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Noord-zuidverbinding
Rijdend door mijn dorp word ik geconfronteerd met de splijtzwam van onze gemeente, de
dwarslaesie van het centrum, de noord-zuidverbinding. Als een volleerde weggebruiker kom ik na de
oud-A24-expresweg op de vroegere Napoleonweg terecht. Ter hoogte van Molenheide ligt een van
de vele black spots van onze fel geteisterde woonplaats.
Kop-staartbotsingen en files à gogo zorgen uit-en-te-na voor verkeersellende. Talloos zijn de plekken
waar herfsttijlozen en immortellen herinneren aan de fysieke en psychische tol die de bewoners
moeten betalen. Een oplossing dringt zich op voor onze Midden-Limburgse fusiegemeente: ofwel een
ondertunneling, rechttoe rechtaan, dwars door de dorpscentra, ofwel een omleidingsweg.
In het labyrint van pro’s en contra’s trachtten de mandatarissen vóór de recentste verkiezingen de
bevolking te vrijwaren van een asystolie of hartstilstand en adviseerden hun devoot te bensjen in
plaats van in mini-jurk te aerobiccen op de maat van de vermeende Brabançonne.
Efficiencyonderzoek heeft geen uitsluitsel kunnen geven over de opportuniteit van dit of geen
alternatief. Criticasters van de ondertunneling voelen zich als einzelgängers en kijken heibeiig naar de
tegenstanders van de omleidingsweg.
Wanneer de oppositiepartij de loftrompet steekt, de dithyrambe, de kaddisj voor de tunnel zingt,
schuiven anderen de omleiding als dé eyeopener in deze dubieuze kwestie naar voren. Maar zowel
ingenieurs als linguïsten zullen met een subterrestrisch tracé, de dolichocefale of langschedelige
ondertunneling, er bekaaid afkomen.
Mp’s zien kwansuis hoe méritoire functionarissen in fulldress als kribbebijters erop afkomen en
muggenziftend ten onder gaan. Want minister-president of gouverneur, partijvoorzitter of
milieuactivist, op verre na niet alle betrokkenen zullen bij hun mogelijke apachedans de instemming
van de goegemeente wegdragen.
Denkend aan zijn huisje-boompje-beestjegezin ondergaat Jan met de pet, in gezelschap van zijn in
het oor getatoeëerde pitbullterriër, serviel de politionele controleacties bij weer een nieuwe
verkeersaanpassing die onder meer de CO2-emissie onder de Kyotonorm zou moeten brengen met
in- en uitvoegen, zigzaggend traag rijdende automobielen, elkaar afwisselende 30 en 50
kilometerzones waarbij met gps uitgeruste en op lpg rijdende chauffeurs ruim in het voordeel zijn.
Een pasklare oplossing voor deze kafkaëske impasse wordt net zo vlotweg uit de mouw geschud als
zou een kapitein-vlieger ins Blaue hinein plompverloren halje travalje holderdebolder met zijn met
cruisemissiles geladen F-16-gevechtsvliegtuig als een emisario, nee, als een ware rauwdouwer over
de plaatselijke bushbush van linde- en beukenbomen scheren om in de foerage van genuïene
advocateborrel te voorzien.
Gedupeerde neringdoenden refereren cito presto aan de imminente ondertunneling die als een
omineus zwaard van Damocles boven hun jaaromzet hangt. Zij appelleren aan hun ausdauer in de
stiekeme hoop dat deze keer wijsheid en visionair denken ons domicilie tot een toegankelijker oord
zullen omtoveren.

“Dames en heren politici, beleidsmakers en adepten van goed bestuur: het is nu of nooit. Erop of
eronder. Of eromheen. En een kruis erover!”
Bijkomende proef (voor het scheiden van eventueel ex aequo gerangschikte deelnemers)
(jongeren) 1. overzeese – 2. bikinietje – 3. pingping – 4. balorig – 5. neanderthaler – 6. ter zake – 7.
Kerstman – 8. offline – 9. rijinstructeur – 10. vipdorp
(amateurs) 1. iezegrim – 2. cavalerie – 3. icon – 4. pingping – 5. rock-’n-roll – 6. balustrade – 7.
fabricaat – 8. Congolees – 9. pilipili – 10. compact disc
(experts) 1. insjallah – 2. monkimonki – 3. mantouxtest – 4. de pluk-ze-wet – 5. hyperthyreoïdie – 6.
caustische kali – 7. cryonica – 8. prognathisme – 9. ratanhiawortel – 10. sorghum

