Onderzoeken
Weet u wat het is beste lezer(es)? Ik moet oppassen dat ik niet in
herhalingen ga vallen. Ik ben nu een flink aantal jaren bezig u deelgenoot
te maken van mijn gedachtenspinsels en dan moet je wel eens op zoek
naar een onderwerp en dan loop je de kans dat je in herhalingen valt. Dat
viel me op toen ik mijn kronkelingen ging printen om ze in een map te
stoppen. Dan lees je ze vluchtig door, glimlacht er eens om en ga verder.
En dan kom je enkele jaren later dat onderwerp weer eens tegen, zij het
met een andere titel en een andere tekst. Dat komt ook omdat ik in het vooruit werk. Ik kronkel dan
enkele Spinsels achter elkaar door, zodat ik weer een aantal afleveringen niet hoeft te spinnen wat ik
zal neerpennen. Maar als ik teveel in herhalingen val, gaat u wellicht denken dat ik aan het aftakelen
ben en dan vooral geestelijk. En ik vind zelf dat dit nog al meevalt. Je moet wel eens prakkedenken
wat je zojuist hebt gedaan of gezegd, maar dan….opeens schiet het toch weer te binnen.
Zo kwam de Zwarte Pieten – kwestie al enkele malen aan bod, had ik het over buitenlandse woorden
voor goede Nederlandse woorden en het jaar, de maand of de dag van…. kwamen ook al aan de beurt.
In deze spinsel wil ik eens een echt Nederlands thema behandelen. Wij bewoners van de Lage Landen
zijn behoorlijk weetgierig of misschien beter gezegd: nieuwsgierig. Wij willen van alles het “fijne
weten” of “het naadje van de kous” of het “hoe en waarom”. De politiek is daar heel sterk in, want als
ze een moeilijk kwestie in de Kamer hebben en de verzamelde polletiekers komen er niet uit, dan
wordt er besloten een “nader onderzoek naar de toedracht” in te stellen, waarbij dan meestal “de
onderste steen boven moet komen” Dan hebben ze weer even de tijd om er niet aan te denken, “de
boel de boel te laten” en “de zaak op zijn beloop te laten”. Dan schuiven het “hoofdpijndossier”
zogezegd op de “lange baan”, wat tot gevolg kan hebben dat minister Schippers zegt dar de kosten van
de gezondheidszorg te veel gaan stijgen.

Maar buitenom het Volkje van het Binnenhof willen lieden van vooral geleerde huize ook nog
van alles weten en gaan ze daar naar op onderzoek. Ik heb daarover eens gegoogled en de
oogst was niet mis. Wat wij allemaal niet willen weten? Een
kleine bloemlezing: “De muzieksmaak van homoseksuelen”
werd onderzocht. We wilden weten of “glasvezel haalbaar is”.
We vinden het ook belangrijk hoe “de natuurlijke bestrijding
van de bladluis” het beste gevoerd kan worden. En we zijn erg
benieuwd hoe de “taxonomie van verschillende Australische
plantengroepen” in elkaar steekt. En hoe het is met “de invloed
van apenurine op kapucijnaapjes”willen we ook graag weten. Ik heb trouwens nooit geweten
dat Franciscus ook volgelingen in het dierenrijk had. Hij preekte wel voor de dieren, maar dat
er ook nog zijn die zijn ideeën ook in de praktijk brengen, wist ik niet. Moet ik het toch eens
met de huidige Franciscus over hebben als ik hem weer eens bel. En onze kersentelers zullen
zeker in spanning zitten over het “Amerikaanse onderzoek naar de teelt van steelloze kersen”.
Lijkt mij ook heel interessant, want dan heb je geen tweelingen of drielingen van kersen meer,
die je aan je oren kunt hangen. En heb je kans dat het vak van “kezenwachter” in de
boomgaard ook verloren gaat. En de kersenpluk zal dan ook een probleem worden, want ze
hebben geen steel meer. Voor de mensen die veel last hebben van sterke lichaamsgeuren is er
ook hoop. Er wordt namelijk een onderzoek ingesteld naar de “apocriëne zweetklieren in de
oksels”. Nivea, Etos, Odorex en al die andere deodorantfabrikanten zullen zeker met spanning
op de uitslag wachten, want dan kunnen ze weer een nieuw antigeur middel uitvinden, dat
geen jeuksels in de oksel veroorzaakt.
Het was een bloemlezing, want we hadden ook onderzoeken naar fietsongevallen, het ledenbestand van KBO Noord Holland, de gevolgen van het afschaffen van de rijbewijskeuringen,,
omkoping in het voetbal, buitenaards leven, onderzoek met kakkerlakken over de effecten van
het leven in de ruimte door levende wezens en nog veel ……………. meer buitengewoon
belangrijke en minder belangrijke onderwerpen. Ik kan me ook nog
herinneren dat er ooit een onderzoek was naar de “baringsmoeilijkheden
van een zwangere kakkerlak die tussen een draaideur geklemd zat”. Het
resultaat is mij nooit ter ore gekomen. Dus als mij dat kunt toespelen, ik
hou me aanbevolen.
Augustinus

