Speech - Oosterkerk - IB.O5,AA eergte paal Vieruindenhuis

Dames en Heren, uethouder Louis Genet heeft hele vriendeli;ke ulot:rden
ge=prt:kent uaar voÍfr ik hem hartelí;k dank, Genet heeft als een ulaardig
opvolger van Jan Schaefer bijzonder veel gedaan vt:t:F het Vl{H.
Er is vandaag iemand afuleaig, die vorig jaÀr op 27 mei hi; het slaan ván
Ênze eer=tet maer hsuten paal, urel aanb,e=ig ura=: architect Eian Piera
Frassinelli.
Fragsinelli heeft vanaf 1"F? aan het Vl"lH geuerkt en in totasl =es
ontuenpen gemaakt: het aesde uordt nu gebouurd. A1 deze tijd heeft hij aan
het plan doorgeurerkt, trnk al Èral'En de vaaruitaichten somË uiterrnate
snmber. En al deze jaren heeft hij dat gedaan zonder Een csntract. Een
dezer dagen zal dit met het Esuufand= ulerden getekend,
Ik vraag U een applaus vsor deee man.
Itlu mi;n eigen urerkeaamheden als projectcoordinatcr van het Vieruindenhuis
met bekulame hand zijn cvergenomen doar de medeulerker= van het Eor-rufond=,
ben ik begonnen Een reeks verhalen dlver de geschiedenis en de praductie
van het Vierurindenhuis te schrijven, die - uind en ureder dienende - hegin
1??n bil t:plevering van het Vl.lH in hoekvnrm zullen ver=chi;nen, missrhien
ulel onder de titel:
Spraokjes uit het Huis van de Vier l.linden.
Een van de fabels rrril ik U nu voorlezen. De titel luidt al=volgtl

Ergens op Hittenburg

Er uas een= een aaFje dat luisterde naep de naam 'Nergens'.
Als hij ergens kuam en ziln naam rroest reggen, begannen de andere
epen alti;d te schaterlachen en te roepen: "Nergens is nergens,
dus Lraar ben ;i;? Nergens antuocrrdde dan attijd: nergens is
overal. Htreuel hij dit ;1arrn lang =tr-rg velhield, rrrist hij scrmg
zelf niet meep nf dat nu echt us utàs.
Dus ap zekere dag be=!.ocrt
hi"i de hele kuestie aan een nauugeEet methodisch onderzoek te
onderuerpen.

Hij begon met het tellen v.;rn de letters: 'nergens' had =Even
letters en 'cvet-al' =es letters. Dat ularen niet evenveel letterg.
Ilat kon het dus niet zijn, Bnvendien uraren het semen dertíen
letters en dat beloofde ook niet veel goeds.
Toen beglr:ot hlergens te onderzoeken, uelke letters dezelfde uraren
in 'nergens" en "Ífveral'n Ên hij ontdekte er turee: e tn r, Ëemen
er. En zo kuram hij op het begin van de oplassing: het uroordjÊ
'er' zat zouel in nergens als overal, dlrs vosrrtaan hsette hij
Ergen=,

Vanaf dat msment stelde hig aich altijd vaor als Ergens.
Fe anderê'aFen lachten opnieuul en zeiden: nke, Nergen=, als je nu
Ergens bent, uaar is dat dan?

En Er*enË Ëing nveral zrrekÊn En vrá*Êrr
cf Ër mi==chien esn
plek;e vrij uaË ctm EÊn hr-ri=je ts bt:r:uÊrÏ.
Zo kuram hij bij een mijnheer Schaefer, uien= {fver-Evergrootvader
schaapherder geuleest uas, en die zei: daar op de ruitte burcht mag
je van ni; bnuuen, als alle andere apen op die plek het gned
vinden. Ergens ging kijken en ontdekte dat het een grote kale
vlakte ura=r net genoeg ruimte vÍlcr zouel de grondaFen al_q de
bonmapen. llant hi;1 urist dat grond*pen heel ander= blonan dan
bnomapen. Grondapen houden van uarme nest;es, uraar Fa en ma en
kinderen allemaal bij elkaar kruipen Ên zich :o ueinig magelijk
bemcreien met de andere apen, voaral 's nachts, P.oomapen, zo rrlist

