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Waarde lezer, 

U hebt bij deze de eer om een exclusieve GongVox in handen te hebben. De GongVox is een jaarlijkse 

uitgave om eenieder kennis te laten maken met de literaire kant van Corpsdispuut ter Sociëteit De 

Gong. Speciaal voor ons 80-jarig cultureel verjaardagsfeestje zijn de Gongers voor u nog een keer in 

de pen geklommen en hebben een speciale Gong LustrumVox geschreven. Laat ik u niet verder 

ophouden met overbodige woorden maar gaat u genieten van elke zorgvuldig geschreven letter en 

elk zorgvuldig gekozen woord en geniet u vooral van ons 16e lustrum! 

Vae Soli, 

 

S.J.M. de Bie 
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Fis-G-Fis 

Tussen de ratten zat hij daar te fluiten. Fis-G-Fis… Fis-G-Fis… Fis-G-Fis. Wat een schoonheid lag er in 

deze eenvoud verborgen. Het zijn van die kleine mooie momenten.  

Een veel te hoog fluitsignaal klonk en het vaderland deed weer een beroep op hem en zijn 

collega’s. Over vijf minuten was het zover. Het lot kon hem wel eens kiezen vandaag. Angst had hij al 

lang niet meer. Eveneens was de trots verdwenen. Na twee weken op deze plek kon een mens nog 

onmogelijk trots zijn op wat hij deed. Maar ja, hij was hier nu eenmaal. Weglopen had geen zin. Laat 

staan een leven hierna. 

Hij moest eigenlijk nog even wat van zijn afvalwater laten afvloeien. Zou hij dat nog wel doen? Hij 

moest de rest ook nog voorbereiden. Ach, als het lot je vandaag kiest, dan is elk verlossend en 

ontspannen moment meegenomen. Ten einde komen met een springende blaas, dat gun je niemand. 

Hij moest denken aan vorige week, toen werd een collega getroffen bij zijn luchtpijp.  

Het bloed sijpelde geleidelijk via de zijkanten langs zijn strot naar binnen, ze konden niets meer doen. 

Het slachtoffer probeerde nog geluid te maken, maar zijn laatste woorden waren onverstaanbaar. 

Het leek nog eeuwen te duren voordat hij stikte in zijn eigen bloed. Onvoorstelbaar, het geveld 

worden door een kogel zie je hier meermaals gebeuren, maar hoe je het zelf zou ervaren blijft een 

vraag, waarop je maar één keer een antwoord zou kunnen krijgen. Voelde hij daar nou toch een 

nieuwsgierigheid, een verlangen? En hoe zou hij het beste dat antwoord kunnen krijgen. Moet hij 

blijven wachten op het onverwachte? Is dat lot eigenlijk nog wel onverwacht te noemen in deze 

omstandigheden? Een beetje rekening houden, een beetje plannen voor de zekerheid kan nooit 

kwaad? Je kan het immers maar één keer meemaken.  

Het fluitsignaal schalde twee keer, iedereen sprong op en het schreeuwen begon. 

Schreeuwen, schreeuwen, blijven schreeuwen. Het schreeuwen werd echter al snel overgenomen 

door het knetteren van de kogels. De eerste rookpluimen stegen op. Hij bleef schreeuwen en 

schreeuwen en doorlopen en doorlopen, maar een inslag van een granaat op afstand deed hem 

vallen. 

Het duurde even voor hij zich weer kon oriënteren, hij was ongedeerd. In de verte aan zijn 

rechterhand zag hij tussen de rookpluimen een vredig boerderijtje. Het slagveld leek rustig te zijn 

geworden. Niemand leek in de buurt te zijn. Een kijkje nemen kon dus geen kwaad. Even later 

opende hij de deur. Hij hoorde en zag niemand, maar het leek niet verlaten. Het huisje was goed 

verlicht nu er zon door de ramen scheen. Er stond een pan soep op het vuur, die het hele huis vulde 

met een zoete warme geur. Er liepen twee schapen door de woonkamer. Hun wol was waarschijnlijk 

net afgeschoren. Ze waren kaal, maar goed doorvoed. Op de bank lag een lammetje melk te drinken 

uit een grote schaal. Op de tafel lag een boek wat klaarblijkelijk nog gelezen werd met de titel ‘la 

gestion de la vie et de la mort heureuse’. Het boek had drie boekenleggers, één aan het begin, één in 

het midden en één aan het einde.  

In de studeerkamer nam hij een piano waar. Het zal toch niet waar zijn. Hij moest het even 

proberen, even dat kleine mooie moment laten klinken. Hij ging zitten en verzette de kruk op de 
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goede hoogte. Hij deed zijn ogen dicht haalde diep adem. Rustig en beheerst liet hij zijn linker 

wijsvinger met een boog vallen op een toets: Fis- 

Aaaaaaaaaaahhhh, opeens voelde hij een onvoorstelbaar hevige pijn in zijn borst. Hij deed 

zijn ogen open en was weer tussen het geschreeuw en gedonder. Waar was hij? ’aaaahh, bloed in 

zijn handen, aaaaaaaaah, water, dorst, pijn, aaaaaaaaaaaahhhhh, schreeuwen, blijven schreeuwen, 

nee rust, water, nee, rust, bloed, schreeuwen, pijn, laat het stoppen, denk gewoon Fis-G-Fis, 

aaaaahhhhhhhhhh, ik voel mijn vingers niet meer, Fis-G-Fis, pijn, veel pijn, laat het stoppen, adem 

halen, water, pijn, water, aaaaaaaaaaaaaaaaaah, bloed, dorst, Fis-G-Fis, ik zie niets meer, 

aaaaaaaaah, tintelen, waas,  donker, rust, water, donker, rust, Fis-G-Fis, adem halen, donker, rust, 

donker, rust, Fis-G-Fis, donker rust, donker, rust, donker, rust, donker, rust, donker, rust, donker, 

rust, donker, rust, donker, rust, donker, rust, licht, rust, licht, rust, licht, rust.’  

Hij zat weer in achter de piano. Hij liet zijn 

wijsvinger weer vallen: Fis, zijn middelvinger 

vervolgde naar de G-toets. Maar wat was dat? Het 

klonk helemaal niet als een G, het was nog steeds 

een Fis. Hij zocht naar de G een octaaf lager. Maar 

nee, dit was een Bes. Hij zocht naar de G-toets een 

octaaf hoger, nee dit was een Cis. Hij probeerde nog 

een toets, en nog een toets, en nog één. Geen G, 

geen enkele G, een piano zonder Fis-G-Fis? Nee, nee, 

dat kan niet, dat kan niet, alsjeblieft laat me nog één 

keer van Fis-G-Fis genieten, nog één keer Fis-G-Fis, 

nog één keer, alsjeblieft Fis-G-Fis, nog één keer, Fis-

G-Fis, waar blijf je?. Licht, rust, licht, rust, licht, rust, 

licht, rust, licht, rust, rust, rust, rust, 

rust,………………………………………………………………….rust. 

 

ES  
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Brieven 

Nijmegen, 1 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong, 

Laat ik beginnen u alsnog te feliciteren met het betrekken van uw ambt. U heeft er ongetwijfeld hard 

voor gewerkt en hoewel het natuurlijk niet te vergelijken is met het Praesidiaat van een echt dispuut 

zoals H.A.K., waar de leden drinken en sjezen als echte studenten, is het vast een verdienste waar u 

op uw manier toch waarde aan kan hechten, dus wie ben ik om u niet al het mogelijke plezier, geluk 

en wijsheid voor de komende tijd toe te wensen, u zal het namelijk hard nodig hebben. Want, zoals u 

begrijpt, je krijgt niet zomaar een brief van de Praeses van H.A.K.. Er moet wel iets heel bijzonders 

aan de hand zijn wil ik het gebruikelijke communicatiekanaal tussen onze Abactis omzeilen om u 

direct te kunnen bereiken. En toch heeft u nu deze brief in uw handen. Wat kan er dan toch gebeurd 

zijn? 

Waarschijnlijk heeft u het inmiddels al wel gemerkt aan kleine dingen zoals het verdedigen van een 

stelling, het schrijven van een verhaal en het lezen van een brief. In deze brief bijvoorbeeld stonden 

tot nu toe al talloze leuke toespelingen en scherpzinnigheden, maar u heeft ze niet kunnen 

ontwaren. “Hoe komt dat toch?”, zal u zich afvragen, “Waarom loopt alles minder soepel dan 

normaal, waarom is alles minder interessant behalve auto’s, vrouwen, geld en voetbal?”. Misschien 

heeft u het er al over gehad met uw leden en misschien bent u er ook al achter dat zij precies 

hetzelfde ervaren, maar ook niet weten wat de oorzaak van al deze ellende is. 

