonden ook dat je als schrijver geen muziek mocht
maken en als muzikant geen teksten. Dat het eigenlijk twee heel verschillende werelden moesten blijven.
Dat was in de tijd van die lui overigens een algemeen aanvaard standpunt.
Daarom heeft die Franse Revolutie toen ook zo’n schok veroorzaakt.

In Afrika

Al tijdens het voorgerecht -zwaardvis en reuzengarnalen op rotsjes van avocado- hoorden we achter
de metershoge struiken die het hotelterras omgrensden een veelstemmig, edel klagen dat wel iets van
Gregoriaans had, maar dan veel ritmischer was en minder ingetogen. Beklemmen-der ook. Ik begon er
met onze gastheer over. Maar hoewel ik hem al een paar keer nijdig naar de obers het gebaar had zien
maken waarbij de wijsvinger om beurten als revolverloop en vinger aan de trekker fungeert, deed hij net
of hij niet begreep waarover ik het had en begon hij op zijn beurt over Hemingway en de Kilimanjaro.
Wisten wij welk dier de befaamde auteur en mannetjesputter hier de grootste angst had aangejaagd?
Mijn Amerikaanse tafeldame dacht aan de tijger, de Duitse ambassade-secretaris noemde na enig
nadenken de hyena, het Franse antropologisch echtpaar voelde zich kennelijk ver verheven boven dit
soort vraagspelletjes en ik hield het op de tseetseevlieg. Onze antwoorden waren helaas allemaal fout,
wat onze gastheer buitengewoon veel plezier deed. Als speldenknoppen parelden de zweetdruppels op
zijn voorhoofd. Maar waarvoor was de latere Nobelprijswinnaar dan wel als de dood geweest? Op het
moment dat hij het ons wilde toevertrouwen, verschenen twee bedienden achter hem die een aan vier
lange stokken bevestigd baldakijn van goudbrokaat omhoog hielden. Het leek wel of de stof magnetische kracht bezat, want onder het doek werd de man naar de hoofdtafel schuin achter ons gedreven waar
de zaakgelastigde van Boven-Volta was opgestaan en het woord nam. Ineens verstarde al het bedienend
personeel, de enorme bladen met het hoofdge-recht in de handen. Het gezang achter de struiken zwol
aan en klonk nu steeds onheilspellen-der. Mannen met korte zwepen kwamen bij tientallen uit een zijingang van het hotel en verdwenen in looppas achter de struiken. De Amerikaanse naast me trilde over
haar hele lichaam. Ik zag haar om de paar tellen naar boven kijken, naar de inktzwarte hemel, alsof daar
helikopters zouden verschijnen om ons uit onze benarde positie te bevrijden. Maar nog geen minuut
later beëindigde de man uit Boven-Volta zijn speech en dienden de obers ons op. Biefstuk van de gnoe
in een bed van gepofte paarsachtige knolletjes die ik niet kende. De stilte was weergekeerd; wij aten en
converseerden alsof er niets bijzonders was voorgevallen.

