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Eindelijk lachen  
 
Ik vond op de TV een Lach programma. Het schijnt dat dat programma al een tijdje 
bestaat. Bij toeval strandde ik daarop na de pers conferentie “corona” van vrijdag 
14 januari. 
Ik was benieuwd naar het verhaal met enige versoepelingen. Versoepelingen 
waarvan veel van weinig al uit gelekt was. Ik was ook benieuwd hoe Ernst Kuipers 
in zijn nieuwe functie deze klus ging klaren. 
Hij deed zijn naam eer aan. Hij maakte duidelijk wat uit de kuip aan versoepeling 
kon komen maar maakte ons vooral deelgenoot over de ernst van de situatie. Hij 
legde de kans op mee vallende ziekenhuis cijfers duidelijk in haar 
waarschijnlijkheid uit en ook de ernst van een ontwrichtende maatschappij. Dank 
je wel minister Kuipers, Je was klaar en duidelijk over de problemen en de rol die 
wij zelf daarin moeten vervullen. Mondkapjes, niet knuffelen en massa mijden. 
De versoepelingen wisten we al, dank zij de vrije pers. 
 
Nu is het tijd voor het lach programma dat ik zag en graag met u wil delen. Ik 
schakelde naar het programma M, dat een Talkshow moest voorstellen. Voor 
simpele zielen zoals ik, die net een ernstig programma hadden gezien was het 
even wennen. Beter zou zijn Praat voorstelling M. Wat de M inhoud weet je dan 
ook nog niet. Een vrouw trachtte leiding te geven aan vier andere vrouwen. 
De leidster bleek die M te zijn. Oh dacht ik, zij is de Meesteres. Nee met al dat gen 
gedoe, gewoon Meester. Later werd duidelijk dat zij, of hij Margriet heet. 
Zonde om een zo mooie naam weg te stoppen. 
Bij de andere vier dames zat een Hooglerares in de communicatie wetenschappen. 
Fout zij was hoogleraar, ook al gen gedoe.  Ik wist ook niet dat er zo iets als 
communicatie wetenschappen bestond en daar hoog leraressen, sorry 
hoogleraren bij horen. Het was grappig gevonden maar ik geloofde niet wat er 
voorgesteld werd. Die zo gehete hoogleraar gebruikte niet haar eerste letter van 
haar naam Jose. Beter is J te gebruiken, Jose klinkt te gewoon. 
Om kort te gaan de vier dames onder leiding van juffrouw M gingen kakelen  over 
het optreden en de wijze van communiceren  van Ernst Kuipers onze nieuwe 
minister. Die Hooglerares, sorry hoogleraar Jose speelde haar rol zo goed, een 
weldaad om te zien. Hoe krijg je voor elkaar dat de andere drie spelers zich 
bijzonder snel achter jou zogenaamde wetenschappelijke mening zette. Je zou 
bijna denken dat er echt communicatie wetenschappers bestaan.  
De hoogleraar bereikte dit succes door continu het woord te grijpen en de andere 
toneel speelsters , sorry toneelspelers, te overroelen. 
Nog mooier toneel werd opgevoerd door juffrouw M in de eindconclusie dat Ernst 
Kuipers het niet zo goed gedaan had. 
Zij bewees hiermede tegelijkertijd dat toehoorders vaak meer naar de aankleding 
kijken en luisteren, dan naar de boodschap. 
Ik heb gelachen om de amateurs en een vervolg is aan mij niet besteed. 
Gedag juffrouw M en welkom aan onze nieuwe minister Ernst Kuipers. 
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