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MC: MULO Centrum 

De bibliotheek is met zijn onverwachte gangetjes, trappetjes, hoekjes, rustige zit
jes en manshoge stapels boeken een, lijkt het, natuurlijk gegroeid informatiecen
trum. Geruchten ruisen daar de hele dag langs ons als waren het zoemende 
telegraafdraden in de prairie. En zo heb ik gehoord dat men algemeen van 
mening is dat MC-Papier een krant is van MULO niveau. Daar ben ik het mee 
eens. 

Juist omdat ik op geen enkele wijze verbonden ben met de redactie, wilde ik hier 
even op ingaan. Het schijnt dat veel mensen behoefte voelden aan een krant. Dan 
zullen ze er ook zelf iets voor moeten doen. Alleen een symfonieorkest van 
goede kopij kan de MULO toon overstemmen. Als een paar !eden van het PV 
bestuur telkens een hele krant vol weten typen, kan je moeilijk verwachten dat zij 
ononderbroken het literaire peil van het Oude Testament weten te handhaven. 

Zelf ben ik ook niet vrij van schuld, want mijn eigen bijdragen zijn nu niet direct 
briljant te noemen. Ze weerspiegelen echter mijn niveau, al dan niet dat van de 
jolige MULO school. Het is een niveau dat ook bestaat binnen het MC en dat ook 
gehoord mag worden. Het zou alleen prettig zijn als het wat meer afgewisseld 
werd met een zacht gezoem van hoger honing. 1k heb de wetenschappers, die 
toch zoveel verre reizen maken, nog nauwelijks horen zoemen in MC-Papier. 

Joke Sterringa 



Mijn Eerste Schreden in bet MC 

Het leukste studentenbaantje dat ik ooit gehad heb, was bij het Research Instituut 
voor Toegepaste Psychologie. Er was een onderzoek gehouden naar leesvaardig
heid in alle eerste klassen van alle lagere scholen in Amsterdam. Het Instituut zat 
in een oud grachtenpand naast het huis van de burgemeester op de Herengracht. 
Het was een prachtige lente; wij sleepten tafels naarbuiten en keken in de scha
duw van de bomen in de stille grachtentuin de schriftjes na. Het was veel werk, 
dus werkten we de weekenden door. Een van ons nam dan bestellingen op voor 
de lunch en kwam terug met de heerlijkste broodjes van Amsterdam, uit de nabij
gelegen winkel van Van Dobben. Dat was de eerste belangrijke kennismaking die 
ik aan dat baantje te danken heb. 

Als we een schriftje nagekeken hadden, krasten we de resultaten met een zacht 
potlood op speciale formulieren. Met deze formulieren trokken we naar de IBM 
in de Weesperstraat, waar ze hortend opgezogen werden door een machine om er 
aan de andere kant als ponskaart weer uit te komen. Een paar etages hoger stond 
weer een andere machine die ratelend de ponskaarten sorteerde. De ponskaarten 
zouden verwerkt worden op de computer van het Mathematisch Centrum. Een 
van de studenten mocht mee naar het MC, zoals de psychologen het achteloos 
noemden. "Het wat?" vroegen wij werkstudenten. 'Naar de computer,' zeiden ze. 
Ik hoopte vurig dat ik die student zou zijn, want computers betekenden immers 
de toekomst, computers waren eigenlijk al de 2le eeuw. Ik zei niets, ik Iiet niets 
merken, ik paste alleen het eeuwenoude middel toe van het heel hard te willen. 1k 
werd inderdaad gekozen. Omdat ik zo goed ponskaarten kon lezen. Dat klopte, 
want ik had een keer de doos met kaarten van een hele school uit m'n handen 
laten vallen en noodgedwongen weer gesorteerd. 

Ik was zo opgewonden dat ik een echte computer zou zien, dat ik onrniddellijk 
God Mens en Machine ging lezen, op een uitzonderlijk kalme avond, want Ajax 
speelde tegen Panathinaikos om de Europa Cup. Een Amsterdarnmer weet niet 
beter dan dat hij Ajax-aanhanger is, en in die tijd had Ajax het voetballen tot een 
kunstvorm verheven. Elk kind kon als een sonnet opzeggen: 
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Keizer Cruijff Swart 

Miihren Neeskens Rijnders 

Blankenburg Hulshoff Vasovic Suurbier 

Stuy 

Maar ik was nu in de ban van computers en las door. Alleen vlak voor het einde 
van de wedstrijd zette ik mijn transistortje aan en hoorde hoe de volstrekt onbe
kende Arie Haan het winnende doelpunt had gemaakt. Kort daarna barstte het 
feestgedruis rond mij Jos. 's Ochtends om vier uur werd ik uit de slaap gewekt 
door iemand die in het steegje achter mijn huis vriendelijk doch ietwat zwalkend 
floot: Aaaaaa-jax wint de wereldcup .... 

De volgende avond zocht ik mijn weg naar het Mathematisch Centrum. De tocht 
werd bemoeilijkt doordat het Weesperplein pas was afgezet als aanloop tot het 
graafwerk voor de Amsterdamse metro. De Sarphatistraat was bovendien afge
zet, omdat daar de feeststoet met het zegevierende elftal langs moest op weg naar 
het balcon van de Stadsschouwburg. lk wrong me met fiets en al door de afzettin
gen heen en bereikte het onopvallende schoolgebouw in wat toen nog een volks
wijk genoemd werd en nu afbraakbuurt. Ik werd met wat ponskaarten afgevoerd 
naar een troosteloze kamer, waar ik wat rondhing. Tegen de tijd dat ik zelf MC-er 
was, was die kamer in tweeen gesplitst: voor, in een glazen hokje, zat Eldert 
Slagt, in de sombere alcoof achter, rug aan rug, Johan Wolleswinkel en Miente 
Bakker. Wat maakt de huidige generatie zich druk om kamemood? Zaten in het 
oude MC niet vijf mensen op een veel kleinere kamer - en niet de makkelijkste 
mensen, dat verzeker ik u - en zijn zij daar niet tot bloei gekomen als wiskundi
gen? Bijvoorbeeld Andries, die, besef ik nu, ten tijde van mijn eerste bezoek 
hoogstwaarschijnlijk twee etages boven mij aan het werk was. Tenzij hij zich die 
avond tussen de uitgelaten massa op het Leidseplein had begeven. 

Sommige ponskaarten gooide de computer eruit. Die werden naar mij gebracht 
en ik mocht in een andere kamer een nieuwe maken. Later heb ik die kamer vaak 
bezocht; ik stond er dan met de hand op de deurknop te luisteren naar verhalen 
over de Limburgse jeugd van mevrouw Homburg en over haar vader die smid 
was. Maar dat verleden was toen nog toekomst voor me en ik keek niet verder 
vooruit dan het moment dat ik de computer in werking mocht zien, waar ik uit
eindelijk schuchter om vroeg. In een kale kamer met neonlicht en gladde appara
ten werden onze ponskaarten schokkerig opgeslokt, en een printer ratelde meteen 
de resultaten af. Een wonder. Maar toch ook een beetje een teleurstelling, want er 
viel eigenlijk niets te zien. 
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Toen ik een paar jaar later de advertentie voor bibliotheekassistente op het 
Mathematisch Centrum zag, wist ik dat ik die baan wilde hebben. Om dan iets te 
weten te komen over wat er zoal binnenin een computer gebeurde. En toen ik de 
bibliotheek zag, met zijn houten vloeren, metershoge wanden met boeken en alle 
bureaus en tafels ook nog eens overdekt met grote stapels, toen was er zelfs 
sprake van wat men liefde op het eerste gezicht mag noemen. Wat het verwerven 
van kennis betreft heeft het MC me nooit teleurgesteld. Dat ik de wiskunde lang
zamerhand fascinerender zou vinden dan computers, was een extra gift die ik niet 
voorzien had. Nog veel minder te voorzien was dat mijn belangstelling voorzich
tig maar zeker zou verschuiven van de informatica en de wiskunde naar de infor
matica en de wiskundigen, die een wel zeer dankbaar studieobject bleken. 

Maar als ik destijds die baan op het Mathematisch Centrum niet gekregen had, 
zou ik nu wellicht in de broodjeswinkel van Van Dobben hebben gestaan. 

Joke Sterringa 
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Open Ruis 

Afgelopen week bield de bibliotheek dagelijks van 9 tot kwart over 5 open huis, 
een gezellig initiatief. We zagen er vele bekenden, en aangezien de wiskunde een 
bij uitstek masculine wetenschap is, waren dit vanzelfsprekend in overgrote 
meerderbeid mannen. Dankzij de vele genoeglijke bijeenkomsten van de laatste 
tijd was men niet scbuchter maar hing er een goede stemming: er werd opgewekt 
gegroet en hier en daar werden er zelfs praatjes aangeknoopt. Dus het ziet er naar 
uit dat de zo fel gevoerde PV-acties Lief Zijn Voor Elkaar en Ouwe Jongens 
Krentenbrood succes bebben. 

Het natuurlijk overwegend vrouwelijke bibliotheekpersoneel liep vrolijk tussen 
de bezoekers rond, nu eens druk pratend met elkaar, soms zelfs in hevige discus
sie gewikkeld, dan weer elkaar luid toeroepend van de ene naar de andere kamer. 
Een paar gasten kregen bij uitzondering om een uur of twaalf koffie aangeboden 
en een enkeling viel met zijn neus in de boter en mocbt delen in een van de vele 
partijtjes, die daar traditioneel opgeluisterd zijn met eigengebakken lekkemij . 

Er wercl door personeel en bezoekers intensief gebruik gemaakt van de Xerox, vooral 
toen die van de reproduktie uitviel. In de lange rij bij bet apparaat stond natuurlijk 
vooraan een GLOR-der, daarachter voor de niet-MULO-gangers onder ons een aan 
Menelaos herinnerende geleerde, naar mij verteld wercl, maar vrijdags om kwart over 
vijf zullen we voortaan belaas onze vaste informaticus moeten missen. (Het ga je 
goed, boor!) We vragen ons trouwens af of de aankondiging van het open huis wel 
verspreid was op de informatica afdeling, want zij was in aanzienlijk minder grote 
getale opgekomen dan de overige afdelingen. Maar misschien is dit ontbreken eerder 
te wijten aan de barre tocht die haar leden af moeten leggen om de bibliotheek te kun
nen bereiken en voelen zij zich niet zozeer verbonden met het MC als wel met de 
Amstel brouwerij, waarvan zij een open huis week zeker zouden bezoeken. 

Het getuigde van grote ondememingslust van de kant van het bibliotbeekperso
neel, en soms nog meer van de kant van de bezoekers, dat de boeken van de bibli
otheekcollectie uit te lenen waren. We juichen het ten zeerste toe dat dit ook na 
de open buis week mogelijk zal blijven en dat men niet opziet tegen de vrij Jange 
rijen die af en toe bij de balie ontstonden wanneer een boek niet meteen gevon
den kon worden of nieuwelingen daar strandden, hun orientatievermogen geheel 
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verward en duizelig van kamers met namen als BA en IA. 

Al met al was het een geslaagde week die zeker voor herhaling vatbaar is. En 
misschien een goed idee voor andere afdelingen, in het kader van bovenge
noemde acties natuurlijk, en desnoods met subsidie? 

