Netwerken
Jan van Ditmarsch draaide zijn Volvo 850 Station het ruime parkeerterrein van ‘De Kloosterhof’ op. Toen hij zijn wagen tot stilstand
had gebracht, stelde hij tevreden vast dat hij de 360 kilometer, die het
conferentiecomplex van zijn woonplaats scheidden, in 2 uur en 12
minuten had afgelegd, ruim een half uur sneller dan de routeplanner
op de computer van zijn secretaresse had aangegeven. De nieuwe
economie verslagen door de oude!
Hij streelde het stuur en stapte uit. Met stijve benen liep hij
naar de bagageruimte. Toen hij de achterklep opende en zich naar
voren boog, voelde hij zich duizelig worden en werd het zwart voor
zijn ogen. Hij moest zich vasthouden om niet te vallen. Toen het
voorbij was, pakte hij binnensmonds vloekend zijn Samsonite's, een
kleine smalle voor de paperassen en cd-rom's en een grote voor zijn
kleren en toiletartikelen, en liep naar de ingang van het complex.
De glazen toegangsdeuren schoven attent open en hij liep op zijn
hoede de grote ontvangsthal binnen. Hij verwachtte dat Marjolein nu
ineens te voorschijn zou komen in een van haar vegetarische
soepjurken en met de bekende verwijtende blik achter haar grote
brillenglazen. Hij had een reeks verontschuldigingen paraat, maar tot
zijn opluchting verscheen ze niet. Op de muur naast de liften hing een
groot elektronisch planbord waarop in moeilijk leesbare lettertjes alle
evenementen stonden vermeld die in het gebouw plaatsvonden. Met
zijn bagage nog in de hand probeerde Van Ditmarsch er wijs uit te
worden. Hij vond het maar een onoverzichtelijke warboel. Waar was
Marjolein wanneer je haar nodig had? Uiteindelijk ontdekte hij de
conferentie, die als thema 'Beroepsonderwijs in een nieuw
millennium' had, tussen een huwelijksreceptie en een training voor
bankemployees. Op dit moment hielden de schoolleiders zich bezig
met de nieuwe beroepsprofielen, over drie kwartier was de
middagpauze in de lounge.
Bewust had Jan Van Ditmarsch het grootste deel van de eerste
dag laten schieten. Dat onderwijskundige gewauwel liet hij graag aan
anderen over - waarschijnlijk zat Marjolein nu druk aantekeningen te
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