Laat ik u niet langer in spanning houden, want waarschijnlijk bent u niet eens in staat de concentratie 

op te brengen om nog veel verder te lezen. Vorige week heeft een lid van uw dispuut op de kroeg, in 

danig beschonken toestand, voor één glas bier, de Geest van De Gong aan mij verkocht. Wie dit lid 

was is niet belangrijk en ik betwijfel het of hij het zich nog zou kunnen herinneren. Wat wel belangrijk 

is, is dat de Geest en uw positie nu in mijn handen zijn en dat als u zo verstandig bent mij binnen een 

week vijf fusten bier te doen toekomen, u beiden zonder gezichtsverlies veilig kan stellen. 

Hoogachtend, 

 

De Praeses van H.A.K. 
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Nijmegen, 2 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Het Arrogantste Kroegdispuut, 

Bij wijze van deze brief wil ik u laten weten dat hoewel u uw brief aan de Praeses van Corpsdispuut 

ter Sociëteit De Gong had gericht, deze, zoals gebruikelijk bij dispuutspost, eerst het hele huis is 

rondgegaan voor hij bij mij terecht kwam en er hier een kleine crisis is ontstaan. Over een week is er 

een algemene ledenvergadering gepland waarin wij deze kwestie zullen behandelen en tot die tijd 

zou ik u vriendelijk willen verzoeken de Geest in bewaring te houden. Bijgesloten vindt u een krat 

melk en een collectie Griekse filosofen om de tijd te overbruggen. 

Een geschrokken Vae Soli, 

 

E.P.L. Kleijntjens, 

Praeses h.t. van Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong 

 

 

Nijmegen, 9 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong, 

Hierbij wil ik u danken voor uw zending boeken, niet alleen uw Geest, maar ook onze leden hebben 

de woorden van de oude wijsgeren onverwacht inspirerend gevonden. Tevens wil ik u vragen, is uw 

algemene ledenvergadering van zins op mijn aanbod in te gaan? 

Hoogachtend, 

 

De Praeses van H.A.K. 

 

 

Nijmegen, 10 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Het Arrogantste Kroegdispuut, 

Bij wijze van deze brief wil ik u laten weten dat, hoewel wij allemaal de ernst en de druk van de 

situatie zeer goed inzien, onze algemene ledenvergadering helaas is blijven steken in het punt 

‘opening’ en uiteindelijk is geschorst tot volgende week. Om deze extra tijd te overbruggen, vindt u 

bijgesloten een nieuw krat melk en het verzamelde werk van de negentiende eeuwse Engelse 

meesters. 

Bedankt voor uw begrip en Vae Soli, 
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E.P.L. Kleijntjens, 

Praeses h.t. van Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong 

 

Nijmegen, 17 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong, 

Heeft uw algemene ledenvergadering inmiddels spijkers met koppen kunnen slaan? Laat ik open 

kaart met u spelen, niet alle melk die u heeft gestuurd is naar uw Geest gegaan en ook de boeken 

worden door onze leden versmaad. Het gevolg hiervan is dat uw Geest wat onrustig begint te 

worden en volgens mij zelfs stiekem onze leden begint te beïnvloeden. Om de zaken misschien wat 

bespoedigen verlaag ik hierbij mijn prijs naar 1 fust bier. Ik hoop spoedig uw antwoord te ontvangen. 

Hoogachtend, 

 

De Praeses van H.A.K. 

 

Nijmegen, 18 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Het Arrogantste Kroegdispuut, 

Helaas is onze algemene ledenvergadering het gisteren nog niet eens kunnen worden over de 

agenda, maar ik begrijp uw problemen en daarom vindt u voor de komende week bijgevoegd, twee 

kratten melk, alle lijsters van de afgelopen tien jaar en een cd collectie van het concertgebouworkest. 

Vae Soli, 

 

E.P.L. Kleijntjens, 

Praeses h.t. van Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong 

 

 

Nijmegen, 21 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong, 

Met mijn handen in mijn haar, schrijf ik u deze brief. Uw Geest is echt onhandelbaar. Mijn leden 

drinken alleen nog maar melk, door het huis klinkt alleen nog maar klassieke muziek en kletsen en 
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brassen heeft plaats gemaakt voor discussiëren en debatteren. Er rest mij nog maar één ding voor wij 

totaal onze identiteit verloren zijn en dat is u te smeken om direct uw Geest te komen ophalen. 

Hoogachtend, 

 

De Praeses van H.A.K. 

 

 

 

Nijmegen, 23 juli 2007 

Geachte mijnheer de Praeses van Het Arrogantste Kroegdispuut, 

Onze algemene ledenvergadering is gisteren na lang beraad overeengekomen om u en al uw leden, 

in ruil voor het terugbezorgen van onze Geest, het adspirantaat van Corpsdispuut ter Sociëteit de 

Gong aan te bieden. 

Met een verwelkomend Vae Soli groet ik u, 

 

E.P.L. Kleijntjens, 

Praeses h.t. van Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong 

 

EPLK 
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Geen Grenzenloze illusie? 

Spijt me zeer. Ik schaam mij als gonger. 

Maar het lukt me niet nog iets te 

schrijven. Ik heb er simpelweg geen tijd 

voor het schema is te vol. Ik voel het 

royement aankomen, gelukkig heb ik een 

oudere broer bij het dispuut. Vae Soli 

 

DABKL
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Een grenzenloze illusie? 

Een moment van glorie, althans dat was de bedoeling. Het lege witte vel papier staarde hem al enige 

tijd wezenloos aan. Met enige schaamte wendde hij zo nu en dan zijn blik van het papier, starend uit 

het raam, in de hoop enige inspiratie te krijgen voor het te schrijven verhaal. De weide en de 

landelijke wegen was wat hij zag maar niet kon kennen, de alledaagse eenvoud en het rust deden 

hem weinig goed. Met enige bitsheid botvierde hij zijn agitatie op zijn vrouw door haar bij 

binnenkomst in zijn kamer te begroeten door haar grootmoeders porselein met grote vaart in de 

richting van haar hoofd te werpen. Enigszins verongelijkt, maar met een vernietigende blik in haar 

ogen keerde zij zich demonstratief van hem af en verliet de kamer. “Mens stoor me niet” riep hij haar 

toe. Ach wat kon zij weten van zijn roeping. Het huwelijk was ijzig koud geworden, maar hield hij 

zichzelf voor dat zij haar plek kende en gedoogd kon worden.  Het was ook niet eenvoudig, hij droeg 

de zware last van het schrijverschap op zijn tere schouders. Hij zou het volk dienen, en zij hem 

vereren. Hij stond in de voetsporen van de grote literatoren, wist zich het onvermogen van al die 

pretentieuze krabbelaars te besparen. Hoewel, hoeveel grote literatoren waren er nog die zich met 

hem konden meten. Mulisch misschien? Neen, deze verloor zich te vaak in metafysische 

kneuterigheid en narcistisch borstgeklop, die schrijver dat is geen schrijver, maar een onschrijver. 

Reve dan? Hoewel deze onze 

hemelbestormer met zijn stilisme wist te 

bekoren, kon hij zich geenszins verenigingen 

met diens geestelijke leegte aan het einde 

van zijn levensweg. Grootsheid kon naar zijn 

bescheiden opvattingen nou eenmaal niet 

anders dan onvergankelijk zijn. Het kon dan 

ook niet anders dat hij de hemel alleen zou 

bestormen en eenmaal aangekomen zou 

deze hoogstwaarschijnl  ijk leeg zijn en 

blijven. Het was een hoogst ondraaglijk lot, 

niet benijdenswaardig en het papier bleef 

maar leeg. Een nieuw moment van woede 

kondigde zich aan, het op minutieuze wijze 

vernietigen van het resterende porselein 

werd slechts voortijdig afgebroken door het 

laatste beetje redelijkheid wat in hem 

aanwezig was. Er waren ergere dingen in de 

wereld dan zijn gebrek aan inspiratie dacht 

hij, zoals hongersnood in Afrika of het nieuwste boek van kluun. Hij wist vanaf het moment dat hij 

kon schrijven dat dit zijn roeping was. Zijn eerste verhandelingen waren in zijn volwassen 

schrijversogen te declasseren als onbeholpen jeugdigheid, toch begon hij op feesten en partijen te 

pas en te onpas over deze epistels ongegeneerd te pochen. Eveneens had hij de gewoonte om bij het 

binnentreden van bezoek nog wat te blijven lezen in het boek en pas op te kijken als de man discreet 

kucht. De tekst luidt dan ‘ach bent u daar al? ‘Ik zat weer eventjes te neuzen in…’ En hij smeet er dan 

gerust maar een moeilijke naam tegenaan, Heidegger of Donne, hij had dan de gewoonte een 

decimeter hoge volzin te reciteren, waarna hij achteloos vertelde dat hij deze dingetjes wel mocht 
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ongeacht de wat oppervlakkige kant. Zo verging het hem nu eenmaal, gekrenkt door een gebrek aan 

erkenning. Het blad was nog immer leeg, wezenloos staarde hij in het niets, het onmetelijke staarde 

even wezenloos terug. Met enig enthousiasme hief hij de pen sporadisch de lucht in, maar even 

hopeloos daalde deze weer af naar het eikenhouten bureaublad, geen woord zou het papier 

bereiken. De vermoeidheid greep langzaam maar steeds steviger naar de keel, sleurde hem mee de 

slaap in, verder dan slaap. De duisternis omhelsde hem in een macabere dans, slechts één laatste 

gedachte werd hem toegestaan, die hij het papier in een moment van gelukzaligheid toevertrouwde. 

