DE WAARDIGHEID VAN HET BEROEP

Marc Vansteendoorne was een kampioen in liegen en bedriegen. Dus maakte
hij daar zijn beroep van, na het dubbele van de normale studeertijd aan de universiteit doorgebracht te hebben, wat hem de bijnaam Bismarck opleverde.
Allerlei tuig van de richel, rare snuiters en excentrieke meninghebbers maakten
nu hun opwachting bij hem. ‘Verdediging’ was bij Marc – Bismarck geen ijdel
woord: hij woog 117 kilogram en sprak elk woord gedragen uit, alsof het een
truffel betrof die hij aan het proeven was. Een dergelijke verschansing maakte
indruk. Dat recht geschiede!
Op zekere dag meldde Ygerik Dheedene zich bij Marc Vansteendoorne aan. Na
de verplichte voorhechtenis in de wachtkamer – eigen aan de waardigheid van
het beroep – kon hij eindelijk zijn verhaal doen. Nadat dit gebeurd was, bleef
Marc hem lange tijd met zijn bolle ogen verbaasd aanstaren. Dan zei hij: ‘Je
hebt gelijk, Ygerik.’
‘Hebben we een zaak, meester?’
‘We hebben een zaak.’
‘Oef, eindelijk.’
‘Je bent de tolk van duizenden mensen.’
‘Maar wie klagen we aan?’
‘De goeroes van de verpakkingen. De goden van de dispensers. De bazen van
de bijsluiters. De profeten van de soepkommen. We vinden ze wel.’
‘De Bonnenman (*) haalt ook vaak zijn slag thuis hé.’
‘Voila. Misschien word jij, Ygerik Dheedene, de Robin Hood van de verpakkingen en aanverwanten. Wij zijn… Jij bent een pionier.’
Waarover ging de zaak-YD?
Je zou kunnen stellen dat het een soort collateral damage of randschade betrof, waarbij de hoofdzaak kans liep mee betrokken te raken. Ygerik Dheedene
had vier gevallen beschreven ten kantore van meester Marc Vansteendoorne.
1. De dopjes op de parfumflesjes waren in dusdanige kleuren dat het spuitgaatje met het blote oog vrijwel onzichtbaar bleef. Daardoor spoot men vaak in
het wilde weg en verspilde men extra inhoud, waardoor men weer vlugger een
nieuw flesje moest aankopen. Een vuile commerciële truc.
2. Vele verpakkingen waren zonder extra werktuigen niet open te krijgen.
Sommige omhulsels waren zelfs om het product heen gesmolten. Mensen kre-
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gen het zo op de heupen daardoor dat ze soms in een opwelling van woede en
onmacht het aangekochte product vernielden. Ergernis.
3. De fameuze soepkommetjes met de leeuwenkopjes als handgrepen wekten
al decennialang de ergernis van restaurantbezoekers. Niet alleen waren die
‘oren’ onfunctioneel – je had er geen greep aan en je verbrandde gelijk je vingers –, maar de smallere hals en voet van die dikbuikige soepkommetjes beletten ook vlotte consumptie van de inhoud. De gewenste inhoud van je lepel bereikte nooit je mond. Frustratie.
4. Sommige bijsluiters vormden een heus boek, waarin het bovendien vaak
zoeken was naar correcte uitleg in de moedertaal. Vooral bij elektronica en
computers hoorden complete romans. Je moest al een dag vrijaf nemen om die
ook maar gelezen te krijgen. Balen.
Diezelfde avond daalde twijfel over meester Vansteendoorne neer. Strookte dit
wel allemaal met de waardigheid van zijn beroep? Kon uit dit vreemde juridisch
gevecht een soort tweede Bonnenman tevoorschijn treden? Met ‘het vrouwtje’
durfde hij daarover niet te overleggen; ze zou – zeker weten – het project voortijdig veroordelen als onnozel en bijzetten in zijn collectie Dwaze Zaken. ‘Het
vrouwtje’ Lucrèce was 30 kilogram geleden op latere leeftijd nog met Bismarck
getrouwd, die zelf door allerlei vertragende omstandigheden veel later dan de
meeste van zijn generatiegenoten aan zijn werkelijke leven was begonnen.
Parfum.
Plastic.
Soep.
Bijsluiters.
Meester Marc Vansteendoorne begaf zich grommend naar het drankenkabinet
in zijn kantoor. Whisky kon hem wat verlichting schenken. De kust was veilig:
Lucrèce lag tv te staren in de woonkamer. Hij reikte naar de fles Dalwhinnie en
