
SIDN Relatiedag 
 
Ontvangst met verse koffie en gevulde speculaas 
Banketstaaf, pepernoten, het was bijna Sinterklaas. 
De middenstip lag glanzend in de bleke winterzon 
Nooit zag ik zoveel mannen met apparaten in een voetbalstadion. 
 
Best wel weinig dames, met een klein cluppie waren wij 
Heerlijk! Heel de dag voor het toilet niet in de rij. 
Een dame at tien chocolaatjes, ik heb ze zelf geteld 
Ik zeg niet wie het was, maar ze was zeker ongesteld. 
 
Ineens een stem die trachtte ons hartelijk welkom te heten 
Er was een onafhankelijke dagvoorzitter, liet de stem ons weten. 
Daar werd u hopelijk losser van, deed dat u géén plezier? 
Dan kon u dat vermelden op het evaluatieformulier. 
 
De stem die stelde zich niet voor, maar ik zat op mijn badge te lezen 
En dacht, de man die tot ons spreekt zal vast Roelof Meijer wezen. 
Hij stelde wèl zijn collega voor, en ja, het was weer prijs: 
Beide SIDN-kopstukken, in vijftig tinten grijs. 
 
“U kunt uw schoenen laten poetsen”, gaf Meijer toen nog te verstaan 
“Op onze kosten, en zo te zien is daar behoefte aan.” 
Er waren ook wat tolken, die vertaalden adequaat 
Sinds ik begonnen ben, werken zij zich zwaar uit de naad. 
 
De niet technische sessie, onder leiding van Bart Pegge 
Daar besloot ik eerst mijn oor te luisteren te leggen. 
To regulate or not to regulate, en wat men toch met Uber moet? 
De taxiservice was wat mij betreft nog nooit zo goed. 
 
Eem anekdote over een vrouw die was misbruikt op internet 
Peter R. de Vries had zich voor haar zwaar ingezet. 
“Volop nieuwe wetten in de maak”, zei Pegge toen 
Iemand ongevraagd op internet zetten moet je ook niet doen. 
 
Na een half uur wisselde ik even snel van zaal 
Omdat ik ook benieuwd was naar het technische verhaal. 
Anycast in goede tijden, en als er een aanval was? 
Hoe stressbestendig was u dan? Ik keek eens naar de klas. 
 
Iedereen leek kalm te blijven, en enorm geïnteresseerd 
Door een op handen zijnde aanval leek niemand geïntimideerd. 
Ook ik vrees geen cyberaanval, al verlamt het hele land 
Ik kan altijd doorgaan, want ik schrijf alles met de hand. 
 
Twee mensen smeerden hem alweer, tegen kwart over elf 
Vast om hun schoenen te laten poetsen, dacht ik bij mezelf. 
De onafhankelijke dagvoorzitter was nog uren hiervandaan 
En deze twee besloten nu al vast om los te gaan. 
 



Toen de sessie van Bas Welling, hij opende met een vraag: 
Hoeveel reclame had u allemaal precies gezien vandaag? 
“U ziet er vierduizend per dag, want daar is onderzoek naar gedaan.” 
“En maar vijf blijven er hangen”, gaf Bas Welling te verstaan. 
 
Bas zijn filmpje over Max de hacker scoorde als een gek 
Max kreeg huwelijksaanzoeken, was de held van elk gesprek. 
Hoe versla je het menselijke spamfilter? Hoe wordt je één van de vijf 
Zelfs bij het kijken naar de Nivea stresstest, gierden de zenuwen door mijn lijf. 
 
Als het ècht spannend werd, vertelde Bas toen aan de klas 
Dan was de kans het grootste dat je echt succesvol was. 
Durf af te wijken van de norm als je wilt dat mensen over je spreken 
En het kon ook geen kwaad als je door Lucky TV werd afgezeken. 
 
Toen lunch, de mannen blij, er bleken hamburgers te zijn 
Je mocht er één per persoon, en ze waren best een beetje klein. 
De salades haast onaangeroerd, maar dat viel te verklaren 
Omdat mannen en sla doorgaans geen goeie combi waren. 
 
Wat mannen ook die fotograferend de grasmat besprongen 
En anderen, die zich flirtend rond een wit robotje verdrongen. 
U was allemaal best los, ik zag u zeer ontspannen staan 
Maar de schoenen laten poetsen? Dat had haast niemand nog gedaan. 
 
Naast mij staat trouwens Hans, die dapper op zijn snaren slaat 
Hij is niet heel succesvol, maar wat ie doet is adequaat. 
Hij komt nooit in de top vijf, en spannend wordt het denk ik niet 
Ik werk nu tien jaar met hem samen, hij speelt altijd dit ene lied. 
 