For in that sleep of death what dreams may come,  

When we have shuffled off this mortal coil,  

Must give us pause. There’s the respect  

That makes calamity of so long life.... 

DABKL 
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Tweeduizendnegenendertig 

Door het raam kon hij de hond niet zien, maar van het glaswerk was te weinig intact om het 

grommende geblaf te weren. Er klonken geweerschoten, verderop. Alex Mann dook niet ineen, zoals 

de eerste keren, maar nam wel een behoedzame stap terug van het raam. Gebroken glas knisperde 

onder zijn schoenen. De hond was opgehouden met blaffen, maar een donker gegrom bleef in de 

lucht hangen. Met piepende banden kwamen drie zware voertuigen de hoek om. Alex spande zijn 

spieren, maar niet uit angst. Hij wist dat ze niet voor hem kwamen. Eén pantserwagen en twee 

vrachtwagens kwamen met het kenmerkende geluid van metaal op metaal voor het gebroken raam 

tot stilstand. Portieren openden en werden in het slot gegooid, het geluid van zes paar laarzen stak 

de straat over. Voorzichtig leunde Alex naar voren en hij zag nog net een laatste uniform het 

herenhuis tegenover hem binnenstampen. Hij hoorde geschreeuw, duidelijk een oudere vrouw, maar 

hij wist dat het niet zou baten. 

Hoe lang kende hij de familie Angna nu al? Hij kon zich herinneren nog met één van de twee dochters 

op de basisschool te hebben gezeten. Het waren onschuldige herinneringen, uit een vervlogen tijd. 

Alex balde zijn vuist en keek hoe het vlees wit wegtrok. Hij was zelfs een keer uitgenodigd om te 

komen eten, maar dat had Vader verboden. Vader was een vooruitziend man: had met een goed 

gevoel voor timing zich met de juist mensen weten te omringen en zich de juiste politieke kleur 

aangemeten. Vader was echter een opportunist en geen politicus. Net als Opa een slager uit een 

rotdorp, en dat schemerde in al zijn handelen door...  

Geschreeuw en gehuil in lange uithalen wisselden elkaar af en deden Alex uit zijn gedachten 

opschrikken. Hij verplaatste zijn blik van zijn vuist naar de straat. Op de stoep voor het herenhuis 

stond de familie Angna: vader met zijn wandelstok tegen de jicht, moeder, haar haren grijzer dan 

Alex zich herinnerde, de twee dochters die elkaar stevig aan de hand vasthielden en tot slot de bron 

van het gehuil: kleine Victor. Hun blikken gingen angstig heen en weer tussen de boze gezichten en 

de op hen gerichte geweerlopen. Eén voor één werden ze naar de gereedstaande vrachtwagens 

geleid, een zacht gejammer steeg door het legergroene canvas op. Iedereen zat nu, maar de kreupele 
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weigerde de straat over te steken. Hij wist dat een kwestie van tijd was, van locatie, van waardigheid. 

De geweerschoten deden het gejammer verstommen. Een warme gloed maakte zich van Alex 

meester en hij ontspande langzaam zijn vuist. Piepende banden verwijderden zich onder het raam, 

de hond begon weer te blaffen en het glas knisperde onder Alex zijn voeten. Slechts vader Angna lag 

stil te bloeden. 

SWS 
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Het woelige leven van een modale jongen 

Moedeloos lig ik op bed, mijn wekker verteld mij dat het inmiddels negen voor half vijf is. Constant 

draaiend weet ik de ideale slaappositie maar niet te vinden. Ik ga op mijn rug liggen, mijn hoofd 

rustend op mijn gekruist armen en denk maar eens wat na over het verleden, het heden en de 

toekomst. 

Mijn leven is tot nu toe geweldig geweest. Ik heb alles redelijk voor elkaar. Mijn jeugd is geheel 

zonder erge trauma’s aan me voorbij gegaan. Goed ik ben weleens gepest en geplaagd, maar 

kinderen worden ouder en zien in dat dat gedrag eigenlijk absurd is.  

Ik heb een lange tijd mijn leven kunnen delen met vier grootouders, waarvan er twee nog steeds in 

leven zijn en het goed maken. Mijn ouders zijn ook nog steeds bij elkaar, wat tegenwoordig een 

uitzondering genoemd mag worden. Mijn familie wordt niet verscheurd door het trauma van ziektes 

of mentale tekortkomingen.  

Ik heb al veel van de wereld kunnen zien. Mijn vakanties hebben me door het hele continent 

gebracht en de mooiste plekken laten ontdekken. Ik ben niet beperkt in mijn ontwikkeling door mijn 

ouders. Zij hebben het juist weten te laten bloeien. 

Mijn beide ouders hebben bovendien een fijne baan, waarmee ze mij en mijn zus kunnen voorzien 

van een goede opleiding. Hiervoor ben ik ze ook zeker zeer dierbaar. Ik ben dus student en geniet 

ook van het leven wat dat met zich mee brengt. Ik geniet zo veel mogelijk van elke dag.  

Ik kan laat opblijven om te drinken,  

te praten,  

te lachen,  

te huilen,  

te lezen  

of wat ik maar ook bedenken kan om mijn tijd te verdrijven. Ik hoef geen verantwoording af te 

leggen, ik ben mijn eigen man.  

 

Maar toch, ja toch denk ik dat er iets niet klopt in mijn leven. Heb ik door deze fijne modale jeugd iets 

gemist? Hebben mijn gelijken dit ook? Zijn de mensen met jeugdtrauma’s echt beter af? Er is mij wel 

eens vertelt dat jeugdtrauma’s karakter bouwen, ben ik en velen met mij dat compleet karakterloos 

door het ontbreken van trauma’s? Is mijn leven nu zo saai? 

Maar dan denk ik vaak terug aan de tijd die aan mij voorbij is gegaan en kan slechts concluderen dat 

het eigenlijk nooit saai is geweest. Goed, in mijn biografie zal het hoofdstuk “De jeugd van Joost 

Beekman” wel in enkele pagina’s samengevat kunnen worden. Maar wat dan nog; het zal me jeuken. 

Ik haal mijn schouders nog eens op, zucht nog eens diep en ga na al de mensen die mij vroeger 

onjuist hebben behandeld.  

Ik kwam een tijd terug nog een zo’n jongen tegen. Hij is ooit ook mijn vriend geweest, dus veel wist ik 

ook wel van hem. Hij had wel al die trauma’s meegemaakt. Gescheiden ouders, zieke grootouders, 

een te vroeg overleden neef en ook nog eens enig kind. Hij deed het niet slecht: hij werkte nu voltijd, 
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had een vriendin en een kind en ook nog eens een huisje. Maar in mijn achterhoofd wist ik dat hij op 

zijn tweeëntwintigste al was gepiekt, die kleine gedachte deed mij stiekem toch erg veel goed.  

Mijn leven is lang niet zo slecht als het kan zijn, dacht ik nog maar eens. Nou ja, normale jeugd dat 

overkomt de beste. Eigenlijk zijn despoten en rappers de enigen die baten bij een slechte jeugd. Mijn 

ambities bevatten geen van beiden dacht ik bij mezelf.  

Met deze gedachte draaide ik mij nog eens om en vond de rust die ik nodig had. Liggend op mijn buik 

met mijn armen onder mijn kussen kon ik eindelijk met een gerust hart proberen in slaap te vallen. 

JB 
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De koningin van Lombardije 

Gezeten op haar paard was ze niet langer alleen koningin van Lombardijen, ze werd de heerseres van 

de werelden van hemel en aarde. 

Zo reed zij door de uitgestrekte wouden van haar rijk, langs de beken, de korenvelden en de 

ondergaande zon tegemoet. Ze overpeinsde haar daden en de misleiding van haar volk. Want ja, ze 

werd zo moe van al het wuiven dat zij deed al in haar koets gezeten, dat zij de mensen thuis een 

poets gebakken had en dat nog met een rein geweten.  

Zoals we weten, heeft ze bij een poppenfabrikant een hand besteld, die enkel en alleen al uit zichzelf 

kan wuiven. Een glimlach speelde om haar rode mond als zij dacht aan alle adoratie van dat enkele 

stuk speelgoed. Mooi kon zij zich onttrekken aan al het koninklijke protocol en op haar snuivend ros 

de kwinkelerende vogels bewonderen. 