Joke Sterringa 
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E=mc 

Stond 1979 in het teken van de Einstein herdenking, laat 1980 hetjaar zijn dat de 
vereenvoudiging van de wiskunde inluidt. Zowel wiskunde als taal zijn middelen 
om vonn te geven aan onze gedachten. Als zodanig moeten zij ondergeschikt zijn 
aan om,; wij hoeven ons niet door onze eigen hulpmiddelen te laten tiranniseren. 
Een volk dat niet langer hecht aan het onderscheid tussen het voltooid deelwoord 
en de 3e persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd, zal zeker geen behoefte 
hebben aan hogere wiskunde. 

Wiskunde moet, net als spelling, voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom ver
dient het aanbeveling ingewikkelde berekeningen in het vervolg achterwege te 
laten. Het ligt voor de hand bij onze rekenkundige handelingen alleen tot 10 te 
gaan, want dan kunnen we het met onze vingers af. We zouden natuurlijk onze 
tenen in het wiskundig gebeuren kunnen betrekken, maar dan moeten we telkens 
onze schoenen aan- en uittrekken, wat diegenen onder ons die moeite hebben met 
veters zou benadelen. En we moeten tot elke prijs voorkomen dat er nieuwe hin
dernissen worden opgeworpen. Niet vallen dus over een kwadraat meer of min
der, dat is alleen maar haarkloverij. 

Verder dienen buitenissige tekens afgeschaft te worden. Voor een wiskundige die 
geen verschil ziet tussen de d en de t, zijn de aleph, de alpha en de a van aapje 
toch zeker een pot nat. Deze door mij voorgestelde vereenvoudiging brengt niet 
alleen een belangrijk gebied van de wiskunde binnen het bereik van iedereen, het 
levert ook enonne voordelen wat betreft het drukklaar maken van wiskundige 
teksten: geen tekens meer die boven- of onderaan de regel hangen, geen gehan
nes meer met het verwisselen van bolletjes, endure machines met de (toch al 
achterhaalde) ingebouwde correctietoets zijn overbodig. 

Er zijn beoefenaars van de mathematica die een dergelijke vereenvoudiging 
ontoelaatbaar achten. Zij beweren dat de wiskunde ten grondslag ligt aan alle 
andere wetenschappen, ja dat het de basis vonnt van alle verworvenheden van 
onze moderne maatschappij. Juist daarom zou het gemeenschapsgoed moeten 
zijn en niet uitsluitend in handen van een beperkte, reeds op jeugdige leeftijd en 
volgens sexistische nonnen geselecteerde groep. Hebben wij niet allemaal de 
meisjes horen zuchten op de middelbare school onder het juk van de wiskunde-
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lessen? Vereenvoudiging van de wiskunde zou dan ook niet alleen het democrati
seringsproees binnen deze maatsehappij bevorderen, het zou tevens een 
belangrijke stap zijn op de weg naar volledige gelijkwaardigheid van de geslaeh
ten. 

Het Mathematiseh Centrum, dat zo'n eentrale plaats inneemt in wiskundig 
Nederland, is de aangewezen instelling om voor te gaan in deze rechtvaardige 
strijd. Juist omdat zij zieh waar het de Nederlandse taal betreft reeds een voor
hoedepositie heeft verworven, zal haar strijd op dit nog zoveel essentieler gebied 
des te overtuigender zijn. 

Laat voor ons voortaan E = gewoon me zijn. En het me = E, met de e van Een
vout. 

Joke Sterringa 
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Opa 

Toen mijn grootvader zijn verloofde aan zijn ouders voorstelde, zei zijn moeder: 
"Je had toch beter Riekie kunnen nemen." Maar de conventie eiste dat hij mijn 
oma huwden en zij gingen been en vennenigvuldigden zich voortaan, daartoe 
aangespoord door de pastoor, binnen bet door kerk en staat erkende verbond - Zij 
trokken naar de hoofdstad en leefden er in een volksbuurt niet ver van de gasfa
briek waar mijn grootvader als stoker werkzaam was. Deze wijk grensde aan de 
Jordaan. 's Ochtends en is avonds gingen groepjes Jordanese vrouwen voorbij op 
hun sloffen en in hun roodbaaien rokken, op weg naar of van de fabriek. Zij 
waren van een vervaarlijk ras; bij ruzie braken zij uit in bees gekrijs, trokken de 
haarpennen uit hun hoge kapsels en staken elkaar wild naar de ogen. 

Mijn grootvader was van nature niet gewelddadig, Het was oma die de kinderen 
af en toe een klets om de oren gaf met haar bossies wortelen van handen. Alleen 
als de kinderen niet gingen slapen, maar onder de dekens met hun hoofd aan bet 
voeteneind lagen te giechelen, maakte hun vader daar een eind aan door met zijn 
stok ter hoogte van de hoofdkussens te slaan, en deed alsof hij niet wist dat zijn 
telgen ondersteboven in bed lagen. Hij had ook zonder slaan gezag. Onder andere 
door het indrukwekkende aantal vaardigheden dat hij beheerste. Dit was nog 
voor de tijd van de specialisatie, en mijn grootvader kon als een vakman behan
gen, zeil leggen, stoelen matten, schoenen lappen, touw maken en timmeren. Zijn 
zes dochters gaf hij alien een fraaie naaidoos, een broodplank en een broodmes 
mee. Door de wijze waarop hij springtouwen repareerde dwong hij zowel bij zijn 
eigen kinderen als bij die van de buren respect af, maar waarschijnlijk toch bet 
meest door Zijn verschijning. Hij liep kaarsrechtop, had een grote snor en don
kere ogen. Om zijn persoon bing de zwijgzame stugheid Friezen eigen. Hij was 
een man van kernachtige uitspraken" zoals: "Je zult doen wat ik zeg, al is het 
averechts verkeerd." De onrechtvaardigheid hiervan dreef mijn moeder tot de 
extreme reactie: "Als ik later groot ben, pak ik een mes en dan vermoord ik 
hem." 

Zij had deze extremiteit van haar vader. Hij was autoritair maar consequent. De 
dochter die op zeventienjarige leeftijd getrouwd was en na zes maanden met de 
baby op de arm huilend op de stoep stond, vroeg hij : "Houd je nog van hem?" 



"Ja." En hij stuurde haar terug naar haar man. Twee jaar later kwam ze weer: "lk 
houd niet meer van hem.pl Ze mocht blijven. Tegen de vrijer van een andere 
dochter zei hij: "Korn jij over een jaar nog maar eens terug,', wat de jongeman 
deed, en hij kreeg mijn tante. Omdat hij het gedrag van zijn lievelingsdochter ook 
al in verband met een man, niet goedkeurde, heeft hij dertien jaar niet tegen haar 
gesproken. 

Nog standvastiger was hij in zijn houding tegenover bet geloof. Zijn zuster had 
een goed !even als pastoorsmeid. Als alleenstaande had zij, juist door haar bij
zondere functie, aardig kunnen sparen en zij had haar broer met zijn gestadig uit
dijende gezin wat van dat geld in bet vooruitzicht gesteld. Bij haar dood bleek 
echter dat zij volstrekt geen bezittingen achterliet, daar alles de kerk zou toebeho
ren. Mijn grootvader ontstak in woede tegenover zijn zusters pastoor, vloekte de 
man stijf en verbrak alle banden met de kerk. Zijn jongere kinderen gingen naar 
openbare scholen, pasgeborenen werden niet meer gedoopt en pastoors of kape
laans werd de toegang tot het huis ontzegd. Bijna een halve eeuw later, in de 
benauwende jaren van de tweede wereldoorlog, trad mijn grootmoeder weer toe 
tot de gemeente der gelovigen; als zij dan toch af en toe bezoek had van de zijde 
van de kerk, zat opa knorrig in zijn stoel. Hij noemde de dienaren Gods steevast 
"die sigarendieven". In de jaren dat de breuk met de kerk nog recent was, werden 
zijn kinderen op straat nageroepen en uitgejouwd, omdat zij "van het geloof afge
rollen" waren, wat rijmde op hun familienaam. Ook in huis gaf bet we! eens 
moeilijkheden. Voor de maaltijd bijvoorbeeld zat het gezin wat onwennig rond de 
tafel, zich bewust van de leegte die bet afgezworen gebed liet. Dan sprak mijn 
grootvader, in plaats van de oude bede om Gods zegen: "Vreten jullie maar, ik 
heb er hard voor moeten werken." 

Joke Sterringa 

14 



Lente 

Ik Iig in bed en kan niet slapen. Het is nog Iicht buiten. Ik kijk naar de huizen in 
de verte, waar de zon op de zolderramen schijnt. Mijn zusje mag vandaag langer 
opblijven en ik verveel me. 1k besluit te gaan vragen waar ze blijft. Ik sta op en 
loop langzaam om het lange bed heen, dan de gang door. Voorzichtig maak ik de 

kamerdeur open. 

"Wanneer komt.. . ?" 

"Ssst," wordt er geprikkeld tegen me gezegd. Mijn moeder zit aan de tafel met 
een strak gezicht. Mijn vader staat met mijn zusje bij het raam; ze kijken niet 
naar me. Ze zwijgen allemaal. Het duurt heel Iang. Ik heb iets fout gedaan, maar 
ik weet niet wat. Dan gaat mijn moeder verzitten, m ' n vader en Klaartje )open 
weg van het raam, m'n moeder haalt me naar zich toe. Er wordt gewoon tegen 
me gepraat, alsof ze vergeten zijn dat ze onverwacht tegen me uitvielen. 1k moet 
even na acht uur de kamer zijn binnengekomen op 4 mei. 

Het jaar daama mag ik ook opblijven. Tegen achten worden we onwillekeurig 
naar het raam gedreven. 1k kijk naar de vlaggen. Ik weet precies welke buren een 
vlag hebben. Naast ons zwaait een forse vlag zacht heen en weer, verderop hangt 
een kleine met een mooie kleur blauw. Ik voel het als een tekortkoming dat wij 
geen vlag hebben. Alsof we fout zijn geweest in de oorlog, net als de familie de 
Haan en meneer Brands, die we niet groeten. Van sommige gezinnen groeten we 
alleen de vrouw en de kinderen, ook als we ze met z' n alien tegenkomen. 

"Waarom hebben wij geen vlag?" vraag ik. 

"Dat is veel te duur," zegt mijn moeder afwezig, "Al dat geld voor een lap stof." 

Meneer van Zijl, die een stukje grond heeft waarop hij groente verbouwt, komt 
aangefietst, smijt zijn fiets tegen een lantaampaal en rent op zijn klompen de stoep 
in, klots, klots, klots, om nog voor acht uur binnen te zijn. Het wordt heel stil, de 
plechtige stem op de radio is opgehouden met praten. Twee tonen van een trompet. 
Mijn moeder heeft tranen in de ogen, mijn vader kijkt doelloos uit het raam. 1k kijk 
ook naar buiten. De lantaams branden, de auto's op de Haagseweg staan stil, de 



lammetjes !open gewoon door het weiland, een koe loeit. De lucht is heel zacht
blauw. In de gracht komt langzaam een eend aangezwommen met een stuk of wat 
jongen die snel over het water vooruitschieten in verschillende richtingen. Het zijn 
de eerste jonge eendjes van het jaar. Dan klinkt het Wilhelmus uit de radio. Opge
lucht ga ik weer zitten. Het is lente, en morgen is het bevrijdingsdag. 

Joke Sterringa 
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Boekbespreking I 

Aap Noot Mies door J. Lighthart en H. Scheepstra. 

Ik heb dit boek gelezen op aanraden van mijn oudere zuster en ik vond het erg 
boeiend, Ondanks de storende typografische eigenwaardigheid om bij langere 
woorden streepjes te plaatsen tussen de afzonderlijke lettergrepen. 

