Toverwoord
Vijf mannen en een vrouw op vakantie in Canada. Vol verwachting uitkijkend naar
kolkend water en vergezichten. Het land waar nog ruimte is, dus bij uitstek geschikt om
opruiming in het hoofd te houden. Kampvuurtje met een glaasje wijn voor de betere
gesprekken of wellicht nog wat gezang. De vrouw had zich er al een hele voorstelling
van gemaakt. “Is dat niet de kat op het spek binden?”, vroeg ik haar nadenkend over de
onevenwichtige samenstelling van de groep. Neem maar nog wat kamfer mee om die
kerels rustig te houden. “Waar heb je het over”, vroeg zij mij fronsend. Haar vriendje
bedacht dat het wellicht wel handig was om even te kijken met wie zij op stap ging drie
weken lang. Hij ging een fietsvakantie houden, want kanoën was niets voor hem. Zij
hadden elkaar al roeiend ontmoet, maar samen een roeivakantie zat er dit jaar
nog niet in.
De techneuten hadden het erg naar hun zin. Niet alleen het uitvogelen van de juiste
beweging van de peddels in het water bood uitdaging, vooral het spuien van je kennis
over biogassen en alles wat daarmee te maken had was een feest op zich. Hoe kan ik
mijn collega aftroeven met kennis bleek een sport op zich. Hoe Annet het vuur
aanmaakte was ook een bron van vermaak. “Die boomstam moet schuiner hoor, want zo
vangt hij te weinig zuurstof”, corrigeerde Jan. “Nee joh, het gaat om de kleine takjes, die
zorgen voor de aanwakkering. “ Annet werd er gek van. De hele dag praten over
biogassen en verder haar bekritiseren over de wijze waarop ze het vuur aanmaakte en
haar boterhammen smeerde, want ook dat kon veel efficiënter. De tranen stonden nader
dan het lachen. Na een week was het genoeg. Jullie hebben niet één vraag aan mij
gesteld, riep ze wanhopig uit aan de nietsvermoedende nerds. Dat is toch niet
normaal? Haar vriendinnen deden dat beslist anders. Wat waren dit voor een kerels?
Allen tussen de 30 en 40 en geen partner. “Ik doe een voorstel”, riep de mediator in het
gezelschap. Als iemand moet stoppen met zijn opmerkingen of wat dan ook, roepen we
een neutraal codewoord. “ Welk woord doen we? “
“Banaan”, riep een van de mannen, wat meteen instemmend werd aangenomen.
Mannen en een banaan. Freud zou zich weer bevestigd weten in zijn theorieën. Maar het
werkte. De rest van de vakantie vlogen de bananen je om de oren, maar het werd steeds
gezelliger. “Het is gek”, sprak Hans op een dag. Ik zit al heel lang op een datingsite maar
het wil maar niet lukken. “Stel eens een vraag aan de dames” suggereerde Annet. “Als je
met ze afspreekt programmeer je gewoon iedere vijf minuten een piepje in je mobiel.
Dan stel je weer een vraag.”
“Oh ja, naar het antwoord moet je ook luisteren.”
Daar had Hans nog nooit over nagedacht.
“Die piep programmeren; echt een topidee”, dacht hij. Die tip zou hij doorspelen aan zijn
vrijgezelle vrienden.
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