 

Op een plotselinge open plek, 

trof haar de aanblik van een 

drinkend hert. Het hert hief 

haar kop, en keek de koningin 

voor een wijle deemoedig aan. 

Zou het dier vermoeden, welk 

een snode plannen de majesteit 

ten uitvoer had gebracht? De 

mond van onze koningin werd 

kortstondig ietwat bleker, maar 

hervond al snel zijn rode glans. 

Het hert dronk door, en ook zo 

reed de koningin. 

Maar toen zij na de ingevallen schemering het duister woud verlaten wilde, liep een vagebond met 

knapzak uitgerust vanuit de struiken met haar mee. Ze voelde zich wat ongemakkelijk, ze kende zulk 

gespuis. De vagebond ook keek haar aan en sprak tot haar. Hij roemde haar bewind en hare fantasie, 

maar maakte ook een voorbehoud. Hij wist, dat kwam door zijn zwervend bestaan, dat op de lange 

duur de hersenspinsels met je aan de haal zullen gaan. Hij waarschuwde de koningin, want zo scheen 

hem toe, zij was zich van geen kwaad bewust. Had zij toch maar bedacht, dat leugens trager zijn dan 

waarheden. Had zij maar ingezien, dat allen die zich anders voordeden, uiteindelijk ten onder gingen. 

De koningin was niet gediend van dit sujet en spoorde als een amazone haar edel dier eens aan. Zo 

draafde het, het hoofd geheven, spoorslags weg van de flierefluier uit het bos. 

De brug die haar stad verbond met de vrije natuur had haar altijd zo symbolisch voor haar leven 

toegeschenen. Ze verloor zodra ze die passeerde het vertrouwen in haar leven dat zij buiten altijd 

had. En binnen de zware muren, zo wist zij, begon steevast het wuiven weer. Naar links, naar rechts 

en nog een keer. 
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De doorgang echter werd haar nu versperd. Was het haar een zegen of een kwelling dat de gehelmde 

mannen haar pad blokkeerden? Ze kwam tot stilstand en de voorman zei: “Het is niet pluis daar in de 

stad, mevrouw, u make beter rechtsomkeert. Het volk heeft snel uw list doorzien, en wordt door 

woede nu verteerd.” 

De koningin hervond haar kracht, was van de schrik bekomen. Ze maande de zes heren de weg dan 

voor haar uit te rijden. De paarden werden losgemaakt, bestegen en beteugeld. Zo gingen zij 

gezevenlijk de houten toegang over. Met geheven hoofd en rechte schouders, zoals het haar geleerd 

was, aanhoorde zij al de bazuinen die haar intocht weer markeerden. 

Nog was zij vol van goede moed, de woorden van de vagebond, het zwijgend hert alweer vergeten. 

Maar toen zij binnreed, werd toch ondanks haar zuivere geweten, haar lijf ineens in duizend kleine 

stukjes uit elkaar gereten. 

Het volk had snel zijn zoete wraak, en zingt nog steeds het lied dat voor haar dood al was gemaakt. 

De koningin gleed weg in de herinnering. En slechts de vogels in haar wouden, de herten bij de 

poelen en de zwervers in de struiken spitsen nog hun oren als zij haar op haar zwevend, snuivend en 

deemoedig ros vanuit de verte dravend horen. 

BvdT 
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Doodnormaal 

“Er was eens een jongetje voor wie alles doodeenvoudig was. Dit kwam niet door zijn grote intellect 

of zijn grote relativeringsvermogen. Nee, het kwam zelfs niet door het gebruik van verdovende 

middelen. Het kwam door de strikte opvoeding die hij genoten had. Zijn verzorgers waren niet zijn 

biologische ouders en dit lieten ze hem merken ook.” Het blaadje werd door lange vingers 

verwrongen tot een klein balletje papier en naast de vele andere balletjes papier in de open 

prullenbak gedeponeerd. “Dat kan niet, op die manier geef ik te kennen dat het me totaal aan elk 

sprankje van originaliteit ontbreekt. Een goed begin is toch niet zo makkelijk als ik dacht.”  

“Het begon allemaal toen ik bij mij de gedachte opkwam om een verhaal te gaan schrijven. Dit zou 

niet zo erg zijn als ik dit verhaal net als mijn eerdere werken, naast mij neer wist te leggen. Het nare 

van dit verhaal was echter dat het mij gegrepen had en niet meer los wou laten.” Nadat dit werkje 

tot een zo mogelijk nog kleiner balletje verwrongen was dan het vorige, vond het zijn rustplaats bij 

de anderen. “Oké, dat was nog erger, het moet bovendien niet een autobiografie zijn. Daar bereik ik 

niks mee als ik nog geen eigen verhaal bedacht heb. Misschien moet ik er een autobiografisch begin 

aangeven. Dat de lezer direct een beetje betrokken is bij de personages in het boek.” “Harry Seldom, 

geboren in het jaar…”. “Oké, als ik hiermee begin dan weet ik zeker dat iedereen na de eerste regel 

afhaakt. Ik zou ook zelden een naam als Seldom gebruiken, dat getuigt gewoon niet van stijl.” Het 

blaadje werd echter niet geheel weggegooid, misschien dat er nog iets nuttigs van gemaakt kon 

worden.  

“Dat ‘er was eens’ begin, was misschien nog zo slecht nog niet. Misschien moet ik 

dat gewoon wat uitbreiden, een beetje schwung aan het geheel geven. Als het een 

tijdje geleden is gebeurt, dan maakt dat het verhaal alleen maar interessanter en het 

moet ver van huis gebeuren om er een exotisch tintje aan te geven. “Lang, lang 

geleden in een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan…” Dit blaadje werd voor de 

zekerheid even door midden gescheurd voordat het in twee kleine balletjes bij de 

rest terecht kwam. Dat kan ik als auteur niet maken, ik ben bang een copyrightclaim 

aan mijn broek krijg als ik dit verhaal doorzet. 

Tot nu toe is het allemaal gewoon te kleinschalig, het grotere plaatje, daar gaat het om. Het verhaal 

begint niet zo maar eventjes, het BEGINT. Dat klinkt al stukken beter. “In den beginne was…” Dat is 

een veel te beladen begin. Ik moet er niet aan denken om een einde te schrijven bij zo’n boek. De 

verwachtingen zullen veel te hoog oplopen en weldra kan je niks meer goed doen volgens de critici.  

Het probleem zit hem er in het gebrek aan dynamiek, je kan een boek niet beginnen met een 

tijdsaanduiding. Daardoor loopt het verhaal op vast. Daar is men niet in geïnteresseerd in deze 

constant veranderende wereld. Je kunt niet meer aankomen met een verhaal dat zegt, toen 

gebeurde er dit, toen dit en toen dat. Hierbij buitenbeschouwing gelaten dat een dit, dit en dat 

verhaal een uiterst saaie boel is om naar te luisteren. Na al deze missers hoopte ze dan toch eindelijk 

een keer met een goed verhaal aan te komen, dit keer zou het een waardig begin kennen. “Meneer 

en Mevrouw Dursley, van Private Drive nummer vier, waren er trots op dat ze doodnormaal waren.” 

Ja, dat had potentie. 

GBdV 
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De ontspangoeroe 

Ja, dit was het betere leven. Waarom was ik hier niet eerder opgekomen? Een jaar terug zat ik nog in 

een te klein slecht verlicht kantoortje, de hele dag maar mensen te helpen die uitgerekend mij nodig 

hadden om asiel aan te vragen of te vluchten. Kom op, dat laatste kon toch niet zó moeilijk zijn? En 

dat alles voor een schamel uurloon, te weinig vrije tijd en vooral veel stress. Veel te veel stress. De 

hele dag tussen de papieren, de hele dag aan de telefoon en de hele dag vieze koffie. Ze zouden me 

nu eens moeten zien zitten met een screwdriver onder een parasol. Toen ik een club oprichtte ter 

bevordering van ongestressedheid kon ik ook niet weten dat er tegenwoordig blijkbaar alleen maar 

mensen rondlopen die graag willen ‘onthaasten’, ‘hengen met matties’, ‘chillen’, relaxen en lui willen 

zijn. Als dit de mentaliteit geweest was ten tijde van de wederopbouw, dan was Nederland nog 

steeds een bouwval. Maar goed, blijkbaar was er dus vraag naar een ontspangoeroe en daar was ik 

met m’n clubje. Gat in de markt! Een dagtaak had ik aan het invoeren van alle inschrijvingen, dus heb 

ik dat na de eerste dag uitbesteed. Vanaf toen ging het snel, leden bleven komen en iedereen kocht 

mijn manifest getiteld “Kan het niet mañana? Dán Insh’Allah” en iedereen hield zich aan tip #1: 

“Betaal uw contributie op tijd, zo voorkomt u stress!”. Toen ik op mijn werk een depressie 

improviseerde en verzon dat ik overspannen begon te raken, voelde dat er een burn-out aan zat te 

komen raadde ze me aan om er even tussenuit te gaan. M’n collega’s stuurden me een bos bloemen 

met een kaartje wat mij vertelde het rustig aan te doen. Dus heb ik twee maanden betaald verlof 

genomen, in die tijd een manifest geschreven, m’n ontslag ingediend en nu zit ik hier op een 

compleet verzorgde cruisevakantie, compleet verzorgd door contributiebetalende volgelingen en heb 

ik uitzicht op huilende obers, krijsende vrouwen, knipperende rode lampen, een scheefhangend 

cruiseschip en metershoge vlammen vanuit het hok waar de kapitein het schip hoort te varen, dit 

alles onder het luide gebrul van een sirene.  

