
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte abituriënt, 

 
           Het is toch een mooi moment? U loopt over een grasveld met 
honderden, zo niet duizenden lotgenoten op zoek naar…? Ja, het is 
lastig. Er zijn nou eenmaal veel aankomende studenten die geen idee 
hebben van wat hun allemaal te wachten staat. U verlaat het ouderlijk 
huis en laat daarmee de beschermende plek waarin u opgegroeid bent 
achter u. U staat er alleen voor. Als u rondkijkt ziet u waar u in beland 
bent: een slagveld waarin de ene persoon na de andere gepaaid wordt 
met een sticker, een lolly of zo’n aansteker met een lampje – die u altijd 
al had willen hebben. Maar u staat hier, en daar gaat het om. U heeft dit 
boekje in uw hand. Waarom? Herkende u zichzelf in de kleine David? 
Durft u het wel op te nemen tegen de reus, tegen het studentenleven in 
een studentstad? Als u van plan bent dit nieuwe leven dapper tegemoet 
te treden, de slinger ter hand te nemen en het inventief af te maken, 
neemt u dan in deze chaos van de openingsmarkt de tijd voor u zelf en 
laat u inspireren. 
 
Met een vriendelijk Vae Soli, 
 
 
 
  
 
 

 
 
S.J.M. de Bie 
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De ontdekking van de hemel 
 
Ik ben het kwijtgeraakt. Ik merkte het opeens toen het me niet lukte die 
blonde rondborstige schoonheid te verleiden. Het ging de laatste eeuwen 
sowieso al wat minder, dat merkte ik wel. Maar ik kon natuurlijk niet 
toegeven aan de opkomende vermindering van mijn talenten. Ik bleef 
het maar proberen, en eens in de zoveel tijd wist ik een onschuldig 
meisje zover te krijgen dat ze meeging. Daarna zou ik met haar doen wat 
ik gewend was. Ervoor zorgen dat ze niet meer zonder me kon en haar 
daarna in het verderf storten. Maar waar ik in mijn hoogtijdagen nog in 
80% van de gevallen slaagde, waren mijn krachten al zodanig afgenomen 
dat ik nog maar een rendement van een kwart behaalde. Ik voelde me als 
een belachelijke, slechte clown met een genante show op een vol plein 
waar de mensen alleen lachen uit leedvermaak en van zenuwachtige 
plaatsvervangende schaamte. Kortom, het ging niet goed met me, ik was 
het duveltje uit het doosje geworden waar de mensen schamper om 
lachten. 
 
Op aanraden van een paar collega’s, die nog beduidend meer succes 
boekten, heb ik me onder de naam Günther ingeschreven voor een 
cursus die me weer tussen de mensen moet brengen. Zodat ik weer 
begrijp waarmee ze te verleiden zijn. Te ontdekken wat de mensen aan 
mij kan binden, waardoor ik weer mee tel in de donkere wereld van mij 
en mijn trawanten. Dat ik, als founding father van de onderwereld, de 
eerste zou zijn die zijn krachten verloor had mij altijd ondenkbaar 
geschenen. Maar het is werkelijkheid geworden. 
 
In mijn gloriedagen werd ik gevreesd door iedereen die wel eens van mij 
had gehoord. Mijn naam hoefde maar te vallen in een ongeloofwaardig 
sprookje of verhaal, of men sidderde en beefde. Mijn beroemdste 
optreden is misschien wel die keer dat ik mezelf in de gedaante van een 
slang presenteerde aan die naakte onschuldige maagd. Er lopen mensen 
rond die nog steeds geloven dat ik het was die haar verleidde, maar 
stiekem was het mijn grootste opponent die haar eigenlijk naar mij toe 
dreef om te kijken of ik wel in staat was mijn schare volgelingen uit te 
breiden met zijn nieuwste schepsels. Het was één groot vooropgezet 
tafereel, dat alleen maar diende om zijn nieuwe ontwerp te testen. En om 
nou te zeggen dat het me veel moeite kostte om haar een hapje mee te 
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laten eten, nee. Integendeel zelfs. Wat de mensen niet weten, is dat ik 
voor dit voorval al veel langer actief ben geweest. Maar een leugentje om 
bestwil komt zelfs de allerhoogste wel eens goed uit. Laat ze er maar in 
geloven. Dan denken ze misschien te weten hoe ze me moeten 
ontwijken.  
 