Dit werk belicht alle aspecten van het Nederlandse gezinsleven en legt de ver
schillende rolpatronen daarin bloot; zelfs dat van Does wordt op overtuigende 
wijze behandeld. Het is geschreven in een heldere stijl, die erg direct overkomt. 
De tekst wordt ondersteund door goede illustraties, met mooie tekeningen van 
het Hollandse landschap. 

Het lezen van dit werk heeft bij mij bet bewustwordingsproces aanzienlijk ver
sneld, en ik overdrijf niet als ik zeg dat het een nieuwe dimensie heeft toege
voegd aan mijn belevingswereld. 1k zou het iedereen dan ook willen aanbevelen 
als een leerzaam en bovenal een zeer herkenbaar boek. 

Joke Sterringa 



Lessen in Democratie I 

Laatst hoorde ik de volgende woordenwisseling tussen mijn poezen: 

"Ga uit mijn mandje. Tinnef', zei Katrientje. 

"Lameslapen", bromde Tinnef. 

"Tinnef', sprak Katrien dreigend, "Ik tel tot drie en dan benje eruit". 

"Donder op!" was Tinnefs reactie. 

"Het is mijn mandje, Tinnef. Ga d'ruit of ik sla je d'ruit". 

Beide partijen maakten zich op voor de strijd. Ik besloot tussenbeide te komen. 
"Poezen, poezen", sprak ik kalmerend, "Waarom meteen zo gewelddadig, we 
kunnen toch tot een redelijke oplossing komen?" 

"Ik weet een hele redelijke oplossing", zei Katrientje snel, "Zij gaat in de stoel, 
en ik in mijn mandje". 

"Wat heb jij het toch aldoor over 'mijn mandje'?" zei ik, "Het is jouw mandje 
helemaal niet, het is ons mandje". 

"Hah!" lachte Katrientje vreugdeloos, "Ons mandje! Heb ikjou er ooit in zien 
liggen? Nee. Heb ik Tinnef er ooit in zien-liggen? Nee. 1k ben de enige hier die er 
gebruik van maakt. Kortom, het is mijn mandje, en ik wil er nu in liggen". 

"Goed, goed. Het is waar dat Tinnef en ik er tot nu toe nooit in gelegen hebben". 

"En ze zal er ook nooit meer in liggen ook!" 

"Daarom beschouw jij het als een verworven recht", ging ik rustig verder, loom 
erin te mogen liggen, wanneer jij dat wilt". 

"Zoals nu bijvoorbeeld!" 

"En verworven rechten mogen niet aangetast worden, daar ben ik me van bewust. 
Maar Tinnef heeft het plekje nu ontdekt, en zij mag er toch ook we! eens in Jig-

18 



gen?" 

"Om de dooie dood niet!" 

"Je moet een beetje inschikkelijk zijn. Als Tinnef trouwens een beetje inschikke
lijker was, zoudenjullie er best met z'n tweeen in kunnen liggen". 

Tinnef zwol onmiddellijk op. "Hier zou niet eens een muis bij kunnen". 

"Stel je niet aan", zei ik. 

" * * * ", zei Tinnef. 

"Tinnef!" riep ik geschokt. "Drukje wat lineairder uit. Zo' n formule krijgen we 
nooit door de censuur! Daar bestaan gelukkig niet eens IBM bolletjes voor". 

"Ile wil helemaal niet met haar liggen", schreeuwde Katrientje er tussendoor. "Ile 
wil alleen liggen". 

"Doe niet zo raar. Luister allebei. We !even in een democratisch land. We kunnen 
erover praten, we .. . " 

"Ile ga niet met haar in dat mandje. Ik denk er niet aan". 

"Laat me uitspreken, Katrientje. Je moet me niet steeds in de rede vallen. We zijn 
alledrie intelligente wezens, en we kunnen hier rustig over praten". 

"Als je dan maar iets zinnigs zegt", mopperde Katrientje, "Want tot nu toe had 
het niet veel om het lijf'. 

Ik ging hier aan voorbij . "Luister. We wonen hier met z'n drieen. We zullen alle
maal een beetje rekening met elkaar moeten houden, maar we kunnen het elkaar 
zo aangenaam mogelijk maken door samen de zaken te bespreken en door samen 
beslissingen te nemen. Je weet dat volgens een van onze politieke partijen mee
beslissen tot onze basisbehoeften behoort". 

"Je bedoelt natuurlijk meeeten", zei Tinnef. 

"Nee, ik weet het zeker. In hun programma staat: kleding, huisvesting, voedsel en 
meebeslissen". 

"Met wie?" vroeg Katrientje achterdochtig. 

"Met de medemensen in de maatschappij . Oat heet inspraak". 

"Uitspraak", zei Katrientje. "Tinnef heeft een Amsterdams accent. Oat heeft ze in 
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het asyl opgedaan". Maar Tinnef reageerde niet, want ze sliep al weer. 

"Inspraak", zei ik. "En Ieid me niet af. Waar was ik ook weer?" 

"Medemensen", hielp Katrien me. "Zijn wij dan medepoezen?" 

"Ja", zei ik, "en dan beslissen we samen. Beslissingen worden genomen aan de 
basis. Hier zijn jullie de basis". 

"Waarom zijn wij de basis?" 

"Omdat ik het voor het zeggen heb", versprak ik me. Katrientje zat er bovenop: 

"Hoor je dat!" riep ze verontwaardigd, en stootte Tinnef aan. Deze schrok op. 
"Laat me toch met rust. Of moet ik soms spandoeken buiten dit mandje hangen 
met bezet en laat me slapen?" 

"We hadden het over democratie en niet over terreur", zei Katrientje hooghartig. 
"Al geef ik toe dat het gesprek inderdaad meer over onderdrukking leek te gaan. 
Wij zijn de basis en mevrouw heeft het voor het zeggen". Ze wierp me een vuile 
blik toe. 1k had het schaamrood op de wangen en wiebelde wat met mijn tenen. 

"Als je maar weet dat bezetting het middel is om democratisering af te dwingen", 
zei Tinnef, niet bepaald slaperig nu. "Vraag het maar aan de eerste de beste stu
dent". 

"Dan wordt het tijd dat wij het een en ander gaan bezetten", zei Katrien, en stapte 
bij haar medepoes in het mandje. "Want die daar ontpopt zich als een ware dicta
tor" . 

"Wat?!" riep ik geagiteerd. "Als iemand hier moet gaan bezetten, ben ik het we!. 
Ik wil hier de hele tijd een democratische bestuursvorm invoeren, maar het enige 
waar jullie in gei:nteresseerd zijn, is in slapen in het mandje. lk vergiste me 
zojuist toen ik zei dat ik het voor het zeggen had. Ik bedoelde dat ik de kost ver
dien. Zwoeg ik niet dagelijks op het MC, terwijl jullie op het balcon tussen de 
Afrikaantjes liggen te zonnen?" 

"Geen discriminerende opmerkingen alsjeblieft". Katrien gaf me geen enkele 
speling meer. "We maken geen onderscheid naar huidskleur, geloofsovertuiging 
of ras, pas een beetje op. Altijd die verkleinwoorden: zwartjes, nikkertjes, afri
kaantjes 

"Maar ik heb het over die oranje bloemetjes!" riep ik verbaasd, "Die heten Afri
kaantjes!" 
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"Dan noem je ze in het vervolg maar bij hun Latijnse naam", zei Tinnef en gaf 
Katrien een lik. "Zwoegen op het MC. Het mocht wat. Je werkt trouwens alleen 
halve dagen". 

"Maar op die manier is er meer plaats voor een werkeloze", zei ik zo sociaal als 
ik maar kon. 

"Maak <lat de kat wijs", zei Katrientje. "Je wilde alleen een halve baan, en er was 
alleen een halve baan. Je mag bovendien niet op ons neerkijken omdat wij ander
soortig werk doen. Ik heb jou nog nooit een vlieg zien vangen. En ik zou best op 
het MC willen werken. Met die ratten had <lat best gekund, toen hadden Tinnef en 
ik goed werk kunnen verrichten!" Ze legden hun staarten om elkaar. 

"He ja, alle Sterringa's op het MC", zei ik smalend. "Het is toevallig een wiskun
dig instituut, geen familiebedrijf'. 

"En de Bernoulli's dan?" vroeg Katrien. 

"We hadden het over democratie", riep ik wanhopig. "Niet over de geschiedenis 
van de wiskunde. Willen jullie een democratische bestuursvorm, met lunchmeet
ings en zo, of niet?" 

"Krijgen we dan eten?" vroeg Tinnef, die alweer lag in te doezelen, maar nu met
een opkeek. 

De verleiding was groot om haar om te kopen, maar ik bedwong me en sprak 
naar waarheid: "Nee. ledereen neemt gewoon z'n pakje brood mee". 

"Geef mijn portie dan maar aan Fikkie", zei Tinnef en sloot haar ogen. 

"Ik vertrouw jou voor geen cent. Ik beslis liever zelf', zei Katrien en legde haar 
kop op Tinnefs buik. 

"Het MC kan het", verzuchtte ik, "Heel Nederland kan het. Dan moeten wij het 
toch ook kunnen ... " 

Joke Sterringa 



Lessen in Hierarchie II 

"Vang die vlieg eens, Katrientje," zei ik getergd, "Ile word er zenuwachtig van 
zoals dat beest rondzoemt." 

"Commandeer je hondje en blaf zelf," zei mijn oudste poes. 

"Doe nou niet zo flauw. Je weet dat Tinnef het niet half zo goed kan." 

"Nee," zei ze. "Ik vind de organisatie hier in huis dermate onbevredigend dat ik 
niet eens meer de lust kan opbrengen een vlieg te vangen." 

"Pardon?" zei ik. 

"De hierarchische structuur hier belemmert me in mijn vrije ontplooiingskan
sen." 

"Sodemieter op," zei ik tegen de vlieg. "De wat?" 

"De hierarchische structuur," zei ze nadrukkelijk, "Een pyrami .. . " 

"Ja, laat maar zitten," onderbrak ik haar. "Waar heb je die term vandaan. 1k zeg 
zoiets nooit en ik haal ook nooit mensen over de vloer die zoiets wel zeggen. 
Waar heb je dat vandaan?" 

"Dat heeft ze uit MC-Papier," zei Tinnef behulpzaam. 

"O hellep," steunde ik, "Op die manier dwingje me censuur toe te passen. 

"Als je maar van het cryptogram afblijft," zei Tinnef, "En volgens mij is onzin 
een sterk geYsoleerd woord." 

"Onmin," zei Katrientje, "en die krant wordt al gecensureerd. Er was tenminste 
in gelakt. Je wilt de massa dom houden." 

"Je bent toch niet stiekem naar een Abva bijeenkomst geweest?" vroeg ik achter
dochtig, "Of heb je dit ook al uit MC-Papier?" 

"Geen afleidingsmanoeuvres, beken het maar: jij wilt ons dom houden." 
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"Massa!" riep Tinnef. 

"Jij ook al?" zei ik bitter. 

"Et tu, Brute," imiteerde Katrientje me dramatisch en stortte als door een dolk 
getroffen ter aarde. 

"Sterk ge1soleerd !" juichte Tinnef. 

"Kassa," zei Katrien, "Jij wilt de massa isoleren door ze kennis te onthouden." 