“Dit kan niet lang goed gaan”, dacht ik. In 

tegenstelling tot iedereen om me heen bleef ik 

rustig, dat is beter dan in paniek raken en 

bovendien beter voor je hart. Ik wou opstaan 

zodra ik m’n cocktail ophad maar een klein 

meisje was me te snel af en kwam huilend op me 

afgelopen. Ik schatte haar een jaar of vijftien dus 

vertelde dat ze veel te jong was en ik daar niets 

van moest hebben. Nu eerst maar eens op zoek 

naar een calamiteitenplan. Een jonge ober rende 

langs me en ik vroeg hem of hij toevallig wist 

waar er een te vinden. “Ik weet het niet meneer, 

ik sta onder te veel druk, ik weet het allemaal 

niet meer”. “Paniekzaaier!”, riep ik hem na en vervolgde mijn zoektocht. Ik zag nog een medewerker, 

volgens mij was dit de man die de auto’s parkeerde in de haven. “Kunt u mij even helpen?” vroeg ik, 

maar hij zei niks. Dit schoot niet op. Even verderop zag ik de kapitein een groep mensen toespreken. 

“Ga allemaal naar het verzamelpunt. Gebruik hiervoor geen lift maar de roltrap! De roltrappen zijn 

beter, ik kan u wel even uitleggen waarom. Kijk een roltrap is niet zo maar een trap…” Ik dwaalde af 

en vervolgde mijn tocht naar het verzamelpunt. Het was een drukte van jewelste op verzamelpunt, 
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alsof iedereen van het schip afwilde. Ik richtte me op iemand die eruit zag alsof hij de leiding had 

over het evacueren van de vakantiegangers om te vragen wat zijn plan was. Ik kwam er niet aan toe, 

hij was al bezig met het beantwoorden van vragen: “Nee natuurlijk hebben we er niet teveel! Nee er 

zijn geen reddingssloepen over! Wat dan? Die is nog niet gebruikt, gaat u daar maar heen”. Minstens 

tweederde van de boot stond nu in lichterlaaie. Ik besloot voor mezelf dat ik de rest van mijn 

vakantie echt niet op een zwartgeblakerde boot wou zitten dus begaf me ook maar naar een klein 

geel bootje. Het meest geschikte bootje moest dat ene bootje zijn waarvan de bestuurder een rode 

broek aanhad. Die weet tenminste van het reilen en zeilen dacht ik, het tegendeel bleek waar. 

Dichterbij gekomen bleek het een klein mannetje te zijn die riep: “Dit heb ik altijd al willen doen” 

terwijl hij klotsgeluiden maakte alsof hij al aan het varen was. Ik nam plaats in het bootje. “Kunnen 

we gaan?” vroeg ik aan de mensen in mijn bootje want ik was het zat. De man naast mij vroeg eerst 

nog even een foto van hem te nemen met de brandende boot op de achtergrond, “Das toch mooi”. 

Hij gaf mij zijn te grote camera, zette zijn pilotenbril op en stylde even z’n te lange haar om 

vervolgens een fotolach op te zetten met twee duimen omhoog. Het bootje zakte en we waren 

eindelijk bijna weg van die ontzettend slecht georganiseerde cruise. Dit was zeker de laatste keer dat 

ik iets boek via Spaaktours, “Relax, wij regelen het wel”. Nog net hoorde ik op het dek de 

cruisepriester met lallende stem dingen verkondigen over plekken en dingen die mensen doorgaans 

niet willen horen wanneer zij op het punt staan bijna dood te gaan. Ik strekte mijn benen, en vond 

dat ik even bij moest komen van het hele gebeuren. Naast mij zat een man in driedelig pak met een 

sigaartje storend te bellen, hij was overstuur. “Tot op de laatste gram, alles is verbrand. 

Straatwaarde? Zestig miljoen! Zeg maar tegen de Don dat ik wat later thuis ben”. Ook de rest van de 

inzittenden was nog steeds in paniek terwijl het levensgevaar volgens mij al lang geweken was. 

Paniek om niks. Het bootje sloeg om.  

Ik weet niet hoeveel later het was sinds alle ellende op de boot. Maar ik bevond me op een tropisch 

ogend eilandje met een aangenaam briesje en een nog aangenamer zonnetje. Iets verderop lag 

iemand in het gras. “Dat is vast en zeker een gestrande medereiziger” dacht ik dus ik liep op hem af. 

Naast mij spoelde plotseling een paspoort aan. Na een korte blik erin besloot ik dat als ik krulletjes 

nam en een wat dikker gezicht kreeg ik prima door kon voor deze persoon en op deze manier 

voorgoed mijn oude leven vaarwel kon zeggen om voorgoed zonder zorgen door het leven te gaan. 

Vreemde geuren walmde van de persoon in het gras af en ik zag hem breed grijnzen. Hij was zich 

blijkbaar tegoed aan het doen aan lokale flora en maakte een ontspannen indruk. Hij maakte een 

uitnodigend gebaar om naast hem te komen liggen. Ik had wel weer wat ontspanning verdiend en 

streek neer. “Hallo, ik ben Ewoud”, zei ik, “Wil je bij mijn clubje?”. 

SJMdB 
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De Machine 

Een wetenschapper (ikzelf) en een priester (David) lopen een café binnen, negen jaar voordat we 

geboren zijn. We zijn op zoek naar een wonder. Er zijn obers en wat eten en een air-hockeytafel. 

Kinderen kunnen hier ook eten, als ze maar met hun ouders zijn, als het maar vroeger is dan acht uur 

’s avonds. Lelijke hologramkinderen, nu al oud of dood, voor eeuwig vereeuwigd in de machine. 

Ik vertel het grapje niet goed. 

Oké, een wetenschapper en een priester lopen een café binnen, op zoek naar een wonder. Ze 

hebben een stapel verslagen van alle wonderen die ooit gedocumenteerd zijn, en dit is wonder 

nummer zoveel. Er staat een klein meisje naast een tafel. Ze is een jaar of acht, heeft haar handen in 

de lucht, en schreeuwt in iets dat lijkt op oud Grieks. Haar haren staan in brand. Het ziet er redelijk 

overtuigend uit. 

Ik draai me om naar de priester en zeg, “zo zag de jeugd van mijn ex-vrouw er denk ik uit.” Wat 

misschien wel grappig is, maar mijn ex-vrouw had echt een ongelukkige jeugd, en ik voel me schuldig 

zodra ik het zeg. 

“Van wat ik gehoord heb, id dit ongeveer hoe het is om met jou getrouwd te zijn,” zegt David. Ik wil 

iets zeggen over de onwaarschijnlijkheid dat hij ook maar iets van trouwen afweet, maar ik hou mijn 

mond. 

Zelfs als de machine dit stukje verleden afspeelt, neemt hij alles op dat we doen en zeggen terwijl we 

erin zitten. Gertrude, mijn ex-vrouw, zal vast ook een keertje door de archieven van de machine gaan 

om mijn doen en laten op te zoeken. Ik heb het haar een keer zien doen, toen ik door haar weekends 

aan het kijken was. 

Ze heft toegang tot de machine, ze werkt bij de overheid. Ze controleert belastingaangiftes. De 

machine neemt alles op dat iedereen op aarde zegt en doet, tot een moleculair niveau. De machine is 

mijn wapen bij het controleren van wonderen. 

Het verhaal van de machine is vrij simpel. Jaren lang hebben sceptici gezegd, “geschiedenisboeken 

kunnen nooit een complete waarheid geven. Om geschiedenis in een boek te laten passen, moet je 

besluiten wat belangrijk is. Een historicus schrijft vanuit zijn eigen perspectief.” 

Maar één historicus vroeg zich af, “waarom moet er überhaupt een selectie zijn? Is het niet 

theoretisch gezien mogelijk alle atomen (of wat dan ook) op aarde op te nemen?” Ik geloof dat hij 

wat vrienden had die goed waren met machines, want binnen tien jaar had hij een werkend 

prototype. 

Dit verhaal kan natuurlijk nooit nagetrokken worden, want het gebeurde allemaal voordat de 

machine voor het eerst aangezet was. 

