368. Groen Wagenings dictee
Het was een waar pandemonium op de Wageningse burgemeestersreceptie ter viering van het
743-jarig bestaan van de stad.
Omdat de bibliotheek volgens Driessen te krap was voor zo’n grootschalige happening, recipieerde
men in Junushoff. Sommigen kenden dit theater nog als sociëteit van De Harmonie.
Bij de ingang van de gepavoiseerde foyer distribueerde D66’er Pechtold – rechtdoorzee als altijd –
hand-outs om Hanshan Roebers’ paal te promoten. “Ik laat mij de gruyère niet van de croissant
eten”, riep hij rigoureus.
Even verderop vertelde Torck, bekend van Van Swaayachtige projecten als de Rosendaelse Huizen,
de anekdote dat bij de bouw van het Bassecours de Achterstraat onmiddellijk was herdoopt tot
Heerenstraat.
Oud-Eerste Kamervoorzitter De Niet, die zich overigens niet liet tutoyeren, nam nota van het
controversiële idee de berg te asfalteren omwille van niet-industriële bedrijvigheid. Gevat
riposteerde hij dat men beter dat vermaledijde graf van douairière De Constant Rebecque onder kon
walsen.
Van Rumund chaperonneerde Otto van Gelre, die als eregast was genood. Zij bespraken de
coïncidentie dat zowel Leida als Het Boekwinkeltje zich recent nabij antiquariaat De Beschte hebben
gevlijd.
Ter wille van de dicteerecette trok de hertog en passant een sybaritische livreier aan diens velours
epaulet om een pêche melba met bananenbeignet te scoren.
Na een optreden van Ill Skill Squad verdrongen de vroede vaderen zich geïnteresseerd rond de
beamer waarmee geshowd werd dat de Wii, de opvolger van de GameCube, inmiddels de Xbox 360
heeft weggeconcurreerd.
Toen rector Kropff ten slotte het City-of-Life-Sciencesconcept toelichtte, werd hij onthaald op
geëxalteerd boegeroep. Het illustere, veelal op het Frans georiënteerde gezelschap wenste
Wageningen nog wel te betitelen als een ‘ville’ maar ten enenmale niet als een ‘city’.
Van Rumunds alternatief om iets met het woord ‘groen’ te doen, oogstte slechts hoon: de afgelopen
zeven eeuwen was deze gemeente immers groener dan heden ten dage.