"Zolang de massa zich met Cryptograrnmen bezighoudt en sterk ge1soleerde 
woorden verzint, maak ik me nog niet bezorgd," zei ik. 

"Vliegen en cryptogrammen, he" verweet Katrientje me, "Dat hadden de Romei
nen ook al verzonnen: brood en spelen." 

"Jij hebt teveel Asterixen gelezen," stelde ik vast. 

"Globe," zei Tinnef, "Glore. Dat bet glore." 

"Dat het glore," herhaalde Katrien neerbuigend, "Als dat goed is, kan je ook naar 
gloke: Laat de luike gloke zijn." 

"Ile gloof niet dat dat mag," zei Tinnef bedrukt. 

Katrientje wendde zich weer tot mij: "Jij staat nooit open voor een eerlijke dis
cussie." 

"Goed," gaf ik toe, "Ik zal me inhouden. Vertel maar." 

"Een hierarchische structuur," begon ze, "is erg star. Als je gekke gezichten gaat 
trekken houd ik op." 

" Ile trek geen gekke gezichten, ik moet niezen. Ik geloof dat ik steeds allergischer 
word voor poezen." 

Ze keek me onderzoekend aan, maar ging toch verder: "Wij zouden een collectief 
moeten vormen." 

"Waar heb je dat nu weer vandaan?" kreunde ik. 

"Dat kwam ik onlangs tegen toen ik iets over Bourbaki las," zei ze ontwapenend. 

"Waarom sluit je je daar dan niet bij aan," zei ik geniepig, maar daar stapte ze 
overheen. 



"Door het systeem van rangen en standen binnen onze huidige leefsituatie heb ik 
het gevoel dat mijn functie ondergewaardeerd wordt. In een andere, meer flexibele 
opzet, waarin de rangen geegaliseerd zijn, zou ik beter tot mijn recht kunnen 
komen. Hier sta ik onderaan de sociale ladder; al mijn initiatieven worden door jou 
getorpedeerd. Dat werkt frustrerend. Als mijn positie opgewaardeerd werd, zou ik 
meer gemotiveerd zijn. In een collectief zou ik meer creativiteit kwijt kunnen. Ons 
huidige leefmodel is teveel mensgericht, het heeft geen oog voor de poezenkant 
van de zaak. Watjij ons biedt is een schijngelijkheid waaronder ik wegkwijn." 

"Ile ben sprakeloos," zei ik oprecht. 

"Glore," zei Tinnef, "Glors, glort." 

"In een minder star geordende leefgemeenschap zou ik meer kunnen geven van 
mezelf," vervolgde Katrientje, "meer doen." 

"Heb ik je ooit een strobreed in de weg gelegd?" vroeg ik, "Heb ik je ooit tegen
gehouden als je een vlieg wilde vangen? Integendeel, ik heb je zelfs aangemoe
digd." 

"Je onderschat het psychologische effect dat een hierarchie op de basis heeft," 
verklaarde ze. 

"Basis," murmelde Tinnef. 

"Het vormt een barriere die het arbeidsplezier ondermijnt en die de creativiteit 
blokkeert," zei ze met een poot emotioneel op haar hart, de andere strijdvaardig 
geheven. "In een goed gecoordineerd collectief kan ieder lid optimaal functione
ren, zich vrij ontplooien, zich volledig in-. zetten." 

"Zich volledig inzetten," herhaalde ik, "Goed datje het zegt." En ik uitte de 
strijdkreet: "Gelijke rechten, gelijke plichten." 

"Maar sommige dingen zijn ons vrijwel fysiek onmogelijk," bracht ze naar 
voren. "Je denkt toch niet dat als ik bij de slager om een pond hart vraag, hij me 
dat ook werkelijk geeft." 

"Nee," gaf ik toe. 

"Ile heb niet eens zakken om een portemonnee in te stoppen," zei Tinnef en 
betastte haar buik. 

"Als we een buidelrat namen," stelde Katrien voor, "dan .. . " 

"Nee," zei ik resoluut. "Een collectief is tot daaraantoe, maar niet met een buidel-

24 



rat. Zelfs niet om een portemonnee in te stoppen. Dat gaat mete ver." 

"Dat is de limit," echode Tinnef. "Is limit sterk gei'soleerd, Katrien?" 

"Limit is Engels." 

"Maar iedereen zegt het!" riep Tinnef verontwaardigd. 

"Wat doenjullie eigenlijk Is ochtends als ik weg ben?" vroeg ik nieuwsgierig. "Ik 
dacht altijd dat jullie lagen te slapen. Jullie slapen altijd als ik thuis kom." 

"We doen soms een dutje," vertelde Katrien, "en ik lees wel eens wat. Kennis is 
macht." 

"Ik merk het," zei ik, "Ik ondervind het aan den lijve." 

"Die is mooi," zei Tinnef, "Lijve." 

"Het is heel mooi," zei Katrientje, "maar het heeft maar vier letters. le jee heet ij 
in het Hollands." 

"Een computer leest het als ie jee," sputterde Tinnef tegen. 

"Maar jij bent geen computer," besliste Katrien. 

"Jijzelf hebt anders aardig wat weg van een database," zei ik bewonderend tegen 
haar, "Je bent een bron van onverwachte kennis." 

"Hoe stajij nou echt tegenover mijn voorstel?" vroeg ze me op de man af. 

"Ik moet even laten bezinken wat je gezegd hebt," zei ik, "Als je over die dingen 
praat, gebruikje nooit gewone woorden, maar altijd van die lelijke: coordineren, 
egaliseren, functioneren." 

"Isoleren," zei Tinnef. 

"Weet je," bekende ik, "Ik zou er beter over nadenken als ik het gevoel had dat je 
het allemaal zelf bedacht had, maar nu klinkt het als van die kant en klare linkse 
praat en progressieve frasen: als je met de juiste vlaggetjes zwaait, mag je mee
doen." 

"Frase," zei Tinnef en keek vragend naar Katrientje. Maar die bekeek haar eigen 
sterk geisoleerde vocabulaire, waarvan helaas maar weinig woorden vijf letters 
tellen. 

Joke Sterringa 



Never Argue with the Cat Next Door. 
He's Always Right! 

door Bob Hoogenboom 

Een onuitstaanbaar soort mensen zijn de kattenbezitters. 7,e hebben namelijk de 
gewoonte vreselijk over die beesten te ouwehoeren. Daarin zijn ze bijna nog 
erger dan mensen met kinderen, het enige verschil is dat ik me van kinderen nog 
voor kan stellen dat ze, za heel af en toe - laten we zeggen, eenmaal per jaar -
iets doen wat de moeite van het vertellen waard is, in uiterst beslotenfamilie
kring. Als er dan tenminste geen politieke-, natuur- of voethalrampen gebeurd 
zi}n. Maar wat nog erger is dan mensen die een kat hebben, dat zijn mensen met 
meerdere katten. Deze mensen vinden het zelfs interessant wat de argeloze bezit
ter van een kat over dat beest te me/den heeft. 

Dit heb ik bi} toeval ontdekt, en hier op het MC nog wel. Nu denkt U, argeloze 
Lezer, natuurlijk wat een onzin: hier op het MC wordt vaak iets ontdekt, za 'n 
beetje elke drie jaar wel eens wat. Ja, maar dat zijn dan wiskundige ontdekkin
gen. Menselijke ontdekkingen zijn ons alien vreemd. Totdat ik dan eergisteren 
onze alom geprezen bibliotheek betrad om een artikel te gaan zaeken, wat vol
gens mi} in een obscuur Russisch tijdschrift stand. Nu, dat laatste klopte, want 
volgens alle officiele kanalen bestond het blad niet. Maar de ellende began 
allang voor ik me ook maar in de richting van de tijdschriftenkast had kunnen 
bewegen. Ik Leed namelijk onder hetfeit dater nog geen volkomen onzichtbaar 
verband bestaat, althans niet voor zaver ik weet. En za 'n witte lap omje hand 
jawel waarde Lezer, om mijn rechterhand bevond zich een keurig wit verbandje, 
in verband met een ongelukje waar ik zameteen over uit zal weiden - geeft 
onmiddellijk allerlei aanknopingspunten voor grapjassen. Jk zal Ude jlauwe 
grappen die er in deze twee dagen over mijn hoofd gestort zijn besparen. Deze 
zauden zelfs aan dit stuk niks positiefs bijdragen. 

We/nu, in de bibliotheek werken enige meisjes. Dat ziet iedereen die daar binnen
komt direct. "Goh, wat heb jij nu aan je hand?" vroeg er eentje die zich normali
ter achter de balie verschuift. Goed, ik began dus met heel vriendelijk uit te 
leggen dat ik een beetje ruzie had gehad met mijn kat ( ik behoor ook tot die g roep 
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mensen die ik noemde in de eerste zin van dit verhaal). Onmiddellijk daama was 
al mijn Leed en eventuele pijn - daarnaar hadden ze niet eens gevraagd - verge
ten en ontspon zich een gesprek over de katten die de desbetreffende meisjes 
bezitten. Meerkattig waren ze, allebei. 

Direct begonnen ze te vertellen over Frabbel en Ipsel, maar lpsel was al jaren 
dood, dus vervangen door Flopspel, en ook over Hendrik en Thomas, of hoe al 
die beesten wel niet mo gen heten: wat ze aten, of ze goed waren tegen muizen, 
ratten, spinnen, planten, tegen teveel bloed inje rechterhand. Of ze voor het 
raam zaten, het merkten als de melkboer zeventien huizen verder een pak melk 
voor de deur neerzette, en meer van dergelijke onzin. Lezer, snapt U er nog wat 
van? Op het laatst ging hun kattige interesse wver dat ze mijn droevige relaas 
zelfs stof genoeg vonden voor een heel stuk in de PVpapier, denkend dat het 
iedereen net wveel als hen interesseerde of mijn katd'r kattebak in de douche, op 
het toilet of op het balkon staat. En U, waarde Lezer, bent daar nu het slachtoffer 
van. Tenminste als U het tot hier hebt uitgehouden. En dat laatste betekent dan 
weer dat U zelf een kat hebt. 

Ook bij andere kennissen is het bovenstaande verschijnsel me al vaker opgeval
len: mensen die katten bezitten praten over hun kat. Hangen posters, etsen, 
reproducties, schilderijen, borden, sjaals, etcetera met katten erop aan hun muur. 
Proeft U ondertussen al het sarcasme als ik het woord kat of katten neerschriif? 
7,o ja, dan leert U snel en is de moraal aan het eind van dit relaas (Wat Suske en 
Wiske kunnen kan ik ook, alleen serieuzer - en trouwens nog leuker ook! (Hier
mee beweer ik niks over of dit stuk al dan niet leuk is - zelfoverschatting is mi} 
vreemd. Ik beweer alleen dat Suske en Wiske totaal onleuk (a-leuk? anti-leuk?) 
is- goed aan U besteed. Mensen die katten hebben praten met hun kat. Mensen 
die katten hebben praten kats! 

Welnu Lezer, nu weet U het: ik ben door m 'n kat gebeten. Hierboven hebt U kun
nen lezen hoe ik ertoe gekomen hen deze uiterst belangrijke informatie aan U toe 
te vertrouwen. Doe er Uw voordeel mee: Mijdt mensen die een kat bezitten! Mijdt 
mens en die meerdere katten bezitten als de pest!! 
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Lessen in Relaties III 

"Ik vind het een flauw stukje," zei Tinnef. 