Nieuw smoel en verder

Deze intellectueel doet in neoplatonisten en kerkvaders, maar leed tot voor kort aan een uitgesproken
kleurloze, zeg maar, muisgrijze uitstraling die hem commercieel veel nadeel berokkende. En dat had
weer de nodige repercussies op de identiteitsbeleving van de man. Toen heeft hij een adviesbureau
ingeschakeld. ‘Wij gaan u een ander smoel geven, als u dat goedvindt’, zeiden de mensen van dat
bureau, ‘en dat zult u zien dat die toenmalige knakkers van u als warme broodjes over de toonbank
suizen.’ ‘Dat is goed’, zei de man, ‘maar ik wil niet voor aap lopen.’ Dat beloofde het bureau. En het is
die belofte nagekomen.
De man beschikt thans over een dynamisch, uitermate hedendaags uiterlijk waarmee hij zelf ook zeer
tevreden is. ‘Ik krijg de laatste tijd meer klanten dan ooit over de vloer’, vertelde hij, ‘en die willen mij
ook hoe langer, hoe vaker persoonlijk spreken. En als ze tegenover me zitten, zijn ze allemaal meteen zo
vrolijk gestemd. Dat was vroeger wel even anders.’
‘Dus het gaat goed met de zaken’, veronderstelde ik. Nee, dat hield helaas nog steeds niet over. Hij had
dat punt bij het adviesbureau aangekaart en de mensen daar zeiden dat het niet aan zijn smoel kon
liggen, want dat oogde nu uitstekend, maar dat het met zijn communicatie rampzalig was gesteld. Ze
hadden hem een dik boek meegegeven, Leren communiceren geheten.
‘En?’, vroeg ik, zo onbevangen mogelijk. Ik kende het werk, een uitgave van Wolters-Noord-hoff
Groningen; alleen al de gedachte eraan bracht me steevast in de greep van een doffe neerslachtigheid die
urenlang kon duren en vaak genoeg na een dag of wat ineens weer de kop opstak.
‘Fantastisch boek’, antwoordde hij. ‘Als ik het woord tot je richt, praat ik wel met je, maar eigenlijk ben
ik dan toch vooral zender van een uiting. En jij bent ontvanger van die uiting. Als er meer ontvangers
zijn, dan spreken we ook wel van publiek. Uitingen kunnen vier boodschappen hebben.
We onderscheiden de appellerende, de referentiële, de expressieve en de relationele boodschap.
Boodschappen hebben ook altijd een structuur, anders gezegd een minibouw-plan-. Naast de
probleemstructuur en de maatregelstructuur kennen we de onderzoeksstructuur en de
handelingsstructuur. Minibouwplannen moeten we niet verwarren met voorlo-pige en uitgewerkte
bouwplannen. Wat ook ...’
‘Je vergeet de evaluatiestructuur, lulhannes’, onderbrak ik hem cru.
(Wat me bezielde, wist ik niet.) Hij schrok, het schaamrood kleurde zijn
kaken. En even was het alsof ik -in de verre, verre regionen van lang
verstreken eeuwen- een stuk of wat wijsgeren van opluchting hoorde
zuchten, terwijl de kerkvaders goedkeurend mompelden en zich af en
toe zowaar het beschaa-fde gejuich aanhieven dat tijdens
competitiedagen ook langs tennisbanen en hockeyvelden te beluisteren
valt.

Baldacini-virus

Röntgenfoto van een lijder aan het syndroom van Baldacini. Het syndroom, in 1949 ontdekt en
beschreven door de Italiaanse ornitholoog Ercole Baldacini, wordt vandaag de dag -alle tegenwerking
van de broeikaslobby ten spijt- algemeen aangemerkt als de enige wetenschappelijk verantwoorde
verklaring voor het plotselinge uitsterven van de gestreepte bladlikker. De oudere lezers zullen zich het
in groepen levend, grijs-bruin weidevogeltje stellig nog herinneren, want het was destijds ook in onze
streken een even vertrouwde als aandoenlijke verschijning. Naar de oorzaken van de kwaal wordt nog
steeds vergeefs gezocht; op dit moment weten we eigenlijk niet veel meer dan dat het een virale
aandoening van het centra-le zenuwstelsel betreft die alle lichaamsfuncties binnen de kortste keren verlamt, behalve de -vaak angstwekkend toenemende- geluidsproductie. ‘In de voorlaatste, nog vredige fase
liggen de adulten wekenlang vadsig op hun rug’, noteerde Baldacini destijds, ‘de pootjes rechtstandig in
de hoogte, en ze verbeelden zich dat hun kabaal een nest in wording is of de paringsdaad of een pier die
ze ter lering van hun kroost behendig uit de bodem trekken’.
Het Baldacini-virus woekert thans tot volle tevredenheid van hun dragers voornamelijk in kringen van
bedrijfsadviseurs, beroepspolitici, kenners van het beurs- en welzijnswezen en gedreven bureaucraten.

