DE GEBOORTE VAN HET NIEUWE BEDRIJF
- vrij naar Lucas en Matteüs 2 -

Geboorte in het Theater
1 In die dagen kwam er een besluit van keizer Vetushortus, dat er een transformatiecongres
moest gehouden worden in heel zijn rijk. 2 Zo'n transformatiecongres had immers nog nooit
eerder plaatsgevonden onder het bestuur, waarvan de huidige AD landvoogd was. 3 Alle
collega’s gingen op reis, ieder naar het centrum van Den Bosch om zich te laten inschrijven. 4
Ook Carolus trok op en omdat hij behoorde tot het huis van Onderwijsinnovatie ging hij van de
Kooikersweg in het westen der stad naar de Sint Jan, aan de Parade gelegen 5 om zich te laten
inschrijven, samen met Kansrijk Verder, zijn verloofde, die zwanger was. 6 Terwijl zij in het
centrum verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; 7 zij bracht haar zoon ter
wereld, wikkelde hem in boeken en legde hem neer in het Theater, omdat er voor hen geen
plaats was in de Sint Jan.
De accountmanagers in het veld
8 In de omgeving bevonden zich accountmanagers, die in het scholenveld gedurende de nacht
hun potentiële klanten bewaakten. 9 Plotseling stond er een vakgroepleider voor hen en zij
werden omstraald door de glorie van de projectgroepen, zodat zij door grote vrees werden
bevangen. 10 Maar de vakgroepleider sprak tot hen: "Vreest niet, want zie, ik verkondig u een
vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. 11 Heden is het nieuwe bedrijf
geboren, in het centrum van Den Bosch. 12 En dit zal voor u een teken zijn: gij zult de
pasgeborene vinden, in boeken gewikkeld en liggend in het Theater." 13 Opeens voegden zich
bij de vakgroepleider een schare van andere vakgroepleiders; zij verheerlijkten het nieuwe
bedrijf met de woorden: 14 "Lang leve het nieuwe bedrijf en op de Kooikersweg vrede onder
alle collega’s van goede wil."
15 Zodra de vakgroepleiders van de accountmanagers waren heengegaan, zeiden zij tegen
elkaar: "Komt, laten we naar het Theater gaan om te zien wat er gebeurd is en wat ons is
bekend gemaakt." 16 Ze haastten zich er heen en vonden Carolus en Kansrijk Verder met het
pasgeboren nieuwe bedrijf, dat in het Theater lag. 17 Toen ze dit gezien hadden, maakte ze
bekend wat hun over het nieuwe bedrijf gezegd was. 18 Allen die dit hoorden, stonden
verwonderd over hetgeen de accountmanagers hun verhaalden.
Bezoek van de Divisiemanagers
19 Toen dan het nieuwe bedrijf in het centrum van Den Bosch geboren was, kwamen er in het
oude bedrijf Divisiemanagers en vroegen: "Waar is het pasgeboren nieuwe bedrijf? Want wij
hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om het onze hulde te brengen." 20 Toen
koning Wilhelmus dit hoorde, werd hij verontrust en heel Den Haag met hem. 21 Hij riep alle
staatssecretarissen en onderwijsspecialisten van het volk bijeen en legde hun de vraag voor,
waar het nieuwe bedrijf geboren moest worden. 22 Zij antwoordden hem: "In het Theater te Den
Bosch."
23 Toen ontbood Wilhelmus in het geheim de Divisiemanagers en vroeg hun nauwkeurig naar
de tijd waarop de ster gezien was. 24 Daarop zond hij hen naar Den Bosch met de opdracht:
"Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat nieuwe bedrijf, en wanneer gij het gevonden
hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen." 25 Na de koning aanhoord
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te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit
totdat ze boven de plaats waar het nieuwe bedrijf zich bevond stil bleef staan. 26 Op het zien
van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. 27 Zij gingen het Theater binnen, zagen
het nieuwe bedrijf met zijn moeder Kansrijk Verder en op hun knieën neervallend betuigden zij
het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan. 28 En in
een droom van overheidswege gewaarschuwd niet meer naar Wilhelmus terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.
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