"Kinderachtig," vie! Katrientje haar bij, 

"Jullie hebben anders niks te klagen," zuchtte ik. "Jullie worden niet belachelijk 
gemaakt. Maar ik, ik, als bezitster van meer dan een kat, neem me niet kwalijk." 

"Toch kan ik een gevoel niet onderdrukken dat hij ons ook heeft willen treffen," 
zei Tinnef. "Wij zijn niet belangrijk genoeg om over gesproken te worden." 

"En het onderwerp is juist zo urgent," zei Katrientje. "Iedereen heeft tegenwoor
dig de mond vol van intermenselijke relaties, maar de relatie poes-mens wordt 
vrijwel geheel verwaarloosd, terwijl er notabene bijna geen gezin meer is.zonder 
poes. Het is niet overdreven," oreerde ze, "om te stellen dat het poesloze huis
houden is uitgestorven in Nederland. We moeten een gezamenlijke actie onder
nemen om het onderwerp wat meer de aandacht te geven die het verdient." 

"Ach, het is gewoon een wetenschapper met oogkleppen op," stelde ik ons 
gerust. "Intermenselijke of interpoes-menselijke relaties zullen hem een zorg 
zijn. Alleen wetenschappelijke ontdekkingen zijn belangrijk. Moet je zien wat hij 
over kinderen zegt." 

"Daar kan ik anders best inkorten," zei Katrientje. "Dat vind ik toch zulke 
engerds." 

"Nou !" zei Tinnef uit de grond van haar hart. "Om de een of andere reden associ
eer ik kinderen trouwens altijd met een fornuis." 

"Toevallig!" zei Katrientje verbaasd. "Oat heb ik nou ook. Zouden we ze mis
schien onbewust in de oven willen duwen, zoals de heks uit Hans en Grietje?" 

"Waar associeren jullie on weer mee?" vroeg ik. 

"Maar afgezien van de poes-mens verhouding," leidde Tinnef het gesprek terug 
tot het oorspronkelijke onderwerp, "is het onzin dat poezen op zich niet interes
sant zouden zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel leuk boekje." Ze sjorde een 
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klein grijs boekje uit haar mandje. 

"De Aaibaarheidsfactor!" riep ik uit. "Dat boek ben ik al jaren kwijt. Dat kan je 
toch niet zo maar meenemen! Dan kan je toch op z'n minst een uitleenbr4.efje 
invullen." 

"Nee," wierp Tinnef geergerd tegen, "want dan gaje me om de haverklap rappel
kaartjes sturen. Dat vind ik toch zo hinderlijk! Bovendien heb ik het niet geleend, 
maar Katrientje." 

"En doorlenen mag helemaal niet!" 

"Stet je niet aan," zei Katrientje. "Het blijft toch zeker binnenshuis." 

"ja, dat zeggen ze op het MC ook altijd, en moet je zien hoeveel boeken er zoek 
zijn!" 

"Als ik dit stukje waar we het over hebben zo eens lees," zei Katrientje, "mogen 
die mensen blij zijn als ze iiberhaupt voorbij de balie komen en een boek kunnen 
zien! Je hebt die arme jongen natuurlijk eerst een uur doorgezaagd over Scho
rem." 

"Wie was Schorem ook weer?" vroeg Tinnef. 

"Schorem is mijn jonggestorven zuster," zei Katrientje pathetisch. 

"Odie," zei Tinnef ongei"nteresseerd. 

"Dat was anders een hele leuke poes," zei ik beledigd, "en daar heb ik helemaal 
niet over gesproken." 

"Maar je hebt het wet over ons gehad," verweet Katrientje me. "We worden hier 
praktisch met naam en toenaam genoemd. In plaats van dat je het onderwerp 
waardig en serieus behandelt, schrijf je eerst die malle stukjes in de krant, en nou 
nog roddelen ook. Wat heb je gezegd, vooruit, zeg op!" 

"Ik weet het niet meer," zei ik benauwd. "Waarschijnlijk heb ik verteld over die 
keer dat Tinnef die muis opat onder m'n bed." 

"Mag dat ook al niet meer?" vroeg Tinnef op haar teentjes getrapt. "Had ik soms 
eerst een uitleenbriefje in moeten vullen? Of een rouwkaartje?" 

"Ik bedoel," zei ik geduldig, "dat ik het niet smakelijk vind als je pal onder m' n 
hoofd een muis op gaat zitten eten." 
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"Zo," zei Tinnef minzaam, "vindt mevrouw dat onsmak:elijk. Heeft mevrouw 
soms liever dat we alleen Is ochtends tussen 9 en 1 muizen vangen, als mevrouw 
niet thuis is?" Ze keurde me geen blik meer waardig,.maar ging naarstig zitten 
lezen in het gewraak:te stukje. 

"Je mag best over muizen praten," zei Katrientje, "maar je hoeft ons niet in het 
gesprek te betrekken. We praten toch ook niet over jou als we het met die kat van 
hiernaast over muizen hebben." 

"Wie zet er nou in 's hemelsnaam een kattebak: in de douche?" riep Tinnef plots 
verbaasd uit. 

"Jekkes!" zei Katrien. "Wat mensen al niet verzinnen." 

"Bij Nel staat de bak in de douche," meldde ik. 

"Is Nel die van Mickey en Skriebel en Tobias?" vroeg Tinnef. 

"Nee, Nel is die van Jaap en Dirk." 

"Jaap," zei Katrientje dromerig en er kwam een zachte blik in haar ogen, "heeft 
hier jaren geleden eens gelogeerd." 

"Wie was Jaap? Vertel op, vertel op," zei Tinnef gretig. 

"Jaap," begon Katrientje, "was een mooie jonge kater. Een lapjes als ik, maar dan 
wit en cypers. Hij had .. ... . 

Ik sloop de kamer uit om me in alle rust te kunnen beraden op een waardige 
behandeling van het poes-mens probleem. 

Joke Sterringa 
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Het Zijn Mijn Vrienden die Mij Mijn Feilen 
Tonen 

Baayen, zoals hij in de volksmond genoemd wordt, heeft hart voor boeken. In het 
oude MC kon men hem elke vrijdag in een achteraf hoekje van de bibliotheek 
aantreffen, waar hij gretig de pas binnengekomen boeken doorbladerde. Hij was 
in die tijd voorzitter van de Bibliotheekcornmissie, en ieder die hem in die functie 
heeft meegemaakt zal bevestigen dat hij dat zeer bekwaam en met toewijding 
deed. Toen bekend werd dat hij zich uit die commissie terug wilde trekken, gmg 
er een schok van ontzetting door het bibliotheekpersoneel en er werd zelfs geop
perd hem om te kopen om aan te blijven door hem voor de rest van zijn leven te 
verzekeren van goede sigaren. Teleurgesteld zagen we meteen in dat hij helaas te 
rechtschapen was om op een dergelijk aanbod in te willen gaan. Dat het hem ech
ter gelukt was om door de gebruikelijke apathie van het bibliotheekpersoneel 
heen te breken is kenmerkend voor Baayen. Toen ik bijvoorbeeld onlangs het 
gerucht verspreidde dat de gehele Bibliotheekcommissie zou warden opgeheven, 
keek men niet op van terminal of stempelkussen. 

De boeken waar Baayens hart naar uitgaat duiden, zoals we allemaal weten van 
zijn Slordige Leesgewoonten, op een brede belangstelling, die loopt van Middel
eeuwen tot Science Fiction. Dit is wel zo breed, dat het een zekere gespletenheid 
in zijn karakter doet vermoeden, des te meer daar we dezelfde gespletenheid 
terugvinden in een van de belangrijkste beslissingen die genomen is onder zijn 
directeurschap en die geleid heeft tot grate ziele-onrust onder het personeel. 
Namelijk de naamsverandering. Baayens historisch besef heeft de naam Mathe
matisch Centrum doen behouden voor de Stichting, z'n science-fictionachtige 
kant vond zijn weerslag in de nieuwe instituutsnaam. Het personeel zit opge
scheept met twee haar wezensvreemde afkortingen: we zijn in dienst van de 
SMC en werkzaam op het CWI, en 's ochtends zeggen we tegen vrouw en kinde
ren dat we die dag te bereiken zijn op het MC. 

Baayen heeft een grate voorliefde voor toepasselijke citaten, en de nieuwe naam 
werd ons opgedrongen met wat je noemt grof geschut, namelijk met niemand 
minder dan Shakespeare: Whats in a name? Als er echt niets in een naam is, had 
dan alles niet net zo goed bij het oude kunnen blijven? Nee, de informatica moest 
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en zou erbij. Maar bet was een professor in de informatica, die toen hij hoorde 
van de naarnsverandering, ontsteld uitriep: "Wat! Waar was dat nou voor nodig? 
Nu ben ik al twintig jaar werkzaam in dit vak, en bet heeft altijd om bet Mathe
matisch Centrum gedraaid. Ik zal bet Mathematisch Centrum blijven noemen tot
dat niemand meer weet wat bet is." Blijkbaar een professor met weinig gevoel 
voor science fiction. 

Ach, er is vast wel een toepasselijk citaat dat ons leert dat alles went. In de gan
gen, hoewel voomarnelijk op de derde verdieping, hoort men al vrij natuurlijk 
spreken over CWI. Maar ik maak me sterk dat ook Baayen in z'n hart's ochtends 
nog altijd gewoon naar bet MC gaat. 

Joke Sterringa 
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Lessen in Redigeren IV 

"Wat is dat nou voor een naam: Cornelia!" zei ze verontwaardigd. 

"Het is anders heel wat beter dan Geteisem," zei m'n andere poes. 

"Cornelia," zei ze nog eens misprijzend. "Volgens T.S. Eliot hebben poezen recht 
op 'a name that's particular' en ik ben ervan overtuigd dat dat ook voor hun pseu
doniemen geldt." 

"Welke T.S. Eliot?" vroeg Geteisem. 

"De T.S. Eliot," zei Cornelia. "Van Four Quartets." 

"Heeft die ook over poezen geschreven?" zei Geteisem verbaasd. 

"Ja," zei ik. "En volgens mij heeft hij niets over particular pseudoniemen gezegd. 
Wat doet het er nou toe? Het is toch maar voor een keer." 

"Waarom moet het eigenlijk," vroeg Cornelia. 

"Ach," "het is weer eens iets anders dan een themanummer zuchtte ik, 

"Ile heb laatst een interessant themanummer gelezen over vegetarisme," vertelde 
Geteisem, "en ik heb besloten vegetarier te worden." 

"Tinnef!" riep ik geschrokken. "Dat doe je me niet aan!" 

"Geteisem," verbeterde ze me. "Je bent zelf toch ook vegetarier." 

"Geteisem," stotterde ik. "Maar niet uit principe. En vergeet niet dat ikje aange
trokken heb vanwege je vleesetende kwaliteiten." 

"Je hebt me aangetrokken toen ik nog uitsluitend melk dronk." 

"Maar ik vermoedde ze." 

"Daar had je dan geen reden toe," zei ze. "Je weet dat ik do! ben op tomaat. Ze 
zeggen trouwens dat vegetariers !anger !even." 
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"Jij zou sowieso !anger !even," zei ik, "als je niet van die enge toeren op de 
balustrade van het balcon uithaalde." 

"Dat is nu eenmaal des poezen," wierp ze tegen. 

"Muizen eten ook," zei ik. "En daarvoor ben je hier. Maar gelukkig heb ik Corne
lia nog." 

"Op Cornelia hoef je niet te rekenen," zei Cornelia. 

"Sinds wanneer lust jij ook tomaat?" vroeg ik. 