De machine gaat maar een jaar of twaalf voor mijn geboorte terug. Dat is nog steeds vrij veel tijd om 

na te lopen, en er worden steeds meer wonderen gemeld. Na het hoofdvuurmeisje moeten David en 

ik nog een zwevend jongetje bekijken en een pratende ezel. 
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De vader van het meisje gooit zijn jack over het hoofd van zijn dochtertje. Nu komt het erop aan om 

de score bij te houden, wetenschap of wonder? 

Tot nu toe is de score zesduizend-nogiets tegen nul voor de wetenschap. De lucifers op het tafeltje 

maken het duidelijk dat ik weer ga winnen. Teveel haarlak. Ik wil iets zeggen, maar David wijst al naar 

de lucifers. 

“Haarlak,” zegt hij, en ik knik. De machine analyseert de scène, en terwijl ik door de gepauzeerde 

wereld heenloop zie ik een vrouw, precies mijn type. Gekke ogen en een dikke kont. Ik haal mijn 

palmtop uit mijn zak en wijs ermee. Een kleine flits als ik haar gegevens kopiëer. Ik geef het de titel 

‘ethiek van de complete geschiedenis voetnoot 16g’. Ik hoop dat dat saai en nietszeggend genoeg is, 

voor je het weet kijkt iemand erdoorheen. David rondt de analyse af en we lopen weg. 

Terwijl de machine de volgende zaak laadt vraag ik, “vind je het niet vervelend dat het altijd uitdraait 

op wetenschap?” David zegt niets. “Geen enkele keer hebben we daadwerkelijk vastgesteld dat het 

om een wonder ging. Laat je dat niet twijfelen aan je roeping?” 

“Het betekent niet,” antwoordt hij, “dat het niet bestaat als we het nog niet gevonden hebben. 

Misschien kan de machine wel geen wonderen opnemen. Of misschien zijn wonderen altijd wel zo 

geweest. Misschien is er altijd een wetenschappelijke verklaring voor. God heeft de fysieke wereld en 

haar wetten geschapen, dus waarom zou Hij ze zelf niet gebruiken?” 

“Dus denk je dan dat wonderen niet opgenomen zouden moeten worden?” zeg ik. 

“Ik weet het niet,” zegt hij. “Ik weet dat ik altijd misselijk werd als het antwoord niet direct duidelijk 

was. Wat als de machine had gewerkt rond de tijd van de geboorte van Christus? Wat zou religie zijn 

als het niet was gebaseerd op geloof, maar op kennis?” 

“Waarom ben je dan hier?” vraag ik. “Als je niet vindt dat wonderen bestudeerd moeten worden, 

waarom ga je dan mee? Ik durf te wedden dat het Vaticaan wel iemand anders had kunnen sturen.” 

“Omdat iets in me wel wil weten of wonderen bestaan, hoewel het meeste van mij dat niet wil. Er is 

een deel van me dat wilt dat God naar beneden komt en zegt, ‘hier ben ik,’ en me kan bewijzen dat ik 

mijn leven niet vergooid heb.” De machine ratelt door en het klokje tikt rustig door naar vijf uur. 

Mijn werkdag zit erop. In de metro lees ik een Bouquet-boekje. Op de omslag staat iets 

nietszeggends. Het voelt alsof ik twee werelden tegelijk bewoon, beiden volstrekt onbekend aan 
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elkaar. De ene helft zit in de fictieve wereld van flinterdunne plots en nog dunnere kleding, de andere 

helft in een volle metro. 

Ik zie een vrouw in een donker broekpak. Ik wijs mijn palmtop in haar richting en noteer haar 

gegevens. De flits verrast de mensen om me heen. Ik doe ook verrast en schuif de palmtop weer in 

mijn zak. Thuis eet ik wat en ga in mijn kantoortje zitten. Ik start de machine op en laad de 

metroscène. Ik zie de vrouw in het broekpak weer zitten. Ik volg haar naar haar 

appartementencomplex. De portier glimlacht naar haar en negeert mij. Ik ben er wel aan gewend dat 

niemand je ziet als je in de machine zit. Als iemand me tegenwoordig in het echte leven negeert merk 

ik het nog wel, maar het doet me weinig. Ik weet dat ze echt zijn, en dat ze me echt negeren, maar 

mijn emoties registreren het nauwelijks. 

Ik volg de vrouw naar haar appartement. Ze loopt naar de badkamer en laat het bad vollopen. Dit is 

het leukste deel van mijn dag. Geen gezeur over kleine meisjes met brandend haar, pratende ezels 

en al dat gezever. Dit is waar de machine echt voor bedoeld is. Dit is de echte schoonheid van het 

leven. Dit is geschiedenis. 

Ze gaat in bad zitten. Geen uitdrukking op haar gezicht, ze heeft geen idee dat ze bekeken wordt. Ik 

vraag me af of ik hier een verslag van kan schrijven, of ik dit als wonder kan opgeven. 

Opeens kijkt ze me recht in mijn gezicht. “Als je het goed vindt,” zegt ze, “wil ik wat privacy.” Mijn 

keel knijpt dicht, en ik spring naar de andere kant van de kamer. Haar ogen blijven op de deur 

gericht. Er staat een man. Haar echtgenoot of vriendje. Hij haalt zijn schouders op en doet de deur 

achter zich dicht. Ik wil blijven kijken, maar opeens voel ik me niet goed, alsof ik zelf bekeken word. 

Ik beëindig het programma, en ik blijf even staan. Opeens denk ik aan het team dat mijn handelingen 

gaat onderzoeken. Ze zullen me vrouwen zien bekijken. Iemand bekijkt me nu al. Of, nouja, iemand 

gaat mijn ‘nu al’ in de toekomst bekijken. 

De volgende ochtend ben ik weer op mijn werk. Onze eerste zaak vindt plaats in een oud café, zo 

eentje als er in het Wilde Westen waren. Een wetenschapper en een priester lopen een café binnen 

vol cowboys, op zoek naar een wonder. De priester kijkt naar het gemorste bier waar iedereen 

omheen staat. Het schuim heeft iets gevormd dat lijkt op een gezicht. Hij zucht. “Het ziet er wel 

menselijk uit, als je door je wimpers kijkt.” Zegt hij. “Maar het ziet er absoluut niet uit als Jezus, of 

althans de schilderijen van Jezus die ik heb gezien. Waarom denken ze altijd dat het Jezus is, of 

Maria?” 

“Ze willen ergens in geloven,” zeg ik. Er zit een meisje aan de bar. Haar haren zijn afgeschoren. Ik wijs 

mijn palmtop naar haar. Een flits, en ik heb alles wat ik nodig heb. “Laten we maar snel alle gegevens 

voor ons verslag verzamelen en verder gaan,” zeg ik. David schudt zijn hoofd. 

“Ik vul deze in als een wonder,” zegt hij. “Er is hier niets aanwezig dat op iets anders kan duiden. 

Misschien had God wel een reden om deze mannen zijn gezicht te laten zijn. Als ook maar één kerel 

iets in zijn leven verandert na dit gezien te hebben, en als zijn leven dan verbetert, dan is het een 

wonder, toch? Ik ga al die kerels een voor een natrekken, om het verder te onderzoeken.” 
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Ik kijk naar het meisje met het kaalgeschoren hoofd. Ze ziet er verveeld uit. Ik knik naar David. “Ik 

help je wel,” zeg ik. 

Ik vertel het grapje niet goed. 

Oké. Een priester en een wetenschapper lopen een café binnen, op zoek naar een wonder. De 

priester ziet een plasje bier op de grond, gevormd naar het gezicht van de zoon van God, en hij ziet 

het door de bijgelovige ogen van de cowboys aan de bar. Hij ziet de veranderingen die dat gezicht in 

hun leven gaat aanbrengen, en daarin voelt hij de wil van God. De wetenschapper ziet een plasje bier 

en een aantrekkelijke vrouw. Hij weet dat ze onder haar kleren naakt is en onbekend en dat, 

wanneer ze thuiskomt, ze iets zal lezen of iets tegen vrienden zal zeggen, en ze zal iets zeggen dat hij 

absoluut niet had kunnen voorspellen. In dat moment van verassing, in die onverwachte wending, 

voelt hij de wil van God. 

WS 



25 

 

Een lans gebroken voor de Middle-Manager 

Al jaren wordt binnen de Gong gekscherend over de Manager gesproken; een gemiste kans, want 

kan deze eenzame figuur ons niet veel leren over onszelf, over de wereld en over ons zijn? 

Er zijn natuurlijk meerder structuren te bedenken om in een organisatie zaakjes voor elkaar te krijgen 

en zonder hier een bedrijfskundig exposé te willen neerlaten, lijkt het me juist om even de twee 

assen van mijn organisatiecontinuüm te beschrijven. 

• X-as: mate van gelaagdheid en hiërarchie. Verschil tussen een werkgroepje en een 

dispuut. 

• Y-as: mate van dwang uitgaande van leiders in lagen.  