Ergens, verhuizen uat vaker en vergisËen zich ssmË in een
bepaalde takt =odat zij urel eens eirgens anders eindigen dan uaan
ue zijn hegonnen"
Dus Ergenso die
diep in eijn hart nog altijd Nergen= en
*veral vtrelde, ging=ich
aan iedereen vFagen, hse dat =ou kunneno urie
dat zou kunnen tekenen, uie dat zsu kunnen bauuen, en uie dat =ou
kunnen betalen? l"lant hi; uas er vast van overtr-rigd dat het veel
leuker uÍtnÊn uas BF een apenrots af een uitte burcht met vesl zan
tn prachtige hanghruggen, pn grote gla=en glet=chers,, sn ren
eigen deur vcor .iB hol, zsdat ;e altild snmiddelli;k naar buiten
hunt lcpen dan in die grote schoenendczen, die somg op hun kant
staan, soms op hun kop, maar uraar alle= hetzelfde is, en uraar je
zel.fs als aap niet langs de buitenkant naar boven kunt klimmen.
Ergens ging dus alle andere apen vragen, hoe dat msest en trf Ee
ulilden helpen, Sommigen schudden 'nee' en seiden: uij zijn
tevreden en urillen geen apenrats met aoveel deuren, Dat vnert tct
nietg. Anderen zeiden: urij vinden het een goed ideen maar de
vraag is: vinden de andere aFeln het ook een gcred idee? l{ant ui;
zijn uel anders, maat^ =ijn de andere apen strk anderg?
En hi; uist dan dat se net een omueg rrver. zich zelf spraken.
Haar Ergens kuam r:c:k veel aFen tegen, die zeiden: hartstikke
leuk, jongenr ue zullen ;;Ítu helpen, uant meer van hetselfde is
niet goed vEoF anze =pi;svertering. De apen, die hem hielpen,
hadden prachtige Tlameln: er ureren ancena'E en agsteribbe's;
bullhsr=ten en barbieri'sn vàn dugvenbodr's en duvekotteng
eldersen, engelen en eversen; floris=en en frassinelli's; genets
en gesselsl girods en gortzaksl grag's en gractevheen'81
haagsma'E en halberstadt's; heerma's en hefti's; ten hengel's en
hoonhout's; horlingsen en van hul=tenl kranenburgÉr'= ern van der
linden'sq kappersen en kleg's; kuile,n en konijnen; van mechelen'=
en meindensma'=; ÍneuueÊe en moospr's; mulder'Ë en muller'=g de
nijs en de ni;= en de ni;= en zrrneni ossterkerkers en ncstelijke
eilander=; plegte d'aillg'=
en pallmann'=1 ponte'n en
roczendaal's; regenhogen en van riels; rcssen Bn ruitersl vàÍ!
rocg'Ë eln rubingtein"sl =chaefer's en =trangenl scheren= En
gl
slebossen en sonneveld's; sterenhergers En
=chrr:fsr"
stuurgraepel =; suanen en tuinenl van thijn's en van tiel's;
verhalLen en van der ulallen;; ten velden'= en vosseni veenmánnen
en vcrrstmannen; van der lrelnnen sn van der vli=senl uatermanÍïEn en
de hrÊUer" s;
aurietering's-

uitte's
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Tst zovÊr, dames en herent een aantal namen van bereidulillige
apen! die de bouu van het vieruindenhuis vtror karte af lange ti;d
een urarm hart hebben toegedragen.
Ile uerkelijke =chaonheid van het gehouur :al pas blijken ÊF de
openingsdag, uraarvcot^ ik U bi-.; de=en uitnadig namens de besturen
van de snovertrsffen Stichting Vierrrlindenhuis en de al even
bekurame Vereniging Vierr$indenhuig,
F. Elders,
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