"Sinds ik Cornelia heet. Bah, wat een naam." 

"Het gaat erom," zei ik, "dat niet altijd dezelfde namen in MC Papier staan." 

"Ile heb het toch al nooit leuk gevonden om onder m'n eigen naam in MC Papier 
te staan," zei ze, "maar onder zo'n belachelijk pseudoniem, dat vertik ik." 

"Het komt door de concurrentieslag met de nieuwe CWI Newsletter," legde ik 
uit. 

"C wat?" vroeg ze. 

"C - W - I," spelde ik somber. "Het pseudoniem van het MC. En sinds we een 
pseudoniem hebben, moeten we ook een nieuwe krant hebben. Vindt men." 

"O nee, niet nog een krant," steunde ze. "En lijkt me meer dan genoeg. Daar wil 
ik absoluut niet in, in die nieuwe, als je dat maar weet." 

"Dat kom je ook niet," zei ik. "Tenzij je naar een belangrijk congres bent 
geweest. en dat lijkt me onwaarschijnlijk." 

"Daar zou ik anders geen bezwaar tegen hebben," zei ze. 

"Die congresdiners lijken me wel wat," vie! Geteisem haar bij. 

"Dat is een en al vlees, zo'n diner," zei ik. "En de Newsletter is trouwens in het 
Engels." 

"Echt Engels of wetenschappelijk?" vroeg Cornelia. 

"Wetenschappelijk natuurlijk!" 

"Dan is dat Engels geen probleem," zei ze beslist. "Maar wat dachtjij nu te berei
ken met die pseudoniemen?" 
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"De meeste MC-ers kennen alleen mensen van hun eigen afdeling. Weten zij veel 
wie Ferdinand Knoep is. Op deze manier lijkt het dat MC Papier een onuitputte
lijk arsenaal aan schrijvers heeft. Dat stirnuleert tot bijdragen en verhoogt de 
populariteit." 

"Heeft de Newsletter ook puzzels?" wilde Geteisem weten. 

"Hoogstens wiskundige, denk ik." 

"Dan heb ik liever de Newsletter," zei ze. 

"Hij heeft vast geen recepten," zei ik. "In welk Engels dan ook." 

"Echte vegetariers richten zich meer op het geestelijke," verklaarde ze. 

"Stond dat ook in dat themanummer?" vroeg ik. "Dan stond er zeker ook dat 
echte vegetariers niet achter hun taart aan zitten op een staaf van 5 centimeter 
doorsnee 10 meter boven de begane grond." 

"Dat moet je zien als een vorm van meditatie," wist Cornelia. "En als die News
letter zich inderdaad meer richt op de wat hogere zaken, dan heb ik ook liever de 
Newsletter." 

"Wat een trouweloosheid," zei ik ontdaan. "Maar jullie willen toch nog wet een 
keertje in MC Papier?" 

"Uitsluitend onder een behoorlijk pseudoniem en op voorwaarde dat herkenning 
uitgesloten is," bedong Cornelia. "En we gaan ons nu beraden op een naam die 
tenrninste geen afbreuk doet aan onze specifieke persoonlijkheid." 

"Doe dat," zei ik. 

Met geheven staarten vertrokken ze naar het balcon waar Geteisem meteen een 
duif besprong, die klapperend opvloog van de balustrade. 

Moppie Knorringa 
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Examenwerkstuk Programmeren 

HOW'TO'TEACH'JOKE'B'IN n HOURS: 
INIT 
FOR i IN {1. .n} 

HUISWERK 
GRAPJE 
SELECT: 

grapje=' leuk': 
PUT angst-1, vertrouwen+l IN angst, vertrouwen 

grapje= 'gemeen': 
PUT angst+3, leraar+l IN angst, leraar 

DWARS 
IF joke='dwars': 

DOORBREEK'DWARS 
SELECT: 

dwars'doorbroken: 
PUT leraar-5, vertrouwen+l IN leraar, vertrouwen 

ELSE: 
PUT leraar-5, 2*n, 0 in leraar, angst, vertrouwen 

IF leraar<=0: 
WRITE 'leraar scheidt ermee uit na 'i' lessen'/ 
QUIT 

IF angst>=2.S*n: 
WRITE 'joke scheidt ermee uit na 'i' lessen'/ 
QUIT 

WRITE 'geduld van leraar is 'leraar''/ 
WRITE 'jokes angst voor leraar is 'angst''/ 
WRITE 'jokes vertrouwen in leraar is 'vertrouwen''/ 

lNIT: 
PUT n, 2*n, 0 IN leraar, angst, vertrouwen 

HUISWERK: 
CHOOSE huiswerk FROM {'niet gemaakt'; 'goed'; 'fout'} 
SELECT: 

huiswerk='niet gemaakt': PUT leraar-1 IN leraar 
huiswerk='goed': PUT leraar+l, angst-1 IN leraar, angst 
ELSE: PUT angst+l IN angst 

GRAPJE: 
CHOOSE grapje FROM {'leuk; 'gemeen'; 'streng'} 

DWARS: 
DRAW r 
IF r>i/n: PUT 'dwars' IN joke 

DOORBREEK' DWARS : \ kOrdt geheel ~ten aan fantasie leraar. Voarl. cpl. : 
GRAPJE 

dwars'doorbroken: 
REPORT grapje='streng' 
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Lessen in Programmeren V 

"Wanneer krijgen we weer eens grint in de bak?" vroeg Tinnef. "Wanneer krijgen 
we nou weer eens grint?" 

"Ja," zei ik. 

"Watja," zei ze. "Dat computerpapier is afschuwelijk. Als we toch op papier 
moeten, geef ons dan tenminste behoorlijke kranten." Verongelijkt gaf ze een 
klap tegen een pingpongballetje, zodat bet tegen alle wanden van de kamer stui
terde. 

"Tinnef Iaat dat!" riep ik geschrokken. "Ile probeer mete concentreren op m'n 
huiswerk." 

"Ile mag ook nooit wat," zei ze en begon te krabben aan een stapel computer-out
put. 

"Tinnef, alsjeblieft!" zei ik. "Laat me nou even rustig denken. Volgende week 
heb ik examen. En als je zo nodig krabben wil, neem dan die stapel die ik al als 
kladpapier gebruikt heb, dan hoef ik die tenminste niet te verscheuren." 

"Ile wil niet meer op papier!" schreeuwde ze. "Ik wil gewoon modem kattebak
grint." 

"Houden jullie eens op met dat getetter," zei Katrientje. "Jullie maken bet iemand 
onmogelijk rustig na te denken." 

"Precies," zei ik. "Ik snap trouwens niet wat hij nu weer wil. Waar is de opdracbt 
gebleven?" Ik groef tussen de papieren die de tafel bedekten en baalde er een vel
letje uit. "Wat kan hij daar in godsnaam mee bedoelen?" 

"Dan snoep ik er bier iets af," mompelde Katrientje. 

"Ga nou niet precies zitten waar ik wil schrijven, Tinnef," zuchtte ik. "Ik heb het 
al moeilijk genoeg zonder dat." 

"Ik vind het helemaal niet leuk meer hier," zei Tinnef treurig. 
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"Ik ook niet," zei ik. "Ik ben hier gewoon niet geschikt voor. Ik kan het niet. Mijn 
hersens werken volledig anders. 1k denk niet zo." 

"Zullen we met de pingpongbal gaan spelen?" stelde ze voor. 

"Nee," zei ik. "Zo makkelijk krijgen ze mij d'r niet onder. Je weet: als hoe-heet
ze het kan, moet ik het ook kunnen. Dat zal ik me altijd voor ogen houden. 1k zal 
de oplossing vinden. Er is alleen iets dat ik niet zie. Ik weet dat er iets is dat ik 
niet zie. Maar wat? 

"Als ik dan dit hierin stop," mummelde Katrientje, "dan kan ik zo .. . Nee, dat 
wordt een dubbele loop, daar kan ik beter een verfijning van maken." 

"Wat ben jij aan het doen, Katrien?" vroeg ik achterdochtig. 

"Wat denk je?" zei ze. "Dan hoef ik alleen nog maar .. .. " 

"Zie je wat ze doet!" zei ik tegen Tinnef. "Zie je dat! Wistjij daarvan?" 

"Dat doet ze al zo Jang," zei Tinnef. "Ik verveel me dood hier. Overdag program
meert Katrien, 's avonds programmeren jullie allebei, als je slaapt mompel je nog 
PUT zus IN zo, en als ik rustig op de bak wil zitten, staren de programmaatjes me 
aan. Ik kan het niet meer zien! 1k houd het hier niet meer uit!" 

"Hoe heb je dat geleerd, Katrien?" vroeg ik. 

"Via de kattebak natuurlijk," zei Tinnef bitter. 

"Porn, porn, porn," zei Katrientje, "en dan pommelepom ... 

"Katrien, geef antwoord," zei ik streng. 

"Gewoon door al dat papier hier," zei ze. "En dan weer pommelepom ... Nee, dat 
klopt nog niet helemaal." 

"Mijn poes," stamelde ik verbijsterd, "programmeert. Mijn poes. Ik ben al maan
den een zenuwinzinking nabij, en mijn poes maakt achteloos verfijningen." 

"So what?" zei Katrien. "Zou ik daar misschien beter ... ah, zo wordt het aanzien
lijk eleganter." 

"Ik vind het niet erg," zei ik, "datjullie de boekenkast lezen. Van Asterix tot de 
Bijbel, het zal me een zorg zijn . Dcsnoods ga ik nog naar de openbare bibliotheek 
voor jullie. En discussies op niveau zijn me een vreugde." 

"Nou, wat zeur je dan," zei Katrientje. "En nu, ii n' y a qu'un pas .. . En dan moet 
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hij natuurlijk ook nog wat retumen. Ja, dat ziet er goed uit zo." 

"Het gaat mete ver," zei ik. "Het is niet normaal." 

"Een kattebak met computer-output is anders ook niet normaal," zei Tinnef. 

"Wat zit je toch over die bak te zeuren," zei ik. "Eeuwenlang zijn poezen op 
papier gegaan." 

"En zo zijn we geevolueerd tot lezende poezen," zei Katrien. 

"Je had gelijk," zei ik tegen Tinnef. "Het nummer van de dierenwinkel, waar heb 
ik dat gelaten? 1k ga nu subiet grint bestellen." 

"Het is me een raadsel," ging Katrientje verder, "waarom jij dat evolutieproces 
wilt stoppen, als we plotseling ook gaan programmeren. Oit is toch een heel 
onschuldig YIELOje?" 

Ik keek op van het telefoonboek. "Misschien heb je gelijk," zei ik langzaam. 
"Laat eens zien wat je gemaakt hebt." 

Trots gaf Katrientje me haar blaadje. "Oat is helemaal niet gek," zei ik. "Oat is 
heel aardig. Oaar zal Leo morgen heel blij mee zijn." 

"Misschien is het handiger," zei ze, "als je dit ietsje anders doet. Kijk." 

"Nee ... ," zei ik. "Nee ... o ja, verrek, dat is zo. Er dan kun je ook ... " We bogen ons 
vereend over haar onschuldige YIELOje. 

"lk heb honger," zei Tinnef. "Wanneer gaan we eten?" 

"Je lijkt Steven Pemberton we!," zei ik geprikkeld. "Die loopt ook altijd om ons 
heen te draaien van de honger. Maar wat doe je hier dan mee, Katrien?" 