Vogelhuisjes

Nieuwe trend in de vaderlandse tuincultuur: het aangeklede nestkastje. De wereld van vandaag lijkt in
heel weinig op die van enkele decennia geleden. Maar verreweg de meeste nestkasten en
vogelhuizen om ons heen zijn helaas nog steeds geënt op het concept van de klassieke boomstam.
Diezelfde boomstam die een stapje teruggedaan heeft voor onze gezellige buitenwijken, onze
indrukwekkende industrieterreinen en onze oogstrelende kantoorparken. Is dat een kwestie van
gemakzucht? Van vergeetachtigheid? Of misschien wel van onvervalst dédain? Wie zal het zeggen. Maar
er zit, hoe dan ook, iets anachronistisch, om niet te zeggen, iets schijnheiligs in de suggestie dat het bos
nog steeds de enige biotoop is van onze gevleugelde medelanders. Vandaar dat onze firma enkele jonge
industriële vormgevers en beeldende kunstenaars van al internationale allure de opdracht heeft gegeven
om een aantal series nestkasten en vogelhuizen te ontwerpen, geïnspireerd op culturele verworvenheden
van vandaag de dag. Naast de al eerder met veel succes op de markt gebrachte series Legendes van het
witte doek, Huis-, tuin- en keukenartikelen en Nederlandse Nobelprijswinnaars zijn thans ook
verkrijgbaar Striphelden, Land- en tuinbouwmachines en Haute Couture.
De afbeelding toont het nestkastje I remember Pierre Cardin uit laatstgenoemde serie. Het kastje, een
creatie van de Larense kunstenares Lianne (Loesje) Bezembinder-Van de Capelle, biedt plaats aan twee
koolmezen-gezinnen en is voorzien van een groot rookgat, voor als de mezen ‘s winters kolen willen
gaan stoken. Jas, vest en overhemd zijn in vorstbestendig gegalvaniseerd plaatijzer uitgevoerd, de
stropdas (ook in zeegroen) is van hardgelakt piepschuim.
Van I remember Pierre Cardin worden slechts 750 gesigneerde exemplaren vervaardigd. Het object kost
ƒ. 34.495,-- (exclusief BTW en leveringskosten).
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de redactie van dit blad.

De koperpeer

De evolutie van het leven op aarde; hoe meer men zich erin verdiept, des te minder men ervan begrijpt.
Het lijkt wel of de natuur ons onophoudelijk wil inpeperen dat we niet al teveel kapsones moeten
hebben en dat het menselijk vernuft ook maar een product van -en een fase in- die evolutie is. Steeds
wanneer we denken een stapje verder gekomen te zijn, stuiten we op een nieuwe variant die alle
moeizaam verworven theorieën in één keer op losse schroeven zet, zodat we weer van voren af aan
kunnen beginnen. Neem nu het koperpeertje dat het begrazen van oceaanbodems zo ongeveer al voor
gezien hield, toen het Paleozoïcum nog amper op gang was gekomen. Sinds zijn ontdekking, nu bijna
een halve eeuw geleden, hebben we dit beestje zonder enig probleem tot de familie van de ongeschilde
zeekomkommers gerekend. Maar nu zijn er laatst bij bouwwerkzaamheden in de Chinese provincie
Jiangsu een stuk of wat fossielen te voorschijn gekomen die doen vermoeden dat we ons in de aard en
het formaat van dit wezen -om het zacht te zeggen- volkomen hebben vergist. We zouden ons de
koperpeer nu maar liefst moeten voorstellen als een zeppelin-achtige, nog vleugelloze verschijning die
in zijn glorietijd op kilometershoge poten door de diepste zeeën waadde. Aanvankelijk wekte dit bericht
in westerse vakkringen weinig beroering; ‘t is de laatste jaren per slot van rekening altijd China dat met
dit soort primeurs op de proppen komt en, wat misschien wel zo veelbetekenend is, steevast in
komkommertijd. Maar gisteren hebben autoriteiten van de universiteit van New Heaven, aldus Reuter,
de authenticiteit van de sensationele vondsten bevestigd. Voor conclusies, waarschuwden ze, is het
natuurlijk nog veel te vroeg, maar vanwege de dwarsverbindingen tussen de gigantische stelten van het
wezen zou het best eens kunnen zijn dat we hier een verre voorouder van de trapgans op het spoor zijn
gekomen.
(De Amerikanen, zo meldt Reuter verder, hebben ter plekke ook met de vinder gesproken. ‘Die weende
van verwondering. En ook allen die om de fossielen heenstonden voelden zich verslonden door de miljoenen jaren achter hen’. Ik wist eerst niet wat ik las. En naderhand ineens weer wel. Het zijn regels uit
het gedicht Ichthyologie van Gerrit Achterberg (1905-1962). Het kan de evolutie kennelijk nooit gek
genoeg zijn.)