Onze dagvoorzitter heette Ronnie Overgoor 
Hij was het meest los hier leek, van het gehele gehoor. 
Ronnie stelde wat vragen het was dadelijk duidelijk dàt 
Het merendeel er niet heel veel van opgestoken had. 
 
Iemand zat hier glunderend, hij kon de schoenenpoetser wel zoenen 
Zijn blije hoofd, dat glom nog meer, dan zijn net gepoetste schoenen. 
Toen het woord aan Mike van Rijswijk, sprong bevlogen voor de klas 
We zagen wel aan hem dat ie enorm leergierig was. 
 
Mike had vijf kinderen, en dat vond ie ontzettend fijn 
En hij stond heel leuk op de foto met Prins Constantijn. 
Een filmpje van zijn zoon Pepijn, met een robot aan de zwier 
Pepper was niet dood, maar leefden, en dat deed ons veel plezier. 
 
Een filmpje uit ’99, iemand sprak op bekakte toon: 
“Er is altijd wel een boer in de buurt met aan de muur een telefoon.” 
Elke twee jaar bleek alles twee keer zo goedkoop te zijn 
En ook twee keer zo snel, en ook twee keer zo klein. 
 
 
 



Wie hier had een drie D printer? Een stofzuigrobot? Of een drone? 
“Een dreun kan je krijgen”, zei een vrouw op luide toon. 
De wereld die ging razendsnel, gaf van Rijswijk te verstaan 
Ethische discussies? Daar waagde hij zich maar niet aan. 
 
Een geprinte pizza? De kweekhamburger, ik dacht, wat? 
Hebben wij net een kweekham, of een drie D burger gehad? 
Is dat ongezond? Onethisch? Joost die mocht het weten 
Waarom mochten wij er eigenlijk allemaal maar ééntje eten? 
 
Een plaatje van een dino die op je tafeltje kon springen 
Hamsters zoeken in de Albert Heijn, dat waren leuke dingen. 
Mixed reality? Dat was dat ieder mens 
Een andere reality zag, door zijn eigen lens. 
 
Ik vond dat best verwarrend, want zo dadelijk zou nog blijken 
Dat ik in mijn eentje naar van Rijswijk had zitten kijken. 
En alle andere dames naar een man met een strak lijf 
En alle heren hier naar een topless, lekker wijf. 
 
Toen over naar Pepper, die nog in de slaapstand stond 
Maar als burger was ingeschreven in de gemeente Roermond. 
Pepper had een eigen agenda, ze kon kreunen en miauwen 
Ze kon zelfs scheten laten, kon die ook binnenhouwen. 
 
Nou, dat schoenenpoetsen, dat was al ontzettend fijn 
Maar deze Pepper bleek voor velen toch het hoogtepunt te zijn. 
Ze laat geen winden, je kan haar uitzetten, zegt op commando miauw 
Ik zag minstens veertig mannen denken: God, doe mij zo’n vrouw! 
 
Daarna kregen wij een volledig gerobotiseerde boerderij 
Telefoons aan de muur kwamen in ’t filmpje niet voorbij. 
Een robot keukenprins, culinair wonder, volgde toen 
Nog eventjes en Jonnie Boer kon voor altijd met pensioen. 
 
Chips in zijn lijf stoppen? Hij zei het maar gelijk 
Hij was geen lieveheersbeestje, dat was een brug te ver voor Mike. 
Jammer, kon je in lieveheersbeestje al zoveel dingen kwijt 
Dan was er in dat lijf van Mike ruimte tot in de eeuwigheid. 
 
Toen drie kwartier discussie, Ronnie haalde een schoon glas 
En was er iemand hier die niet wist wie Roelof Meijer was? 
Nou en of, zo bleek, en ook Flip stelde zich kort voor 
En Roelof was heel druk, zo meldde hij aan het gehoor. 
 
Ook Flip, die had veel aan zijn hoofd, en hij onthulde het 
Zijn huis, in Arnhem voor twee ton zojuist te koop gezet. 
Toen een knetterend geluid, zat Flip te winden voor de klas? 
Ronnie wist zeker dat het Flip z’n microfóóntje was. 
 
 
 



Toen knetterde ook Roelof en dat was wel even balen 
Ja mensen, techniek is mooi, maar het kan ook gierend falen. 
De zaal had niets te vragen, ik proefde niet echt heilig vuur 
En u kwam ook nog niet echt los, maar ’t was tenslotte pas 3 uur. 
 
Of Roelof data exploiteerde? Die vraag kwam toen uit de zaal 
En een domeinnaam moest realtime online, vond u haast allemaal. 
Yentl was totaal niet technisch, maar wel lekker los vandaag 
Omwille van de tijd kreeg zij geen antwoord op de vraag. 
 
