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Guus kom naor huus
The Webster Hall in New York. Muziek-grootheden als Mick Jagger, Prince en Tina Turner traden er
ooit op. En dus vond Tilburgse Guus het hoog tijd worden dat hij er met zijn bandje ook eens zou
staan. Hoewel er van de 332 miljoen Amerikanen hooguit honderd zullen zijn die Guus kennen, kreeg
Meeuwis de zaal toch vol met … 1400 Brabanders. Ze gingen met een weekend-ticket op zak allemaal
het vliegtuig in naar de bierdouche in The Webster Hall. Nou ja, bierdouche. Een pilsje kost in The
Webster Hall omgerekend 15 euro en Brabanders blijven als het om geld gaat toch vooral Hollanders.
Dus werd er tijdens de polonaise vooral met lege plastic bekertjes door de lucht gegooid. ‘Crazy
people’ roept een verdwaalde Amerikaanse vrouw. Het zal Nancy Pelosi zijn geweest.
Een paar weken geleden kreeg Guus van de Tilburgse burgemeester nog de Erepenning van die stad
uitgereikt. Die eer was eerder pater Poels te beurt gevallen. Poels, die elke ochtend om 4.00 uur met
zijn broden in zijn fietstassen in het pikkedonker door Tilburg trapte om de armen letterlijk van brood
te voorzien. Die Erepenning wordt alleen uitgereikt aan mensen die een ‘uitzonderlijke prestatie voor
Tilburg hebben geleverd’. Is dat weekendje New York met bierdouche zo’n uitzonderlijk prestatie?
Voor het milieu niet, want Guus lokte als een rattenvanger van Hamelen dus ook nog eens 1400
Brabanders in zijn kielzog mee. ‘Het slaat gewoon natuurlijk ook helemaal nergens op’. Geen citaat
van een milieuactivist die zich heeft vast geplakt aan het Vrijheidsbeeld, maar een quote van onze
Guus zelf. Het ging hem uiteindelijk enkel om zijn ‘bandshirtje’: daar stond al The Royal Albert Hall
Londen en Olympia Parijs op en daar mocht volgens Guus New York gewoon niet op ontbreken.

Goed, Guus had dus een persoonlijke reden. Maar had dan niemand van de fans wroeging? Marjolijn
Smits was er met haar vriendin, ze vertelt aan Omroep Brabant dat de reis voor haar toch niet alleen
in het teken van blijdschap stond. Aha, denk je dan, die Brabanders maken zich ergens dan toch nog
wel een beetje druk over kerosine en het milieu. Maar Marjolijn bleek er ‘met gemengde gevoelens
te staan’ omdat haar moeder niet mee kon.
Guus voelt zich een Brabander in New York om dan vervolgens Stings openingszin uit ‘Englishman in
New York’ te degraderen tot ‘Een worstenbroodje heet een hot-dog hier’. En als je dan ook nog de
infantiele Lidl en JUMBO uithangborden Thomas Acda en Frank Lammers meeneemt, dan wordt het
gegarandeerd en uitsluitend een commercie-feestje. Een journalist mag namens de Brabantse
kranten met Guus meereizen door New York in een grote zwarte SUV met luxe zetels. De emir van
Qatar had Guus’ pr-stunt niet kunnen verbeteren. Het diepgravende gesprek van de journalist met
de kids van Meeuwis gaat niet over het milieu, de armoede of de oorlog maar over kleding shoppen.
Guus’ kersverse echtgenote Manon (44) heeft volgens de journalist voor haar man (50) veertig (!)
bekende NY-honkbalpetjes gescoord. Op eentje staat het Vrijheidsbeeld met de Brabantse vlag. ‘Dat
is toch leuk’ giechelt Manon. Zeker, maar in Trump-land kan zoiets leiden tot een mokerslag op je
hoofd.
Het lijkt erop dat Guus Meeuwis door een niet erg kritisch journaille tot held van het wilde westen
wordt gebombardeerd. Net zoals enige tijd terug die rocket-man Oliver Daemen, die in de ruimte
met pingpong-ballen gooide naar Jeff Bezos en als beloning daarvoor een heldenontvangst in de
Oisterwijkse gemeenteraad in het vooruitzicht werd gesteld. Vandaag krijgt Guus-zegetocht in New
York in het Brabants Dagblad evenveel ruimte als Max Verstappens overwinning in Mexico. De
verkiezing van de socialist Lula tot president van Brazilië moet het doen met een ultrakort berichtje.
Terwijl die man het regenwoud van de Amazone wil redden, in het belang van de gehele mensheid.
Lula die in zijn eentje de imbeciele Bolsonaro en zijn vriendje (en oud PSV’er) Romario bij de
verkiezingen klopt, is in de Brabantse krant slechts goed voor enkele regels. Laten we volgend jaar
Karin Rentmeester en Joop van Hezik tijdens carnaval naar Rio sturen in plaats van onbenullen als
Daemen en Meeuwis naar Amerika af te vaardigen. Dat zou Brabant pas echt op de kaart zetten. Er
zijn hier in Brabant werkelijk wel grotere problemen op te lossen dan een bierdouche en een
bandshirtje. En dus moet Guus gewoon naor huus ‘want de koeien staan op spring'n’.
Burrie