Enquête-potlood

Pasveer zat alleen aan een tafel in de amper bevolkte mensa. Opgelucht, maar ook een beetje weemoedig. Hij had zojuist met collega’s vergaderd. Wanneer die iets vonden of voorstonden, noemden ze
dat een insteek. De vergadering diende om van al die individuele insteken een gezamenlijke insteek te
smeden. Dat was gelukt: de gezamenlijke insteek van vanochtend behelsde dat er voortaan rollenspellen
zouden komen in plaats van werkgroepen. Dat was beter voor de sociale en emotionele vaardigheden
van de studenten. Boven zijn linkerschouder hing, zag Pasveer ineens, een gedenkplaat aan de muur
te blinken; het voorwerp vermeldde dat de Voorzitter van het College van Bestuur het aangeboden en
tevens onthuld had. Pasveer moest slikken van plotselinge ontroering. Het geschenk van de hoogste baas
liet weten dat de hoogste baas het geschenk had uitgepakt.
Een paar tafeltjes van hem vandaan zat een wetenschappelijk medewerker in het kader van een verantwoorde pensioenopbouw een dik, buitenlands boek te lezen, maar toen Pasveer iets langer naar hem
keek, zag hij dat de man onophoudelijk denkbeeldige pluisjes van de bladzijde blies. Of misschien was
het wel steeds hetzelfde fictieve pluisje dat hem het lezen belette. Terwijl Pasveer naar huis fietste,
bedacht hij dat de intellectueel zonder die koperen plaquette in de mensa nergens last van zou hebben.
Thuisgekomen vond hij een grote envelop bij de post. Het was een enquête. Een enquête voor het
voltallige universiteitspersoneel. Over de functioneringsgesprekken. De enquêteerkunde was de laatste
jaren niet stil blijven staan, zoveel werd hem wel duidelijk. Maar liefst 150 vragen hadden de
bureaucraten weten te verzinnen. In hun aandoenlijke koeterwaals heetten de bazen uitvoerders van de
gesprekken, terwijl de knechten aansturing behoefden, en op de vraag of je wist dat het College van
Bestuur bepaald had dat functioneringsgesprekken over het functioneren dienden te gaan, mocht men
behalve ‘ja’ of ‘nee’ ook ‘ik twijfel’ aankruisen. Pasveer vermoedde dat ze nu aan het insteken waren op
een enquête over het enquêteren, de knechten van de bazen. En na verloop van tijd zou iedere
vragenlijst vergezeld gaan van een tienkleuren-potlood, zodat het werkvloervolk ook binnen het bestek
van het gekozen hokje naar hartelust nader mocht nuanceren. Want het werd allemaal met de week hoe
langer, hoe professioneler op Heijendaal.