 

Hieruit volgt:  

• 0,Y bestaat niet; zonder lagen immers geen leiders. Ik zal de situatie zonder lagen kort 

bespreken, maar hij zal geen bruikbare gegevens over de kracht, inzet, souplesse en 

inventiviteit van de Middle-Manager opleveren. 

• Dit continuüm beschrijft geen verband of correlatie. Behalve de hierboven genoemde 

beperking bestaan, theoretisch, alle positieve X en kan Y, 0 en meer zijn.  

 

Dit is allemaal razend spannend, dat voelt u al aankomen.  

De organisatie zonder lagen (studievrienden (bv. krakers)) bestaat waarschijnlijk wel, maar we 

zouden kunnen stellen dat dit ófwel geen organisatie is, óf dat dit eigenlijk toch wel weer een leider 

en daarmee hiërarchische laag op zal leveren. 

Dan komt de eigenlijke problematiek. Denkt u even mee. Ik schets een situatie. Maandagmorgen, 

10.45u, werkgroep. Er is een aangewezen “voorzitter”. Dit meisje, rolkoffertje uit Sittard in de hoek 

geparkeerd, neemt plaats. Na een bemoedigende knik van de begeleider (eigenlijk ook nog een 

meisje met ontluikende moedergevoelens), besluit de voorzitter de opdrachten te gaan bespreken. 

Twee scenario’s: of men breekt de boel af, of men blijft stil uit beleefdheid en medelijden. Van 

leiderschap geen sprake. Autoriteit idem dito. De zelfverklaarde voorzittersrol bestaat gewoon niet. 

De leden van de groep hadden kunnen doen wat ze wilden. Er gelden echter enkele zaken die zorgen 

voor een correct verloop (de wil om van gedachten te wisselen over de opgave en de angst voor de 

meestal fascistoïde studentassistente die het voorgaande gadeslaat), maar deze zaken hebben met 

de leidersrol weinig van doen. 

 

Situatie twee: Een groep commando’s kruipt door bergpas in zuid-Afghanistan. De Diemaco C8 

karabijn met Elcan C79 kijker en een Heckler & Koch AG-C granaatwerper houden zij stevig de borst 

geklemd. Alle kans om in een hinderlaag te lopen of zelfs al te zitten. 2e luitenant Boreel kijkt om zich 

heen. Zijn eerste missie aan het hoofd van deze mannen. Zij zijn stuk voor stuk meer ervaren dan hij. 

Ze schieten ook beter met hun Diemaco C8 karabijn met Elcan C79 kijker en een Heckler & Koch AG-C 

granaatwerper. Opeens ontwaart hij een patrouille Taliban-terroristen. Zijn handen maken de 
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commando’s als vanzelf; drie naar links, twee met mij mee; kruisvuur en schieten om te doden vanaf 

mijn eerste schot. Twee minuten later zijn de mannen weer op weg naar huis. Missie voltooid. 

Het tweede voorbeeld laat zien dat het vertrouwen in hiërarchie belangrijk is, maar in feite kloppen 

de zaken wel. Nu hebben deskundigen heus wel uitgevonden wat de voordelen van een “lage Y” in 

mijn continuüm zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat mij om die Middle-Manager. Deze man 

moet elke dag de prestatie leveren van de tweede luitenant, met het aanzien van het 

werkgroepvoorzitstertje. Niet de baas met zijn aandelen en opties, maar gewoon een blauwe boord 

met een rode das met een streepje. Niet de kans om terug te vallen op je mensen, want wij willen 

jouw baan, maar wel afgerekend worden op futures en targets… 

Maak zo iemand nu eens erelid! Het moet maar eens afgelopen zijn met verheerlijking van goden en 

praesides. Weg met directeuren en bazen! Kijk eens mee naar 2e &3e-jaars, naar de ploegbazen, naar 

de universitair docent die nog drs. is.  Tijd voor een reveille van de middenmoot. Ik heb gezegd. 

TFAvE 
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Westerse wijsheden… 
 

Afrikanië, in het derde decennium van de tweede era ná het uitsterven van het organisme dat eens 

bekend stond als homo sapiens. Het landschap doet wijds en uitgestrekt aan, in de verte uitzicht op 

een bergkam, welke door het beeld snijdt als een kiel door het water. En nergens, nergens is enige 

vorm van leven waar te nemen. 

Afrikanië, volgens menselijke telling in het jaar 1988. Een jongen, met een kaal, glanzend en glad 

hoofd, lichte littekens rond zijn mond en op zijn wangen, van de acné en oorlog, heeft net vijftien 

kilometer gelopen naar de meest nabije waterput. Tot nu toe getekend door het leven. Hij gaat niet 

naamloos door het leven. Van zijn ouders heeft hij de naam Behanzin meegekregen, naar de koning 

die aan het eind van de negentiende eeuw elke West-Europese vredesinterventie met harde hand 

afsloeg.  

De zon brandde in zijn gezicht, maar hij was al laat. Normaliter ging hij ’s ochtends vroeg naar de 

waterput, om de meedogenloosheid van die eeuwige lichtbron voor te zijn, maar hij heeft zich 

verslapen. De hele nacht hebben zijn gedachten, tezamen met de hitte en die verdomde muskito’s, 

hem de slaap onthouden, totdat hij tegen het ochtendgloren eindelijk van vermoeidheid in slaap viel. 

Hij werd beziggehouden door de gedachte aan de invulling van zijn leven. Het eindeloze waterhalen 

en het schieten van olifanten en westerlingen brak hem op. Het vooruitzicht van een leven met een 

dergelijk laag spanningsniveau scheen hem niet erg aantrekkelijk. Afgelopen nacht heeft hij zijn 

ambities op een rij gezet… 

Het schemerde al toen Behanzin bij de bron aankwam. Behanzin vond het nooit erg om naar de 

waterput te gaan, er was altijd bedrijvigheid. Mensen uit andere dorpen met tentjes, verkochten 

badhanddoeken en onderkleding, maar ook zelfgesneden houten olifantjes en beeldjes van de 

president. Altijd waren er stammen die hun jukebox bij het gloren van de dag in positie zetten, de 

zonnecollectoren in positie brachten, klaar om met de energie van het licht weer een nieuwe dag in 

beweging te zetten. Wanneer dan het eerste flinterdunne straaltje zon de collector bescheen, leken 

de vogels te stoppen met zingen en de aarde te stoppen met draaien, pakte een digitale King Sunny 

Adé zijn trommel en de luit bijeen en bracht Afrikanië in een niet te stoppen cadans. Diegenen die de 

waterput in alle vroegte al omringden, begonnen te bewegen, en verbleven in een eindeloze, voor 

westerlingen onbegrijpelijke ritmische aanval.  
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Behanzin hield van dit aangezicht. Immer wanneer hij ’s ochtends bij de put kwam, zag hij een ieder 

dansen, en werd net als iedereen bevangen door de muziek, begon spontaan en ongewild mee te 

bewegen, totdat de gevulde kan met water op zijn hoofd zat en de muziek weer op was gegaan in het 

geroezemoes van de natuur.  

Een enkele keer werd dit tafereel onderbroken. De Afrikaniërs waren zo geconditioneerd, dat zij 

iedere keer wanneer zij het weerzinwekkende geluid van een metalen vogel hoorden, King Sunny 

Adé met kracht het zwijgen oplegden, door zijn plaat uit de jukebox te trekken en deze tezamen met 

de jukebox in de dichtstbijzijnde bamboeplant te deponeren. Zij wisten dat de metalen vogel hen van 

het nodige voedsel zou voorzien, door de buik te openen en pakketjes rijst naar buiten te gooien, als 

zij maar stil in formatie rondom de waterput zouden wachten.  

 

Dit keer was het anders. Omdat Behanzin al laat was, had hij niet verwacht dat er veel stamgenoten 

en naburigen bij de put zouden zijn, maar tot zijn verbazing speelde zich een heel tafereel af rondom 

de put. Drommen mensen, rondom een hele stapel… voedsel? Waarom zou een dergelijk tafereel, 

wat redelijk normaal was, zich zo laat op de dag nog afspelen, en zo ongeorganiseerd? Behanzin 

kwam dichterbij, vervuld door gevoelens van spanning en blijdschap, afgewisseld met een lichte 

angst. Toen hij bijna onder de mensen was, zag hij het. Het was een hele stapel geschriften. Van 

dichtbij waren de gelaatsuitdrukkingen van zijn omstanders ook beter waarneembaar, en een schok 

van angst vervulde zijn geest. Mensen waren uitzinnig van woede, allen met een verschillende 

aanleiding daartoe. De een wond zich op over het feit dat hij de geschriften, door de metalen vogel 

uit het westen toegezonden, niet kon lezen, de ander wond zich op over de inhoud van de 

aangeleverde geschriften. Er waren ook foto’s bijgesloten van een man met golvend geblondeerd 

haar, een blauwe das en een zwart pak, vastgelegd op de gevoelige plaat in de omgeving van een 

grote zandvlakte, welke omsloten werd door blauw golvend water.  

