
130.  Samsomdictee 
 
Nu het besluit definitief geaccordeerd is, zal op een Midden-Alphense locatie een nieuw 
Samsompand verrijzen, dat ontegenzeggelijk zo chic eruitziet dat te zijner tijd iedereen, van 
parttimemedewerker tot oud-collega, er luid voor zal applaudisseren. 
 
Uitentreuren  heeft dan ook een gemêleerd gezelschap van apetrotse maar ter zake kundige 
architecten goocheme privégedachtespinsels geuit, waarbij de hele trukendoos van 
quasinegentiende-eeuwse tot postmoderne esthetiek is opengegaan. 
 
Entrees van berbertapijten en oud-Perzische gobelins – in dat metier veelgebruikte 
hulpstukken – zijn de revue gepasseerd en uitgebreid heeft men geprakkiseerd of de 
notenhouten lambriseringen en de gebeitste biedermeiermeubelen  en fauteuils met skai 
bekleding zullen passen bij de avant-gardistische hebbedingetjes die ons bedrijf zich in het 
nieuwe millennium per se wil gaan toe-eigenen. 
 
Wij vleien ons met de gedachte hoezeer alle huis-tuin-en-keukenvoorzieningen dan ten 
enenmale van de baan zullen zijn; primaire vraagstukken als hoe de back-ups van de 
bestanden online kunnen worden geüpdatet zijn opgelost en ook het 
secundairevoorzieningenprobleem is getackeld. 
 
Zo zal in het modern geoutilleerde restaurant eenieder te allen tijde zowel haastje-repje een 
cappuccinootje kunnen nuttigen als zichzelf eens uitgebreid trakteren op een gargantuesk 
dinertje van cantharellensoep, smeuïge kippenragout met savooiekool en yoghurt met 
papaja’s toe, teneinde zich te kunnen teweerstellen tegen de sisyfusarbeid die heden ten 
dage ons werk toch is. 
 
Door deze culinaire exercities van hun à propos geraakte employés kunnen gebruikmaken 
van het fraaie park rondom het gebouw. In die weidse velden, omgeven door feeërieke 
bosschages en rododendronperken, kunnen zij zich neervlijen tussen de paddenstoelen om 
van de rust te genieten die zij vroeger al zo verbeidden.  
 
In het weekend kunnen zij er zelfs picknicken en barbecueën met vriend of maîtresse of 
samen er de cockerspaniël uitlaten. 
 
Hoor ik een homerisch gelach? Bedenk dan wel, dat de adellijke entourage van ons nieuwe 
reuzenpand zeker geen idee-fixe is, laat staan een antiutopie! 