Katholieke hoogleraren

Portret van een uit zijn bol gaande Nijmeegse hoogleraar. Vanwaar die vreugde? Daarover berichtte dit
blad vorige week. Omdat het kennelijk weer kan of mag, katholiek zijn en tegelijkertijd professor. Het
aantal zich katholiek noemende gewone hoogleraren die hier de laatste vijf jaar zijn benoemd is althans
aanzienlijk groter dan dat van de lichtingen die in de jaren ‘80 aantraden. Reden genoeg dus voor
blijdschap. Niet voor gewone blijdschap, maar voor roomse blijheid. Identiteitsgevoelige blijheid, zoals
we het sinds jaar en dag mogen of moeten noemen. Blijheid die alleen maar groter wordt, wanneer men
bedenkt dat er zich in vroegere cohorten ongetwijfeld de nodige spijtoptanten c.q. late roepingen zullen
bevinden. De heer Schils, secretaris van het Stichtingsbestuur van de KUN, de instantie die over hoogleraren-benoemingen gaat, brengt de trend in verband met ‘het zich afwenden van het materialisme’.
“Mensen”, verklaart hij, “zijn in toenemende mate weer naar ‘iets’op zoek’”.
Een verademing, deze visie: het katholieke geloof heeft wel ‘iets’. Misschien ook zonder
aanhalingstekens. Wat meneer Schils volgens mij eigenlijk bedoelt te zeggen, is dat die religie vandaag
de dag ‘niet niks’ is, en het zal wel niet toevallig wezen dat ook een kritische geest als Jos Joosten in
zijn Zeemanlezing van twee weken geleden niet te beroerd bleek om God een plekje in zijn persoonlijke
mondholte te gunnen. Een virtueel, Kellendonk-achtig plekje, maar toch. Dit zijn bemoedigende
signalen. In de eerste plaats voor de Drieëenheid Zelf natuurlijk, maar ook voor het College van Bestuur
dat in nauwe samenwerking met de faculteitsdecanen de Drieëenheid ter zake van identiteitskwesties
altijd met raad en daad terzijde heeft gestaan, ook toen het materialisme op onvoorstelbaar brute wijze
om zich heen greep. Wat de hoogleraren betreft, de gewone zowel als de buitengewone, spreek ik hoop
uit dat zij hun blijheid bewaren en niet gaan overdrijven. En dat ze in ieder geval de komende jaren de
verleiding zullen weerstaan om over de vijver van het Pieter Bondamplein naar de collegezaal te
wandelen.

.

I.M. de zusjes Ogentroost

Laatste eerbetoon aan Jasmijneke en Esmeralda Ogentroost, de zingende tweelingzusjes van het
Mercatorplein. Hun leven was muziek. Waar het kunstlicht faalt en het lampeglas springt, blijft de kaars
branden in de wind. Toen we deze rubriek begonnen, spraken we de hoop uit dat de meisjes de natie met
hun fijne en diepzinnige luisterliedjes tot in lengte van jaren zouden blijven verrassen. En niet voor de
commercie zouden zwichten. En dan gebeurt er zoiets. In die treurige Nijmeegse stationstunnel,
godbetert. De chauffeur gaat niet vrijuit, zeker, maar de ware schuldigen aan het ongeluk zijn de
paparazzi. De ironie wil dat Van Gerwen en ik lang geleden zelf ook op die manier de kost hebben
verdiend. Ik heb nu over de dagen dat de wereld nog maar een stuk of wat beroemdheden telde. Je had
Brigitte Bardot, Grace Kelly en die ene Griekse kroonprins die Olympisch goud won met het zeilen in
de drakenklasse. En Elvis en Marilyn Monroe, natuurlijk. Echte beroemdheden. Je deed je werk
voornamelijk in Hollywood of aan de Côte d’Azur en soms vroeg Fellini je per telegram of je naar
Sophia Loren wilde komen. Als paparazzo was je toentertijd feitelijk meer butler en vertrouwensman
van je beroemdheid dan iets anders. Maar ineens begon het namaaksterren te regenen en onze
branche verloederde navenant. Enfin, van de ene dag op de andere vonden we het welletjes en zijn we
naar Nederland teruggekeerd, waar je kort daarna ook op iedere straathoek godbetert met een ster van
wereldformaat te maken kreeg.
Ik meld dit alleen om aan te geven dat we als paparazzi van de oude stempel niet zo snel meer van
iemand of iets onder de indruk raken. Maar toen we in een of ander vestzaktheatertje puur bij toeval
de zusjes Ogentroost hoorden, was het of oude tijden herleefden. “Het zijn meer nog dichteressen dan
zangeressen”, fluisterde Van Gerwen in mijn goede oor. Ze hadden toen net hun Stoute ballade van een
brave beukennoot ten gehore gebracht en maakten zich op voor een sprankelende versie van Vrouwtje
Houtjetouwtje, ga opzij. Als ze maar niet in de porno belanden, dacht ik op dat moment, ik geef het
eerlijk toe. Vlinder, dartel naar je vrijheid en Met een rugzak vol vertrouwen loop ik naar mijn horizon.
Fantastische nummers met fantastische titels. Daarom hebben wij deze rubriek zonder titel genoemd. Als
een bescheiden hommage aan hun prachtige chansons.
En nu is het voorbij, nu zijn ze uitgezongen.
Het kunstlicht faalt, het lampeglas springt, maar hun
kaars blijft branden in de wind.

