"En dokter, wordt het een homo?"
En doktor, wordt het een homo?
Ik weet het niet mevrouw, dat kan ik pas zien bij de geboorte.
In het academische ziekenhuis te Groningen, hebben de geneeskundige een bijzondere ontdekking
gedaan.
Op zeer eenvoudige wijze is er al bij de geboorte te constateren of een kind homoseksuele aanleg heeft of
niet.
"Professor Wieditz...Groot nieuws heeft u te vertellen, maar waar iedereen zo benieuwd naar is, is
homoseksualiteit genetisch vastgelegd?"
"Nee, wetenschappelijk gezien bewijst het niet dat homoseksualiteit genetisch is vastgelegd.
Wel heb ik het vermoeden dat dit het geval is."
"Oh, ja?, vertel."
"Als een homoseksuele baby word geboren dan heeft het nog niet direct contact gehad met de grote
wereld, dan zou je kunnen zeggen dat het wellicht genetisch bepaald is, daarnaast is het ontdekken ervan
eigenlijk heel eenvoudig, je hoeft alleen maar op te letten of het uit de anus of uit de vagina komt."
"Homo's komen uit de anus? Is dat waar?"
"Ik bevestig die vraag"
"Dit is groot nieuws, vertel professor, wie heeft het ontdekt?"
"Nu, het is een nogal merkwaardige gebeurtenis moet ik u zeggen, er moet weliswaar nog een officieel
onderzoek van start gaan, maar het komt er eigenlijk op neer dat een bepaalde groep verpleegkundige dit
al geruime tijd wist. Maar als zij het vervolgens niet als iets bijzonders beschouwen. Tja, dan weet je niet
beter en dan kom je ook niet op het idee om hier melding van te maken. De andere groep, de rest, een
grotere groep, die hebben het waarschijnlijk wel gezien maar onbewust, het is hun gewoonweg niet
opgevallen, zij gingen dus ook nergens van uit"
"Dus u wilt zeggen dat een groep van uw personeel dit al wist, het niet opviel omdat het normaal voor ze
was, en een deel van uw personeel viel het gewoon niet op terwijl het voor hen juist abnormaal is. Wat is
dit verwarrend?
"Zo ligt de situatie er momenteel bij ja."
"Ik noem dat een zorgelijke situatie professor, dat bent u toch wel met mij eens mag ik hopen."
"Dat ben ik ook, dat ben ik ook. De situatie is best ernstig ja, maar ik kan niet ontkennen dat er iets ontdekt
is wat de meeste mensen nog niet wisten."
"Juist ja, dat er best veel mis is met de communicatie binnen uw ziekenhuis, dat weten we nu wel. Maar
wat u zelf al zegt, dat uw ziekenhuis iets unieks heeft ontdekt, dat valt te prijzen. Over de hele wereld is er
geen ziekenhuis te bekennen die dit heeft geconstateerd. Ik ben daarom ook erg benieuwd, wie heeft het
ontdekt? In de wandelgangen heb ik iets gehoord over eventueel een groep studenten...klopt dat?"
"Tja, laten we het zo zeggen, de studenten waar u op doelt, hebben vorige week tijdens de les een lolletje
uitgehaald.
"Een lolletje...wat hebben ze gedaan?"
"Nu, ze hebben een kleine plastic speelgoed baby in de anus van onze grote verlospop gestopt."
"Erg komisch die studenten, en toen?"
Wel collega professor Arschsuchen gaf op dat moment les en die heeft, zoals hij dat altijd doet, een flink
betoog gehouden over de manieren van zijn studenten. Bovendien, zo sprak hij zijn studenten aan, de
grapjas die dit heeft uitgevoerd is een homo, wat overigens direct leidde naar de hoofdverdachte die
meteen het mikpunt werd van verdere pesterijen van de studenten.
Tot op een gegeven ogenblik de grapjas aan professor Arschsehen vroeg, hoe of hij kon bewijzen dat hij
een homo was.
Professor Arschtauchen zei daarop, dat als iemand iets in een anus steekt, waarschijnlijk zelf ook via de
anus ter wereld is gekomen. Kort gezegd, homo's komen ter wereld via de anus en dat verhaal ging toen
als een lopend vuurtje door het ziekenhuis heen waardoor er discussies opgang kwamen.
"Wat een verhaal zeg...En u? Wist u het?"

"Ja zeker, ik zei dat het klopte, maar beschouwde het tegelijkertijd als onbelangrijke en onschuldige
mededeling.Tot dat mijn collega Waussehen door de gang kwam gesneld en schreeuwde welke mafkees
dit soort onzin door het ziekenhuis bazuint. Terwijl ik er van uit ging dat iedereen dit wist...
Toen was ik even van slag hoor, ik voelde mijn kont kriebelen...
"Goed Professor Wieditz, misschien toch voor al die Nederlanders die dit niet weten maar wel erg
nieuwsgierig zijn naar hun seksuele voorkeur. Hoe komen zij erachter? Heeft u tips?"
"Tsja, in zo'n geval zou ik beginnen met navraag doen bij de ouders, als dat nog kan tenminste.
Misschien kunnen zij zich nog iets heugen.
Verder zou je nog het dossier kunnen opvragen van je geboorte, misschien dat het logboek wat meer
verteld.
"Wat zou daar in kunnen staan?"
"Er zou bijvoorbeeld in kunnen staan dat je onder de poep heb gezeten, of een notitie over een
ontbrekende moederkoek, dat soort aantekeningen.
"Oh, echt? Zoiets valt toch op zou je zeggen?"
"Ja, dat zou je denken, maar als men het niet ziet of het als normaal beschouwd, dan kom je niet veel
verder. Ik zal u eens wat vertellen...
In mijn stage periode liep ik mee met onze plaatselijke huisarts, het was mijn eerste bevalling. En op een
gegeven ogenblik, het kindje was net geboren, wijst hij naar de vagina van de vrouw en vroeg zich af wat
dat was.
Hij had zoiets nooit eerder gezien.
Ik keek hem toen aan en zei voor de grap, het zal wel goed wezen.
Toch maakte hij er toch een notitie van. Iets van een uitwendige welriekende wildgroei met plooien. Het zal
wel goed wezen, dacht ik weer.
" Goed, heel Nederland kan nu dus uitzoeken of hij/zij dan wel niet homo is"
Als laatste, bent u het, Professor?"
"Het zal best wel...
Mijn vader heeft het altijd al geroepen. Hij zal het wel gezien hebben."
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