De grootste giller is nog wel dat de mensen denken dat ze door de 
kruisiging van een van hen (ze zijn er trouwens heilig van overtuigd dat 
hij een zoon van Hem is), voorgoed van me af zijn. Dat ze gered zijn van 
mijn verleidingskunsten. Wat een schouwspel was dat zeg. Hij sleepte er 
echt alles bij: de Joden, de Romeinen, een onbevlekt moeder, wat dat dan 
ook moge zijn, herdertjes, schaapjes, een os en een ezel. Meer iets voor 
een uit de hand gelopen volkssprookje dacht ik. Maar ik moet Hem 
nageven, het was uiteindelijk een geslaagde truc. De mensen geloofden 
zo hard dat ze gered waren, dat niemand me een tijdlang meer serieus 
nam. Als ik ergens op een losbandig feestje verscheen werd ik recht in 
mijn gezicht uitgelachen als ik probeerde iemand met mijn charmes aan 
me te binden. Met bloed ondertekende contracten hoefde ik al helemaal 
niet meer voor te leggen. Ik kreeg geen voet meer aan de grond. Elke 
keer als ik het probeerde kwamen ze op de proppen met een of ander 
versje van vroeger dat ze allemaal geleerd hadden: “O morgenster, zoon 
van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van 
alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld.” En dan had ik het nakijken. 
Ze lieten me voor wat ik was, en zelfs Azazel, Beëlzebub en Belial 
lachten me dan uit terwijl ze zich weer mengen onder de 
nietsvermoedende feestgangers. Kun je je voorstellen hoe hard ik me 
schaamde?  
 
Maar ik heb een manier bedacht om me weer te kunnen meten met de 
anderen. Het schijnt dat dé maagd nog ergens rondloopt. Als het me nou 
lukt om haar te pakken te krijgen en mee te voeren naar de duistere 
krochten van mijn woning, dan ben ik weer de grootste.  
Ik had gedacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Gewoon een paar 
weken flink doorbijten, en daarna weer terug naar huis, het oude ritme 
oppakken. Dan zou ik weer een beetje in contact kunnen komen met de 
normale wereld. Ja, doorbijten, dat was het inmiddels inderdaad 
geworden. Ik zat al negen weken in die enorme tombe, die omgeven was 
door hoge hekken en waar zoveel bewakers en honden rondliepen dat 
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ongezien ontsnappen gewoon bijna niet mogelijk was. En al zou ik het 
redden, ze moest op dat moment nog maar net in de buurt zijn. Er kon 
zoveel nog gebeuren dat me terug naar de tombe zou dwingen dat ik een 
ongekende dosis geluk nodig zou hebben. 
 
Gisteren avond gebeurde eindelijk wat ik in mijn stoutste verwachtingen 
niet had durven dromen. Zo rond half zeven werd er een vrouw 
binnengeleid die ik wel herkende, gehuld in lompen en geurend naar 
jasmijn en lavendel alsof ze zich al maanden niet gewassen had en zich 
overvloedig had overspoten met geurvervangende sprays. Op zich was 
haar verschijning alleen al genoeg om het slechtste in mij naar boven te 
brengen. Maar mijn begeleiders gingen nog een stapje verder. Terwijl zij 
zich in het midden van de grote zaal opstelde in een bundel fel 
schitterend licht, moesten we haar lomp voor lomp van haar omhulsels 
ontdoen. De ene lap na de andere haalden we van haar lichaam. Er leek 
geen eind aan te komen. De begeleiders kwelden ons door tot onze 
enorme verbazing en afschuw haar heerlijke geur te roemen en haar 
prachtige verschijning te eren. Enkelen vielen zelfs in totale aanbidding 
aan haar voeten. Voor mij en mijn lotgenoten was het een mentale en 
fysieke kwelling die we onze ergste vijand nog niet zouden toewensen. 
Alle mogelijkheden die onze lichamen hadden om deze indrukken te 
verwerken sloegen op tilt en stonden op springen. 
 