"Verlaten door m'n vrouwtje en m'n zusje," zei Tinneftegen de planten. "Als een 
wegwerpartikel word ik afgedaan. 1k ben een wees, een computer-wees. Dat ben 
ik." 

Joke Sterringa 
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Laatste Les 

"Het gaat niet," zei Tinnef. 

"Nee," zei ik. 

"Het is niet hetzelfde, met z'n tweeen. 

"Nee," zei ik. 

"Katrientje was ook altijd de gangmaakster." 

"Ja," zei ik. 

"Wij zijn eigenlijk maar een sloom stelletje." 

"Tsja," zei ik. 

"Hoe Jang is het nou alweer geleden?" 

"Bijna een half jaar." 

"Lang he?" 

"Ach," zei ik. 
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Boekbespreking II 

Woordenlijst van de Nederlandse Taal; Van Dale, Groot Woordenboek der Neder
landse Taal; Nederlandse Spraakkunst door D.C. Tinbergen. 

Uit een kleine enquete op het MC feest, gehouden onder wetenschappelijk perso
neel, bleek een overweldigende meerderheid (100% van de ondervraagden) het 
volstrekt onbelangrijk te vinden of de stukjes in MC-Papier in goed of fout 
Nederlands zijn geschreven. "Taal," zei een van hen in een scherpe recursieve 
definitie, "is het gebruik dat de sprekers van die taal maken." Taalfouten bestaan 
niet. In de wetenschap dat ik me gesteund kan voelen door deze MC-ers heb ik 
bovenstaande boeken ter bespreking uitgekozen, want het is hoog tijd dat kwa
lijke geschriften als deze aan de kaak gesteld worden. 

Het conservatisme dat deze boeken uitdragen blijkt al uit de titel van het tweede, 
waarin het totaal verouderde "der" gebruikt wordt; de heer Tinbergen daarente
gen probeert zijn behoudende aard nog we! eens te verdoezelen, maar verreweg 
de meeste van zijn voorschriften hebben toch een gebiedend karakter. En dat is 
wat deze boeken zo schadelijk maakt: zij leggen beperkingen op, schrijven 
strakke regels voor, ja zij ontnemen ons de vrijheid van taalgebruik. Bovendien 
zijn zij elite-vonnend en onderstrepen zij het zo terecht verafschuwde klassever
schil. Voortdurend gebruikt Tinbergen het eufemisme "beschaafd Nederlands" 
als hij duidelijk de taal van de welgestelde en universitair geschoolde rangen 
bedoelt. (De door mij besproken editie is uit 1959; hedentendage horen we op 
onze vooruitstrevende universiteiten gelukkig allang geen beschaafd Nederlands 
meer.) 

Deze verderfelijke werken bevestigen bestaande structuren en door hun nonna
tieve karakter belemmeren zij ons in de vrije ontplooiing van ons taalgebruik en 
dus van onze persoonlijkheid. Bij zoveel regels kan een mens zich niet meer 
uiten, laat staan infonnatie overdragen. Hadden de gamma-wetenschappen ooit 
tot hun weelderige bloei kunnen komen als zij zich hadden moeten houden aan 
de spellingsvoorschriften van het Groene Boekje, aan de grammaticale regels van 
de beer Tinbergen of aan de definities van de beer Van Dale? Hadden wij ooit een 
kritisch bewustzijn kunnen ontwikkelen met deze drie boeken in de hand? Deze 
werken eisen immers een conventionele houding tegenover spelling, helderheid 
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in zinsbouw en exactheid bij woordkeus, kortom zij missen ten enenmale de 
modeme tolerantie voor de vaste-patronen-doorbrekende mens die kreatief om 
wil gaan met zijn taal zonder gehinderd te worden door de etymologie of de pre
cieze betekenis van een woord en die een persoonsvorm wel eens in het enkel
voud wil zetten ook al hoort het bij een "meervoudig onderwerp", zoals 
Tinbergen het noemt. Laat de bibliotheek deze boeken desnoods bewaren als 
curiosa, maar dan wel in het archief. In een actuele wetenschappelijke collectie 
horen zij niet meer thuis. 

Gelukkig wordt er van regeringswege reeds naar gestreefd om het grammatica
onderwijs af te schaffen op de lagere scholen. Laten we er trots op zijn dat het 
MC in deze gunstige ontwikkeling voorop loopt en dat aan de voordeur al toont 
met een zin die Tinbergen zeker nog af zou keuren: "Bezoekers worden ver
,_xht..." Het smartelijke verschil tussen goed en fout Nederlands zal eindelijk 
verdwijnen. Al ligt de nivellering van salarissen nog in een ver verschiet, het 
schone ideaal van de nivellering van taalgebruik is nu binnen ons bereik. Die van 
de geest zal dan zeker niet Jang uitblijven. 

Joke Sterringa 

Rectificatie 

Men heeft mij erop gewezen dat in de boekbespreking van vorige keer een 
onjuistheid staat. Tinbergen doet geen duidelijke uitspraak over een zin als 
"Bezoekers worden verzocht...", maar volgens Van Dale is dit de enig juiste con
structie. 
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Op de Titelloze Mens 

"Nee," zei Tinnef. "Ile doe het niet meer. Ile heb geen zin meer in die stukjes 
waarin we altijd de lollige poes moeten uithangen en zo nodig gevat moeten 
zijn." 

"Ile ook niet," zei Daantje. 

"Toe nou," zei ik. "Het is voor het liber amicorum voor Lambert." 

"Wie is Lambert?" vroeg Daantje. 

"Nee," zei Tinnef "We staan al in talloze liber amicora. Ile pas." 

"Libri amicorum," zei ik. "Lambert houdt niet van taalfouten. Dan gaan zijn 
tenen krullen." 

"Hij is wel bezorgd om zijn gezondheid," zei Tinnef. "Bij het minste of geringste 
gaan zijn tenen krullen en hij eet alleen zelfgebakken oliebollen, want van die 
andere krijgt hij rheuma, zegt hij . Maar ondertussen wel uit de vuilnisvaten eten 
om acht uur 's ochtends." 

"Hij at niet," wierp ik tegen. "Hij kwam net terug van het MC en zag een mooi 
presenteerblaadje tussen het vuilnis. Daar heeft de afdeling nog altijd veel profijt 
van." 

"Wie is Lambert nou?" zeurde Daantje. 

"Lambert is die jongen met een vergiet op zijn hoofd." 

"Wat voor kleur vergiet?" wilde ze weten. 

"Hij is net een kameleon, hij past zich aan aan de kleur van het feest. Volgens mij 
heeft hij thuis een immense collectie vergieten." 

"Waarom geef je hem dat gedicht niet Op de Titelloze Mens," stelde Tinnef voor. 

"Dat heb ik hem jaren geleden al gegeven. En als hij iets een keer gelezen heeft, 
kent hij het uit zijn hoofd. Wie kent altijd alle woorden van alle Sinterklaaslied-
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jes, als we in Italiaanse restaurants gaan zingen? En de volledige tekst van Ia dan 
gaan we naar de speeltuin? En waarschijnlijk ook nog van achter naar voor, voor 
het geval dat het een satanische boodschap bevat." 

"Kent hij de woorden van Stop al je zorgen in je plunjezak?" vroeg Daantje. "Die 
zoek ik al een tijd." Ze begon te zingen: "Stop al je zorgen in je plunjezak en 
ploem ploem ploem. Het maakt me wild dat ik niet op dat ploem kan komen." 

"Bah!" zei Tinnef vol minachting. "Ik herinner me hoe hij vroeger na Praathuis 
de MC-ers afmarcheerde onder het zingen van socialistische strijdliederen. 
Kinderliedjes, bah! Maar de oorspronkelijke tekst van Bloem kende hij toch 
mooi niet." 

"Verdomd," zei ik. "Dan kan ik alleen maar hopen dat hij die ondertussen nog 
niet heeft opgezocht." 

"Dat is dan afgehandeld," besliste ze. "Maar dit was de allerlaatste keer." Ze 
stond op en liep langzaam de kamer uit, terwijl ze somber begon te brommen: 
"Brooders verheft u ter vrijheid ... " 

"Brooders de ploem ploem ploem," viel Daantje in en marcheerde mee. 
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Diep ongelukkig om mijn dwaze stoat 

Drs. is voor de middelmaat en legen. 
Want wat is doctorandus in dit land? 
Een directeur ter hoogte van een krant, 
Een socioloog om hersenen verlegen. 

Gee/ mi} die flits end geniale zegen, 
De man die met verbeelding en verstand, 
Maar volmaakt titelloos en onomrand 
Door d-r-s gaat over s werelds wegen. 

Het Leven wordt door academici verkracht. 
Voor doctorandi blijven wonderen verborgen 
AL liggen ze voor 't oprapen op straat. 

Dit heb ik, bi} mijzelve in de nacht, 
Geschreven,in plaats van mi} te worgen 
Met de bul die mi} verleent mijn graad. 



Demonisch Lunchen 

"Miiiiiauauauwwwww," zei Daantje en schoot rakelings tangs me heen. 

"Help!" riep ik en vloog een meter uit mijn stoel omhoog. "Wat is er in godsnaam 
aan de hand!" 

"De ben de dinner demon," zei ze. 

"Dinner demon," zuchtte ik. "om half vijf 's middags." 

"Wat vind jij een normale lunchtijd?" vroeg ze. 

"Half een," zei ik. 

"En hoe laat komt de luncheon demon?" 

"De heb geen luncheon demon," zei ik. "AA is mijn luncheon demon. Ats ik al 
die voeten de trap af zie gaan, weet ik dat ik beter in de rij kan gaan staan." 

"Maar je krijgt dan tenminste wet eten," zei Tinnef. "Dat moeten wij nog maar 
afwachten." 

"Eten, eten," zei ik. "Daar moetje niet blindelings vanuit gaan. Op het CWI is 
het meer een soort survival of the fittest. Ten eerste die ellenlange rij. Dan de 
smulrollen, fricandellen, kroketten, loempia's, haringen en gruwelijke toetjes in 
onvervalste Pemberton kleuren die je nog maar moet zien te overleven." 

"Hoe dachtje dat een blikje Kitkat smaakte?" vroeg Daan. 

"Een Steven-rose blikje Kitkat," zei Tinnef. 

"Maar dan komt nog het ergste," ging ik door. "De lunchgesprekken." 

Mijn poezen barstten uit in een sarcastisch gelach. 

"Die lunches zijn helemaal niet zo makkelijk als jullie wet denken." zei ik, zicht
baar in de verdediging gedrukt. "Daar worden gesprekken gevoerd die volgens 
mij nooit goed kunnen zijn voor de spijsvertering." 
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"Heb je je wel eens afgevraagd wat het effect is op de spijsvertering als je op je 
staart getrapt wordt terwijl je rustig zit te eten," vroeg Daantje. 

"Jeminemie," zei ik."Ik heb een klein huis. Sorry, hoor. Maar dachtje dat het lek
ker luncht met al die ellebogen inje zij?" 

"Als het even lekker weer is, eten jullie op het terras," zei Tinnef. "Dan hebben jullie 
de ruimte. 1k kan me niet herinneren dat ik hier ooit op de waranda heb gegeten." 

"En die spreeuw dan?" vroeg ik. "Die moestje met alle geweld binnen opeten. Die 
had je wat rnij betreft best op de waranda mogen eten. Liever dan onder m'n bed. 
Bovendien is buiten eten op het CWI helemaal geen lolletje: je servetje waait weg, 
er is geen zout, je hebt dressing vergeten, je struikelt over de drempel als je naar
buiten stapt, wespen." 

