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LUDIEK Vrouwelijke raadsleden in dokterspakje op zoek naar antwoord: bier in glas of plastic?

Het bier wordt getest door mannen, die op hun beurt weer gecontroleerd worden door de vrouwelijke raadsleden.
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Kitty’s plastic vrijgezellenfeest
Om burgemeester Onno Hoes ‘een handje te helpen’ en
‘kosten voor externe bureaus te besparen’, gingen vrouwelijke gemeenteraadsleden van Maastricht gisteravond - gekleed in dokterspakje - zelf op pad. Bier in plastic of glas?
door Ivo Kok

I

nitiatiefneemster Kitty Nuyts
(LPM) laat er in startcafé ‘t
Haantje op de Markt geen
gras over groeien: De Proef.
Ontbloot uw bovenlijf maar, meneer de verslaggever. Gewapend
met allerhande doktersgerei, constateert ze ogenblikkelijk genoeg als
haar patiënt zojuist in blote bast
bier uit een plastic beker tot zich
heeft genomen. Zorgwekkend ver-

hoogde hartslag en temperatuur,
acute duizeligheid en neigingen tot
braken. Omringd door een groot
aantal vrouwelijke collega’s uit de
Maastrichtse gemeenteraad, schudt
Kitty haar hoofd, maar weigert ze
direct conclusies te trekken. „Dit is
een onafhankelijk onderzoek naar
wat beter is: bier uit plastic of uit
glas. Niemand bepaalt dan ook
door wie hij of zij onderzocht
wordt; dat houdt het heel zuiver.
Over het resultaat valt dan ook nog

helemaal niets te zeggen, jij was
pas de derde patiënt.” Enkele cafés
en GLAZEN alcoholisch genot later, nemen Kitty Nuyts, Mirjam El
Fassih (GroenLinks), Manon Fokke
(PvdA), Josephine Dols (CDA),
Esmiralda Thieme (TON), Ursula
Garnier (PvdA), Roxanne van Wunnik (CDA) en Tiny Meese (TON)
het al niet meer zo nauw met de
test waarvan de uitkomst uiteraard
van tevoren al vaststond. Het is
niet voor niets dat de meegetorste
emmer overgeefsel ‘na plastic’ er
aanzienlijk dramatischer uitziet
dan het braaksel ‘na glas’. Of wat te
denken van de tekst op de rug van
de dokterspakjes: ‘Beer huurt in e
glaas, zoewie blomme in ‘n vaas’. Op
initiatief van Nuyts maken de acht

vrouwelijke raadsleden op een ludieke manier werk van de commotie die burgemeester Onno Hoes
vlak na zijn aantreden veroorzaakte: bier uit plastic! „En doordat we
het zelf gaan testen, besparen we
weer de kosten voor al die externe
bureaus”, zegt Nuyts die niet veel
later met succes op zoek gaat naar
haar ‘ergens verloren’ roze handtasje. In De Bobbel moet een man zo
recht mogelijk langs een touw proberen te lopen, na een slok bier uit
plastic. Tot vertier van de dokteressen die, zo hoor je links en rechts,
wel een vrijgezellenfeestje lijken te
vieren. „Deze gezelligheid is goed
en moet kunnen”, zegt PvdA-fractievoorzitster Manon Fokke. „We
zijn immers toch collega’s.”

