
!de bedrijf,"de scène
De radio 1 radiostudio. Het populaire inspraakprogram-
ma stand.punt nl.
DE PRESENTATRICE: Wouter heeft gezegd naar aanleiding
van zijn weigering om de DSB-bank te redden: “Mensen ver-
drinken niet omdat ze niet gered worden, maar omdat ze
niet kunnen zwemmen.” De stelling waarop u kunt reageren
luidt: Moet je mensen die verdrinken redden?

EERSTE BELLER: Ja hallo. Ben ik in de uizending?

DE PRESENTATRICE: Ja, u mag het zeggen.

EERSTE BELLER: Tuut-tuut-tuut...

DE PRESENTATRICE: Daar ging iets mis met de verbinding
geloof ik. We hebben nog een beller. U mag het zeggen.

TWEEDE BELLER: Ja met mevrouw Scherpenisse uit
Roosendaal. Ik vind het schandalig!

DE PRESENTATRICE: Reageert u op de stelling.

TWEEDE BELLER: Noh, dat doe ik toch! Wouter Bos krijgt
mijn stem niet meer! ING, ABN-Amro en diverse verzeke-
raars konden vorig jaar ook niet zwemmen, en die gaf hij wel
een zwembandje, waar wij nu met z’n allen voor mogen be-
talen.

DE PRESENTATRICE: Dank u wel. De volgende beller aan de
lijn.

DERDE BELLER: Ja, met Rijkaart uit Bodegraven. Als je je
hand niet ophoudt en je bedrijf maakt fouten die je probeert
op te lossen doordat iemand ondoordacht iets roept, dan
‘moet je leren zwemmen’. Kennelijk zijn de reddingsboeien
uitverkocht.

DE PRESENTATRICE: Dank u wel. De boodschap is duidelijk.

VIERDE BELLER: Hallo, met P.F. Romijn uit Rosmalen. Ik
vind het een vreemde stelling. Ik ken heel veel mensen die
niet konden zwemmen en toch gered zijn. Door mensen die
hun nek uitstaken. Dat wou ik effe zeggen.

DE PRESENTATRICE: Helder. De volgende.

VIJFDE BELLER: Met Van Veldhuizen uit Houten. Ik vind het
een macabere vergelijking. Als toeschouwers gelaten toekij-
ken hoe iemand verdrinkt zijn ze waarschijnlijk nog straf-
baar ook. De DSB lag al veertien dagen te spartelen, Bos en
Wellink keken gespannen toe.

ZESDE BELLER: Met mevrouw Mackensen uit Zierikzee. Ik
wou even zeggen dat ik het er niet mee eens ben, met de stel-
ling dat de Hedwigepolder onder water wordt gezet.