Over het fonds van 3½ miljoen euro werd toen iets verteld 
Ronnie vroeg verbaasd: “Hoe komen jullie aan dat geld?” 
Was er een waterput in donker Afrika waar SIDN iets mee deed? 
“Nee hoor”, zei Roelof opgewekt, “althans, niet dat ik weet.” 
 
Toen ging het nog kort over het systeem van de facturen 
Moest het op de schop, of kon het rustig blijven duren? 
Mij kan het niet heel veel schelen hoe SIDN de facturatie doet 
Als ze mij op tijd betalen vind ik het allemaal wel goed. 
 
Maar ja, als je een pot hebt van ruim 3½ miljoen? 
Lijkt mij het geen probleem om dat gewoon te doen. 
Na een pauze en een muffin kon u er weer tegenaan 
Tijd voor de laatste keynote, het was Wienke Giezeman. 
 
Eerst Wienke in vogelvlucht, wat hij deed en waar ie stond 
Hij had geen slimme koelkast, wel een technische achtergrond. 
Overal stond smart voor, maar we hadden met z’n allen 
Dat onderbuikgevoel dat techniek enòrm kon tegenvallen. 
 
Het internet, dat is van niemand en van iedereen 
Hier lagen kansen voor een gloednieuw netwerk, zag Wienke meteen. 
Internet of things verlengt je zintuigen, leerden wij 
Iedereen mocht het gebruiken, het was open, het was vrij. 
 
Heerlijk als je bootje weer eens onder water liep 
Dat je via het netwerk “hoos je bootje” tot je riep. 
Maar ook in Japan, daar hadden ze er oren naar 
Daar maakt de sensor je attent op de mate van stralingsgevaar. 
 
De druk op het rioolsysteem, die kon worden verlicht 
Een wijngaard optimaal bewaterd, zo werd ons bericht. 
De slimme muizenval, die werd ons haarfijn uitgelegd 
Het was zeker slim, maar ook best omslachtig, eerlijk gezegd. 
 
Router, broker, handler, ’t leek een fluitje van een cent 
Maar mij duizelde het toch een beetje tegen het end. 
Ook de twee cameramannen stonden allebei te draaien 
Met en achter hun camera, maar ja, dat laat zich raaien. 
 
 
 



Met slechts dertig palen, het was razend interessant 
Dekte Wienke, eigenhandig, gewoon heel Nederland. 
Een vraag over de muizenval van een slimmerik uit de klas: 
Wat de toegevoegde van die slimme muizenval was? 
 
Wat moest precies beveiligd worden? Dat bleek ook een vraag 
Als je landelijk wou dekken, doe het dan wel veilig, graag. 
Ging Erik na deze meeting “hoos je bootje twee” beginnen? 
Een vraag over licenties en frequenties en ik schreef mijn laatste zinnen. 
 
De moraal van deze dag? Dat zijn er velen volgens mij: 
Ook al heb je vijf kinderen, er kan nog best een robot bij. 
Je hebt slimme muizenvallen, in donker Afrika is ’t licht 
Het kwam allemaal samen, in een realtime en smart gedicht. 
 
Haast tijd voor de borrel, en dan gaan wij met z’n allen 
Aan een goedkoop, klein biertje en geprinte bitterballen. 
U mag over mijn hoofd aaien, ik zal keurig met u praten 
Maar ik kan niet beloven dat ik geen harde wind ga laten. 
 
Hans gaat zijn schoenen laten poetsen, en ik poets de plaat 
U bent wel los genoeg nu, en ik bijna uitgepraat. 
Het deed mij groot genoegen om uw bijval hier te horen 
Want op een plek als dit wil iedereen uiteindelijk scoren. 
 
Nou, de tolken die zijn denk ik ook wel aan een borrel toe 
Reclame maken voor mijzelf? Denk maar niet dat ik dat doe. 
Ik ben een levende reclame als ik zo’n gediggie schrijf 
En mijn ervaring is, dat ik vaak jaren hangen blijf. 
 
Het was ons een genoegen, maar wij gaan er haast vandoor 
Onze Uber taxi rijdt over een klein kwartiertje voor. 
Aan een filmpje op het internet wil ik mij niet verbinden 
U laat het, Peter R. de Vries, die weet u allemaal te vinden. 
 
Het was behoorlijk spannend, maar ik was enorm in vorm 
Zelf durf ik eigenlijk nauwelijks af te wijken van de norm. 
En daarom zorg ik ook dat mijn gedichten altijd rijmen 
Want als het een keer niet rijmt huren ze de volgende keer Nico Dijkshoorn in. 
 
Het was mij een genoegen, doet u mij een groot plezier 
Schrijf over mij iets op uw evaluatieformulier. 
Gaat Erik “hoos je bootje twee beginnen?” Ik heb geen idee 
En we zaten hier gezellig, en we zaten hier oké. 
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