"Och," zei Daantje, "het is me wat, hoor." 

"En dan," zei ik, "heb je de rij en het eten en de gesprekken en de kou overleefd, 
en dan wilje even rustig zitten, en dan komt het koffiealgoritrne." 

"De koffiealgoritme," zei Tinnef. 

"Als je het niet snapt, word je meedogenloos uitgelachen," zei ik. "Dusik doe 
altijd of ik er alles van snap, maar dat is waarom wij altijd zo schielijk terug moe
ten naar de bibliotheek." 

"Als ik het zo hoor," zei Tinnef meelevend, "zijn die lunches een grote marteling." 

"Marteling!" riep ik. "Dat is het woord dat ik aljaren zocht! De Commissie voor 
de Rechten van de Mens zou zich ermee bezig moeten houden, ik ga een 
bezwaarschrift indienen. Sterker nog, ik schrijf een brief aan meneer Nuis, ik ... " 

"Zie je nou hoe belangrijk het is?" zei Daan. 

"Een goede sfeer tijdens de maaltijd is bepalend voor de hele sfeer in huis," zei 
Tinnef. 

"Blm, blm," sputterde ik nog. "Okay, nou goed, vooruit dan maar." 

"Krijgen we dan geen blikje?" vroeg Daan. 

"Wat jullie maar willen," zei ik gedwee. 

"En mogen we dan buiten eten?" vroeg Tinnef. 

"Waar jullie maar willen," zei ik. 
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"En dan willen we koemelk toe," zeiden ze. 

"Go your gang," zei ik murw. 

Joke Sterringa 
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Boekbespreking III 

Wegens de bezuiniging is er deze keer geen boekbespreking. 

Joke Sterringa 
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Heimwee 

Voorbij zijn de dagen dat Andries Brouwer bij nacht en ontij op de Tweede Boer
haavestraat ronddoolde en de nachtwaker deed schrikken. Geheel begrijpelijk 
overigens dat de man schrok, want zeg nu zelf: als we een van ons hadden mogen 
aanwijzen om ons als spook te vertegenwoordigen en door het oude MC te 
waren, hadden we dan niet allemaal Andries gekozen? 

Ach, het oude MC, met z'n schemerige gangen, die per verdieping een geheel 
eigen sfeer uitademden: somber op de begane grond, beheerst door de biblio
theek op de eerste, naar koffie geurend op de tweede, en dan plotseling veel lich
ter, maar desondanks sinister, op de derde, die wat weg had van een verlopen 
verzekeringsmaatschappij uit een film met Humphrey Bogart waarin we nog net 
zien hoe de schaduwen op de matglazen ramen elkaar vermoorden. 

Dat vertrouwde MC met z' n lift met karakter, die alleen op de begane grond en 
de derde etage wilde stoppen en de overige verdiepingen onverschillig voorbij
ging; een lift die je niet nam, maar die je moest vangen. Slechts Mien gehoor
zaamde hij. De woestheid waarmee zij aan zijn deur kon rammelen deed een 
ieder verstijven en menigeen durfde haar koffie niet te drinken, vrezend dat zij als 
verschrikkelijke wraak gif in onze ochtenddrank had gestrooid. 

Het was zo'n warm gebouw, met z'n houten vloeren en verborgen hoekjes. Wat 
een avontuur was het vroeger niet als je iets nodig had uit het magazijn. Dan liep 
je achter Harry aan over de gang naar een afgelegen, verstolen kamer en er werd 
met sleutels gerarnmeld voor een deur waarachter je zeker een stuk of wat vrou
wen vermoedde van de een of andere Blauwbaard onder de MC-ers. Later mocht 
Paul Vitanyi daar huizen. Nadat de kamer was overgeschilderd, let we!. En wat 
zat er trouwens in die geheimzinnige kast achter de rug van Jan Karel Lenstra? 
En waarom hadden Jan de Vries en Jaap van der Woude een kraantje op hun 
kamer? Toch zeker om zich het bloed van de handen te wassen? En die losse tree 
onderaan de trap naar de derde etage, was daaronder een ho! voor onderduikers 
of een kerker voor mislukte mathematen? Laten we vooral die galgen niet verge
ten in de kamers van O&O, zogenaamd om de vloer van de reproductie te stutten. 

In de bibliotheek, dat doolhof, kon je dagen achter elkaar aan !open zonder elkaar 
tegen te komen; vooral het personeel kende er slinkse sluipwegen. Er wordt 
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beweerd dat er een tijd twee mensen tegelijk in dienst zijn geweest die elkaar 
nooit hebben ontmoet (ik denk niet dat bet waar is, maar bet behoort tot de moge
lijkheden). Kruimeltjes strooien om de weg naar een bureau terug te vinden hielp 
niet, want elk voedselspoor werd onmiddellijk opgegeten door ongedierte. Tai
Joos zijn de laden waak de muizen achterlangs inkropen om er zich te goed te 
doen aan brood van Hartog; daarvoor kwamen ze speciaal van bun afgelegen tus
senzolders, die officieel ook tot de bibliotheek behoorden. Als je bijvoorbeeld 
een oud rapport nodig had, wendde je je tot degene achter de balie, die dan weg
snelde naar een van die mysterieuze ruimtes. Na enige tijd kwam ze bleek terug, 
beweerde oog in oog te hebben gestaan met een dozijn ratten (die zich daar juist 
hadden teruggetrokken na een geslaagde aanslag op de telefoonkabels) en over
handigde je, nog trillend, een vleermuis in plaats van bet gevraagde rapport. En 
heeft u zich ooit verwonderd over bet snel wisselende personeelsbestand in de 
bibliotheek? Onder de vloer van de derde etage bevond zich een zogeheten kruip
ruimte waaruit menige werkstudent nooit is teruggekeerd. 

De generatie die opgroeit aan de Kruislaan zal dit verleden misschien afschrik
wekkend vinden, maar we moeten niet vergeten dat bet bovenal een intiem 
gebouw was: informatica had z'n onafhankelijke instituut en stond onafhankelijk 
te schudden als er bier gebrouwen werd (in de strenge winter van 179 was bet 
zelfs drie maanden geheel afgesloten van de buitenwereld, wat de intimiteit 
onder de informatica alleen maar ten goede kwam, met uitzondering van bun 
chef, die daar helaas hoog boven stond), ZW had z'n vestibule, statistiek z' n kof
fiekamer, TW z' n lunchroom, NW z'n kaartzaal en vertrouwelijke gesprekken 
met personeelszaken waren woordelijk te verstaan in de kamers emaast, zodat we 
elkaar allemaal van haver tot gort kenden. Praathuis eens in de maand was alleen 
ingesteld om de neuzen te tellen als controle dat er niemand verdwaald was en nu 
verhongerde in een van die duistere nissen waar bet gebouw zo rijk aan was. 

Maar met al deze nadelen - het was erg krap, gehorig, tochtig, brandgevaarlijk -
was bet een omgeving die tot de verbeelding sprak. En heeft wiskunde dat nietjuist 
nodig, als de meest fantasierijke onder de wetenschappen? Nu is informatica terug 
in de moederschoot, voeren we driegesprekken per telefoon alsof bet niets is en 
hebben we allemaal een kamer zoals vroeger alleen professor van Wijngaarden 
had, met tapijt op de vloer en een schemerlamp. Maar weegt dat op tegen wat we 
verloren hebben? Alles zoeft hier, alles zoemt bier, geen krakende vloeren meer, 
geen piepende deuren, alleen bedroevend lege gangen en altijd gesloten wc-deuren 
op vrijwel identieke etages. Alles is van een troosteloze nieuwigheid en, zodra we 
ons kunnen orienteren, van een geestdodende overzichtelijkheid. MC-ers, let op 
mijn woorden: dit gebouw zal rampzalig zijn voor de ziel van het MC. 

Joke Sterringa 
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Aantekeningen 

Vanaf 1978 tot 1986 bracbt de personeelsvereniging van bet MC regelmatig een 
publikatie uit, "MC Papier" beten. De stukken bier verzameld komen grotendeels 
uit die publikatie. Joke Sterringa beeft voor twee nummers niets geschreven; ver
der beeft zij er altijd iets voor geschreven. Van een aantal latere nummers (vanaf 
81/1 ), beeft zij als noodredacteur, en toen als redacteur opgetreden. 

Pagina 5 "MC: MULO Centrum" 

MC Papier 78/3 

Pagina 6 "Mijn Eerste Schreden in het MC'' 

MC Papier 86/1 . Toevallig baar laatste stuk voor de MC Papier. 

Pagina 9 "Open Buis" 

MC Papier 79/1 

Pagina 11 "E = me" 

MC Papier 80/1 

Pagina 13 ''Opa" 

MC Papier 79/2 

Pagina 15 "Lente" 

MC Papier 80/2 

Pagina 17 "Boekbespreking I" 

MC Papier 78/3 

Pagina 18 "Lessen in Democratie I" 

MC Papier 78/2 

Pagina 22 "Lessen in Hierarchie II" 

MC Papier 79/4 

Pagina 26 ''Never Argue with the Cat Next Door. He's Always Right!" 

MC Papier 81/2 
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Pagina 28 "Lessen in Relaties ill" 

MC Papier 81/2 

Pagina 31 "Bet Zijn Mijn Vrienden die Mij Mijn Feilen Tonen" 

PC Papier 28 September 1984, tgv 25e jubileum P.C. Baayen. Baayen, toen 
Wetenschappelijke Directeur van het CWI, schreef regelmatig voor het MC 
Papier onder de pseudoniem Slordige Lezer. 

Pagina 33 "Lessen in Redigeren IV'' 

MC Papier 83/2 

Pagina 36 "Examenwerkstuk Programmeren" 

Voor Leo Geurts, januari 1984. In 1983 heeft Joke als proefkonijn opgetreden 
voor een cursus B Programmercn, gegeven door Leo Geurts. Van deze pro
gramma leren wij dat als eenmaal Joke='dwars', zo blijft het. 

Pagina 37 "Lessen in Programmeren V'' 

Voor Leo Geurts, april 1983 

Pagina 40 "Laatste Les" 

MC Papier 84/2 

Pagina 41 "Boekbespreking II'' 

MC Papier 79/1 

Pagina 43 "Op de Titelloze Mens" 

Lber Amicorum, tgv 25e Jubileum Lambert Meertens, januari 1991 

Pagina 44 ''Diep ongelukkig om mijn dwaze staat" 

De titel refereert naar de laatste regel van het gedicht "De Dapperstraat" door 
J.C. Bloem: "Domweg gelukkig, in de Dapperstraat". 

Pagina 45 "Demonisch Lunchen" 

Afscheidsboekje Jennifer Steiner, juni 1987. In de jaren 80 gebruikte een aantal 
infonnatici een 'luncheon daemon', die waarschuwde zeals het lunchtijd was, 
zodat ze net genoeg tijd hadden om in de kantine te komen v66r de rij begon 
(t0en nog veel erger dan tegenwoordig). De koffiealgoritme (not.a bene de algo
ritme, nav van Wijngaarden) was een fonnulier wat je invulde om aan te geven 
hoe je je koffie of thee wou hebben, bijvoorbeeld met of zonder suiker, met of 
zonder koffiemelk, en met of zonder koemelk. 
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Pagina 48 "Boekbespreking IIP' 

MC Papier 80/2. Al. 

Pagina 49 "Heimwee" 

MC Papier 80/3 
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