DE PRESENTATRICE: Dat was de stelling van gisteren, me-
vrouw Mackensen.
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ZESDE BELLER: Noh, ik ben het er
toch niet mee eens.
DE PRESENTATRICE: Fijn om te
weten. En wat vindt u van de stel-
ling van vandaag, of je mensen die
verdrinken moet redden?
ZESDE BELLER: Onzin! Waar moet
dat heen? Moet je de hele dag in
een bootje ronddobberen soms?
Nee, ik vind het zo zielig voor de
dieren, waar kunnen die naartoe
als de polder is ondergelopen?
DE PRESENTATRICE: Dank u voor
uw reactie. De volgende beller.
ZEVENDE BELLER: Ja, u spreekt
met admiraal ter zee Karel Door-
man. Als Wouter Bos bedoelt dat
iedereen die verdrinkt niet kan
zwemmen, dan neem ik daar bui-
tengewoon aanstoot aan ja. Weet
hij dan niet hoeveel ongelukkige
zeelui er in de loop van vele oorlo-
gen en andere ongelukkige omstandigheden zijn verdron-
ken in de zee, met al hun zwemdiploma’s op zak! Ik vind het
de slechtste vergelijking aller tijden!
DE PRESENTATRICE: Ik begrijp het. Dank u. We hebben een
nieuwe beller, zegt u het maar.
ACHTSTE BELLER: Met Bjørn. Zeg, als ik in slaap wil vallen
luister ik wel naar Met Het Oog op Morgen.
DE PRESENTATRICE: Nee, u spreekt niet met met met met
Met Het Oog op Morgen. Wilt u nog op de stelling reageren?
ACHTSTE BELLER: Verdrinken is nog te goed voor ze.
DE PRESENTATRICE: Dank u. De volgende. U bent in de uit-
zending.
NEGENDE BELLER: Ja met mevrouw Goedkoop. Ik vind het
zo zielig voor minister Middelkoop. Dan wil die eens mee-
doen met de anderen en dan mag het niet van het parle-
ment. En die spullen die ze daar hebben raken ze aan de
straatstenen niet kwijt. Vierenveertigduizend zeecontai-
ners! Ik vind het gewoon zonde! Laat ze die voor studenten-
huisvesting gebruiken. Mijn zoon zoekt al jaren naar een ka-
mer. En dan zeggen ze wel, ga maar in een kartonnen doos
zitten, maar dat wil je zo’n jongen ook niet aandoen. En je
kan ze ook niet eeuwig thuis houden, dan word je gekgillend
gek. Ofschoon mijn man zegt, hij zegt, straks is hij oud ge-
noeg om op eigen benen te staan ...
DE PRESENTATRICE: Daar ben ik weer. De volgende.
TIENDE BELLER: Met Ingejan. Nou las ik een stukje van
Geert Mak in de NRC van 11 april jongstleden waarin hij
doet alsof hij Karl Kraus voor het Nederlandse taalgebied
heeft herontdekt, en waarin hij een kernzin uit zijn oeuvre
helemaal verkeerd vertaalt. Ik zal hem even voorlezen: “In
deze grote tijd, die ik nog gekend heb terwijl u nog zo klein
was, en die weer klein zal worden, als u daartoe nog de tijd

wordt gegund.” Daar slaat deze
kundige PvdA-basher toch hele-
maal de plank mis. Er staat na-
melijk echt: “In deze grote tijd,
die ik nog gekend heb toen zij
(namelijk de tijd) nog heel klein
was, en die weer klein zal worden
als zij daar nog de tijd voor zal
krijgen.” Kennelijk ziet-ie het on-
derscheid tussen Sie met hoofd-
letter en sie met kleine letter niet.
En verder ben ik het helemaal
niet eens met de stelling, wat die
ook was.
DE PRESENTATRICE: We hebben
nog iemand aan de lijn.
TWAALFDE BELLER: Hallo, met
WF Hermans. Een held is iemand
die straffeloos onvoorzichtig is
geweest. Dushalve, volgens deze
definitie, tot nu toe is Dirk Sche-
ringa een held. Hij stal van de ar-

men en gaf aan zichzelf. En dat is weer de definitie van zelf-
verrijking, waar Nederland groot mee is geworden.
DE PRESENTATRICE: Houdt u zich alstublieft aan het onder-
werp. De volgende.
TWAALFDE BELLER: Met Kraus. Een held is iemand die te-
genover velen staat. Deze positie bereikt in de nieuwe oorlog
het eerst de bommenwerper, iemand die zelfs boven velen
staat.
DE PRESENTATRICE: Sorry voor de kraak op de lijn. Het
moest van ver komen. We hebben nog tijd voor één beller.
DERTIENDE BELLER: Zeg, hebbie ’t ghoord gister? Schandaal
tijdens voorstelling! Generaal neemt heft in eigen hand!
Journalisten op haar na geëxecuteerd!
DE PRESENTATRICE: Dank. Dat is alles waar we tijd voor
hadden. Maar iedereen was het wel niet eens met de stelling,
heb ik de indruk.
(changement.)

!de bedrijf, #de scène
Hoek Pietershalsteeg-Nes, de geboorteplek van Brederode.
EEN KRANTEVENTER: Extra-edietsieie! Stop de persen!
Schandaal tijdens voorstelling! Scène loopt uit hand! Ac-
teurs rukken op! Dronken generaal pleegt aanslag op pers-
centrum! Situatieschets onklaar gemaakt! Antiquarische en
bibliofiele ontucht ‘gewijnd’! Schade loopt in miljoenen.
Journalisten nergens meer veilig! Vrijheid van menings-
uiting met voeten getreden! Pers gemuilkorfd! Oorlog uitge-
broken! Toneel!
COMMENTAAR ACTEUR: Ja, sorry, het water was op.
COMMENTAART PERSCENTRUM: Geen commentaar (red.).
(changement.)
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