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Kikker
Cultureel Nederland stort zich massaal op het religieus erfgoed. Ik snap dat. De kerk is passé, God en
gebod worden beschimpt en bespot, kerkgangers
zijn sukkels, maar nu biedt dit jaar lucht aan het
liberale schuldgevoel. Er kan iets worden teruggedaan. Maar 2008 is niet alleen het jaar van het Religieus Erfgoed. Mijn eigen voorkeur gaat uit naar de
scholekster die dit jaar ook centraal staat. Dat mag
ook wel want het aantal kokkels neemt door overbevissing af en zo wordt de vogel bedreigd. Voor de
Bossche geschiedschrijving is de scholekster trouwens ook van belang want wie weet niet dat in de
Bossche Broek halverwege de zestiende eeuw sprake was van toenemende prostitutie onder scholeksters. Misschien krijg ik subsidie voor enkele
studiereizen, want 2008 is immers ook het jaar van
de bm (Betrokken Medewerker). Verder wordt 2008
het jaar van de Winkelbeleving (heel erg, ik kan er
ook niks aan doen) en het jaar van de Ganzenlever
(door elk weldenkend mens verafschuwd, behalve
door president Sarkozy). Voorts is 2008 het jaar van
de Smurfen (lullig dat Vader Abraham niet is uitgenodigd) en houden wij de adem in, want 2008 is
ook het jaar van ‘de Filatelie’ met in april een manifestatie in de Brabanthallen! Tot zover de jaren waar
iedere Bosschenaar van op de hoogte zal zijn (inclusief het jaar van ‘de Aardappel’, doch dit terzijde).
Wonderlijk dat één jaar aan de aandacht is ontglipt.
Begin dit jaar richtten Oeteldonkse carnavallisten
onder aanvoering van de Club hun aandacht liever
op de vreemdeling. De lui ‘van boven de grote riolen’ (humor) kenmerken zich immers door geweld,
vernielzucht, dronkenschap, tafelschuimerij, kortom alles wat niet deugt, en razen jaar in jaar uit als
een allesverwoestende orkaan over het vredelievende en lollige Oetelland. De Moeraspachters waren
zo druk met boze buitenstaanders en -landers dat
ze hun eigen volkje vergaten: de Kikker. 2008 is
bovenal het jaar van de Kikker! Geen letter is er aan
gewijd, geen woord is er over gesproken. Schande!
av

Een Bossche carnavalskikker uit 1957. Omslag van het carnavalsprogramma naar het ontwerp van Lambert van Dartel.

