
Oestergezwam

Oestergezwam is eufemisme voor borrelpraat op niveau. Lichtgewichtige babbels bij
opslurpen van rauw weekdier. Waarom met twee woorden spreken als een half ge-
noeg is. Column is vleesgeworden oestergezwam, weet u meteen waar ik mee in mijn
maag zit. Is voor de Afleiding, mag nergens over gaan. Heel intrinziek. Bijvoor-
beeld: ACHTUNG!!! Das maschine is nicht für gefingerpoken and mittelgrabben. ist
easy schnappen der springenwer, blowenfusen und corkenpoppen mit spitzensparken.
Ist nicht für gewerken by das dummkopfen. Das Rubbernecken sightseeren keepen
hands in das pockets. Relaxen und vatch das blinkenlights. Is fraaitekst maar geen
oestergezwam. Computergebraakt dichtsel of gewoon het poëtisch ontboezemen van
een gedrogeerde informaticus. Sinds ik aan Manhattanprojekt meewerkte eet ik geen
paddestoelen meer, maar oesterzwammen vind ik lekker. Richting Den Haag zeg
maar. Centers of Excellenties. Het mysterie van OCW. Rake achterklappen oplopen
in wandelgangen. Even iets van horen zeggen laten vallen en het dan in Keulen horen
donderen. De muren een oor aannaaien! Dan hoor je nog eens wat. proefballonnetje
oplaten, dan toeter achter het stuur gaan zitten uitblazen. Als je geen VUT meer
hebt kies je ’t ruime SOP maar. Even lekken: nieuw verschijnseltje: Spontane Carriere
Breking. Het ritzen-Wijers effect. De toekomst is aan de ongewervelden!

Even stuifzwammen over dat stemverheffend kennisgebed. Graag even belanghebbende
wetenschappelijk onderlegde potloodventers buiten de achterdeur, ja. Het gaat namelijk
over onderbouwing van educatieve verwelkingsscenarios. Het circus Nuis. Het kennis-
debacle. Het minderjaren plan. Het breed maatschappelijk splijtzwammen. In 4 jaar
tot olifant promoveren en dan de porcelijnkast in. lekker oesterzwammen tot je door
het bomen het netelenbos niet meer ziet. Dominerende dominees zijn tegen de ovulati-
etheorie. Daar kun je nuisengif op innemen. Dat loopt al jaren op andermans kromme
tenen en nog steeds niet tegen de lamp. Bedoel dat ritzenloze nummer in’t veld? ’n
kweste van Gevers en nemers. Lekker over lopende vuurtjes lopen, Tjakka. Wel gelijk
oversteken, hè. OK, als jij even de hete kolen uit het vuur haalt, deel ik de lakens uit
en hang de vuile was wel even buiten. Er moet meer geoesterzwamd en genepwerkt
worden. Op de feiten vooruit in de hoogste geldstroomversnelling. Buy the way : kun-
nen we Huygens niet voor ons karretje spannen. Rooie ruggen uit het paarse circuit
sleuren, smeergeld uit het steekpenningenkabinet.

Und nun die Kosmische Auseinandersetzung: de definitieve vivitatie van die Fungi
Imperfecti uit de fundamentele diepgraverij. Wij komen hier om met onze gerucht-
enmachine de stinkzwammers te ziften. Even de zangeres zonder naam zo gezegd
op de gevoelige plaat leggen. En een pluim voor de gillende keukenmeiden. Wat!
De laatste stelling van Formaat, eindelijk gesnoopt door Air Miles? Bravissimo, ver-
standen, meteen de roadserver van de KNAW bellen. Internationale verstrooïıng bij
grote impactparameter. Van Raan tot erger, zo gezegd. Rommelen in de systematis-
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che foutenmarge. Jammer, we moeten gaan. We hebben die Jones polynomen goed
in onze oren geknoopt, hoor. Tot ziens en sterkte met uw ANWB beurs!

Nu de feitologie in kwestie: Onze tweekleppige vriend doet er zo’n 5 jaar (moet 4
jaar worden) over eer ie slurpwaardig het beter borrelcircuit in kan. Soms gebeurt er iets
vervelends. Dan zit er een luis in zijn pels. Of beter een parasiet in zijn mantel. Deze
zorgt voor de nodige irritatie maar wordt repressief getolereerd. De oester veegt de
indringer niet zijn mantel uit maar bedekt hem met die der liefde. Hij kapselt hem in een
natriumcabonaatje. Door deze bijzondere vorm van mantelzorg, ontkomt deze oester
aan het maagzuur van de bestuurlijke bovenlaag. Hoe een parasiet een oesterleven redt
en ook nog uitgroeit tot een prachtige parel: hard, stralend en onvermurwbaar. Niet
voor de zwijnen. Laat die parelvissers aan de hofvijver maar lekker oesterzwammen.
Wij eten beter.

2