stelde binnensmonds vloekend vast dat de antidiefstaldop op de flessenhals
niet verwijderd was. Aan de kassa in het warenhuis werd dat er met een speciaal mechaniekje afgeschroefd. De caissière had er blijkbaar niet op gelet; het
vrouwtje had het natuurlijk vergeten te vragen. Godver. Meester Marc ging zitten met de fles whisky tussen zijn billen geklemd. 117 kilogram mensenmassa
was echter niet opgewassen tegen zo’n dop. Het ding gaf geen kik en bewoog
voor geen millimeter. Dan maar plan B. Marc graaide in zijn lades naar achtereenvolgens een schaar, een notenkraker en een schroevendraaier, waarmee hij
afwisselend de dop te lijf ging. Sakkerend en vloekend verwondde hij aldus een
wijsvinger, een handpalm en zijn waardige bleekgrijze krijtstreepjesbroek. Een
gewaagd plan C kreeg vorm in het rood aangelopen hoofd van de meester. Hij
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kon het dopprobleem omzeilen door de hals van de fles er gewoon af te slaan.
Er zat niets anders op. Een keukenhanddoek of zo kon hem beschermen.
‘Even een glaasje granaatappelsap’, deelde Marc mee, terwijl hij door de gang
langsheen de openstaande deuren van de living naar de keuken liep. ‘Iets leuks
op tv?’
Per ongeluk wees Lucrèce met het zaptoestel pal naar hem, alsof ze hem af
wou slanken of meteen helemaal weg wou beamen: ‘Och, overgewicht, koolhydraten, calorieën, niets belangrijks.’
‘Aha.’
Hij dook in de koelkast en zette het tetra pak granaatappelsap even aan zijn
mond. Even later was hij weer op weg naar zijn kantoor, een keukenhanddoek
in zijn broekzak gepropt, de broekzak die voor haar bij hernieuwde passage onzichtbaar aan zijn buitenkant zat. De waardigheid van het beroep kreeg hier
een flinke deuk. Bobbel buitenboords. Alle hens aan dek. Gelukkig waren er
geen getuigen.
‘Granaat, gezond. Tot zo!’
‘Mm.’
In het waardige vacuüm van zijn kantoor trof meester Marc de nodige voorzieningen teneinde de koppige fles whisky te onthoofden. Hij improviseerde een
soort schavot boven op zijn bureaumeubel. De handdoek wikkelde hij als een
verzachtende omstandigheid om hoofd en hals van de fles. Het edele vocht
werd vervolgens in zijn omhulsel neergelegd over de rand, kopje vooruit, voor
zijn laatste reis. Een laatste beslissing drong zich nu op: wring ik het ding gewoon de nek om of laat ik een zwaar voorwerp hamergewijs neerdalen? Meester Vansteendoorne scande even zijn kantoor, op zoek naar een voorwerp dat
een hamer benaderde. Advocaten hadden gewoonlijk geen hamers binnen hun
handbereik, tenzij ze voor de maffia werkten. Er kwam werkelijk niks in aanmerking. Dan maar de Encyclopaedia Britannica, deel 1. Een knoert van een
boekdeel. Lang geleden dat hij daar nog in gebladerd had.
Meester Bismarck steunde met één hand plus de helft van zijn lichaamsgewicht
op de buik van het gouden zuiltje geluk. In zijn ‘goeie’ hand rees en daalde A
tot C van de wereldbekende Encyclopaedia Britannica.
KRAK!!
WHOEAAHH!!
Brullend wipte meester Vansteendoorne achterover, zijn handen voor zijn gezicht slaand. Een hagelslag van glasscherfjes boorde zich in zijn gezicht en zijn
ogen. De onthoofde fles kukelde nog verder splinterend op de grond, de ency3

clopedie en de afgekraakte flessenhals-met-dop achterna. In een walm van
whisky zakte Marc kreunend door zijn knieën. In de living rees het vrouwtje
verschrikt uit haar sofa.

(*)Bonnenman
Norbert Verswijver (° 1948), bijnaam Bonnenman, is een Belgische persoon die
onder veel publieke belangstelling tracht bepaalde marketingtechnieken aan te
klagen. Hij zoekt hiervoor fouten of misleidingen in de reclame en promoties. Hij
schenkt de hierdoor verkregen goederen aan goede doelen en noemt zichzelf
de Robin Hood van de food en de non-food.
(Bron: Wikipedia)
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