De Stamoudste, de meest wijze van allemaal, maande tot kalmte, en na lang aandringen onderging 

het volk lijdzaam zijn woorden. Op meest luide en duidelijke toon deelde hij aan de analfabeten 

mede welke boodschap de geschriften van de zogenaamde ‘profeet uit het westen’ bevatten: “King 

Sunny Adé is opium voor het volk, zijn gevoel voor ritme aanstootgevend. De verslaving leidt tot de 

dood. De teksten en de cadans van zijn muziek zetten aan tot fundamentalisme, zijn gehele repetoire 

dient te worden vernietigd, en niemand mag King Sunny Adé meer belijden, benijden en 

beluisteren.” Een schok van verontwaardiging bewoog zich door de menigte, Behanzin voelde een 

rilling over zijn ruggengraat omhoog gaan en een gevoel van angst maakte zich over hem meester. Zo 

dadelijk zou deze mensenmassa zich als een kudde op hol geslagen olifanten gaan bewegen, door 

woede gedreven, zonder enig doel. 

Wat Behanzin verwachtte bleef uit. Echter men was vastberaden een boodschap naar het westen 

terug te zenden. Het is onmogelijk het heiligste der heiligen aan te tasten, laat staan te willen  

uitroeien. 

Behanzin bedacht een idee, voor een soort coupe d’etat’, een idee waarvan hij dacht dat het hem in 

een keer de man met het meeste aanzien van alle naburige stammen zou maken, en waarmee het 

westen duidelijk gemaakt zou kunnen worden dat er niet gesold wordt met ‘hun profeet’. Westerlijke 
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bemoeienis en interventies maken meer kapot dan lief is. Het leek Behanzin tijd voor zijn Afrikanese 

interventie. Aldus geschiedde… 

Binnen een mum van tijd was een eskader op de been gezet, gedreven voor en door maar een 

missie: Het verspreiden van de muziek van the King! Gewapend met cd’s en lp’s werd koers gezet 

naar het centrum van de kenniseconomie. 

- muziek van onze profeet, 

- zoet als Turks fruit, 

- die de Westerling vermeed, 

- gemis van trom en luit. 

Binnen korte tijd waren de activiteiten in het westen lamgelegd. Bij het gloren van de dag klonk uit 

alle hoeken van de straat geluid, een zachte tromslag, gevolgd door hoog de luit… 

Men kwam in beweging, niet te stoppen, tot de zon weer verdween achter de horizon en het leven 

op straat uitstierf, klaar voor een volgende dag ritme en zaligheid.  

Mensen vermeden hun werk, en moesten vijfmaal daags de profeet eren, maar de muziek vervulde 

hun geesten en spoedig konden zij nergens anders meer aan denken, hun arbeid gauw vergeten. 

Afbraak alom, maar niet alleen in het Westen. Iedere dag kwamen de Afrikaniërs weer samen 

rondom de put, haalden water en dansten met elkaar, maar het duurde langer en langer voordat de 

metalen vogel haar voorzieningen weer loste. Totdat zij uitbleef… 

Waren de woorden van die westerse profeet dan toch waar?  

JRRdH 
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Het Avontuur van Kabouter Bliep en de Inspiratiemap 
 

Het was inmiddels enkele jaren geleden dat kabouter Bliep voor het laatst iets in zijn inspiratiemap 

had gestopt en hij herinnerde het zich nog als de dag van gisteren. Daar baalde kabouter Bliep best 

wel een beetje van, want normaal kon hij zich dingen van enkele jaren geleden nog aardig helder 

voor de geest halen. De dag van gisteren was echter doorgaans een stuk lastiger, want kabouter 

Bliep werd, eveneens sinds enkele jaren, geteisterd door een continu verder vorderende dementie. 

Enigszins ongemakkelijk, maar in het algemeen niet meer of minder dan dat, want kabouter Bliep 

was van nature een goed geluimd mens – of nee, een goed geluimde kabouter, maar of dat nog van 

nature te noemen is is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hoe dan ook, kabouter Bliep voelde zich 

volkomen op zijn gemak met zijn geesteshandicap en sommigen uit zijn directe omgeving gingen 

zelfs zo ver om de nieuwe, dementerende Bliep meer Bliep te noemen dan de oude Bliep. Geen 

vuiltje aan de lucht dus. 

Echter, het was niet voor niets dat kabouter Bliep trachtte zich zijn laatste inspiratiemapstransactie 

te herinneren toen hij bemerkte dat dat slechts lukte als de dag van gisteren. Waar zou mijn 

inspiratiemap zijn? Was het eerste dat hij zich afvroeg toen kabouter Bliep die ochtend uit zijn 

boomstronk – Quercus Robur, hol, droog, een ruime 350 vierkante centimeter, van alle gemakken 

voorzien, et cetera – kroop. Zijn hele leven lang had kabouter Bliep een overdaad aan inspiratie 

ondervonden. Overal waar hij was inspireerden de zaken hem tot grootse verhalen, maar omdat 

genialiteit – Edison zei het al – toch ook voor 99% transpiratie is en het huidoppervlak van een 

kabouter slechts beperkt plaats biedt aan zweetklieren kon lang niet al deze inspiratie gebruikt 

worden. Omdat kabouter Bliep het nogal zonde leek deze inspiratie verloren te laten gaan had hij, 

verstandig en vooruitziend als kabouters doorgaans zijn, een inspiratiemap aangelegd om al deze 

inspiratie te bewaren voor het geval zijn inspiratiestroom ooit op zou drogen. Welnu, op dat ene 

tijdstip – reeds twee- of driemaal gerefereerd – enkele jaren geleden – nu zeker drie- of misschien 

zelfs viermaal – droogde de stroom op. 

Geen nood, geen punt, meende kabouter Bliep toen, want zodra de nood aan de man danwel 

kabouter komt, heb ik altijd mijn inspiratiemap nog. Nood kwam aan de kabouter en Bliep was zijn 

map kwijt. Wat nu? Waar zou hij toch zijn? Zeker niet in mijn lekkere eikenholletje, dat heb ik 

volledig overhoop gehaald. Misschien bij de buren? Maar nee, daar ook niet, en eerlijk gezegd keek 

men kabouter Bliep een beetje vreemd, maar ook vertederd, hij was immers vrolijk doch 

dementerend en men wist dat, aan toen Bliep vroeg om de map die hij had aangelegd om zijn 

inspiratiestroom in op te slaan en die hij nu nodig had want hij moest nog éénmaal een briljant 

verhaal schrijven want het was bijna feest en tja, dan moet er natuurlijk een nieuwe verhalenbundel 

verschijnen. Ook de overburen, de één-deur-verderburen, de zwamburen en de korstmosburen 

wisten de locatie van zijn inspiratiemap niet. Kabouter Bliep zocht op de bodem van de diepste 

kwelder en in de toppen van de hoogste populier. Hij zocht zo ver dat de bomen weken en er slechts 

nog bos restte en zelfs toen zocht hij door, maar hij vond niet. 
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Een nieuwe tactiek dus. Wat is het laatste 

dat ik in mijn inspiratiemap heb gestopt? 

Hmm, eens even denken. Gut, ik weet het 

niet zo goed meer, het lijkt wel alsof ik me 

gisteren probeer te herinneren in plaats 

van iets wat heel helder jaren geleden 

gebeurde. Of, misschien toch… ja… ik ging 

op de plavuisvloer liggen… keek strak naar 

de negentiende trede van de trap. Ik ging 

weg, liet het luik zakken… bleef alleen 

achter. Eén of ander knaagdier joeg me 

angst aan, maar ja, dat is ook niet zo 

moeilijk. Na een paar minuten zag ik de 

Aleph. Alle punten op de gehele aarde zag 

ik erin; het was het middelpunt dat overal 

was van een cirkel waarvan de omtrek 

nergens was. Ik zag het raderwerk van de 

liefde en de wijziging door de dood, ik zag 

de Aleph, vanuit alle punten, ik zag in de 

Aleph de aarde, ik zag mijn gezicht en mijn 

ingewanden, ik werd duizelig en moest huilen, omdat mijn ogen dat geheime, vermoede voorwerp 

hadden gezien, waarvan de mensen zich de naam toe-eigenen, maar dat door geen mens is 

aanschouwd: het onbevattelijke heelal. 

Goed, nogal wat inspiratie dus, misschien was dat wel mijn lucky day. Handig genoeg was de Aleph 

slechts zo’n 2 à 3 centimeter groot en kon ik hem dus makkelijk in mijn map stoppen. Hèhè… het 

komt weer een beetje terug, dacht kabouter Bliep bij zichzelf. Nu moet het simpel zijn. Welnu, waar 

heb ik die map gelaten? Hij ligt… ehm… potverdriedubbeltjes, ik weet het nog steeds niet! Ach ja, 

zoveel moois zat er toch ook eigenlijk niet in. Dan maar geen verhaal. 

ES  
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