Onder de enorme lompenlaag kwam uiteindelijk een afschrikwekkend 
puntgave huid tevoorschijn van een oogverblindende schoonheid. Op 
het moment dat ik wilde toeslaan werd ze afgevoerd. We hadden volgens 
de cursusleiders al wel weer genoeg schoonheid mogen aanschouwen 
voor vandaag. De dame werd weggeleid en wij werden gesommeerd 
terug te keren naar onze kamers. Als ik wilde slagen, moest ik vanavond 
uitbreken. Er was maar een kans dat ik met deze vrouw samen in een 
ruimte kon zijn om mijn hernieuwde tactieken op haar los te kunnen 
laten.  
 
Traditiegetrouw kleedde ik mij in mijn beste rode pak en verliet tegen 
middernacht mijn kamer. Ik wist dat er ergens in het gebouw een uitgang 
verborgen was die velen over het hoofd zouden zien. Ik spoedde mij 
erheen, want als de laatste slag van het uur zou klinken moest ik buiten 
zijn. Dan zou ook zij, op haar beurt traditiegetrouw gekleed in een 
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prachtig blauw gewaad weer naar buiten treden om op de stralen van de 
almachtige weer naar haar veilige hemel terug te keren. Voor die tijd 
moest ik toeslaan, moest ik haar ervan hebben overtuigd dat ze beter 
beneden kon blijven, om in elk geval een keer in haar leven de zonde te 
proeven. Ik was er inmiddels achter dat iedereen, zelfs de heiligste en 
zuiverste van allen, ooit te verleiden was tot zonde en achterop mijn 
behaarde rug mee te voeren was naar waar zij die aan mijn verleidingen 
toegaven, thuis hoorden. Als het mij zou lukken deze, de moeder der 
moeders, de maagdelijkste der maagdelijken, de medeverlosseres zoals ze 
ook wel genoemd werd door sommigen, dan zou ik weer met trots mijn 
vuurrode zetel kunnen innemen. 
 
Ik sta buiten, ze komt eraan. Ze ziet eruit of ze wel een verzetje kan 
gebruiken. Ze loopt zelfs op me af. Ik voel dat ik het weer terug heb. De 
krachten stromen mijn lichaam weer in, het tintelt zelfs. Een speelt 
vlammetje steekt de kop op. Ik merk dat achter mij de aarde open splijt, 
ik zie de wolken samenpakken. Een teken dat het hem daarboven na aan 
het hart gaat wat hier te gebeuren staat. De 
nieuwe zondeval. Dan moet ik denken aan wat 
een van mijn vroegere slachtoffers schreef: 
“Blauwbaard wil zich niet gewonnen geven. Hij 
heeft bijna alle mogelijke gedaanten 
aangenomen. Sedert verschillende dagen komt 
hij mij bezoeken met nog meer satellieten, 
gewapend met stokken en ijzeren werktuigen 
en wat het ergste is, onder hun eigen 
gedaanten. Wie weet hoeveel keer hij mij uit 
mijn bed geworpen heeft en mij door de kamer 
gesleept! Maar wacht! Jezus, moedertje Maria, het engeltje, Sint Jozef en 
Sint Franciscus zijn bijna altijd bij mij.” Ik lag maar even sardonisch. Nu 
is ze bij mij, en wordt door niemand gered! En ik doe het helemaal 
alleen! Heeft u misschien een vuurtje, vraagt ze. Ik bedek haar met de 
mantel der zonde, en ze is er niet vies van. De grond barst open, ik sleur 
haar mee. Beneden wacht een feestmaal zoals ik al lang niet meer heb 
gehad. Ik ben weer terug. Mijn naam is Satan. Het is verloren! Het is 
volbracht! 
 
BvdT 
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Natuurlijke dood 
 
Het was in juni de eerste echte mooie zomerdag van het jaar toen 
Vincent, de protagonist van dit verhaal, de koelte van zijn 
studentenhuisvesting binnenstapte om zo te ontsnappen aan de hete 
zonnestralen buiten. 

 “Hoe ging je tentamen?”, vroeg zijn 
ganggenote Liedwien, die hem van de 
trap af tegemoet kwam. 

“Slecht. Ik ben bang dat ik het 
misschien niet heb gehaald,” 
antwoordde Vincent, terwijl zijn oog 
viel op de zweetplekken, net onder de 
oksels, in de jurk van zijn ganggenote. 

“Echt waar? Jij haalt toch altijd alles 
op je sloffen? Hoe kan je nou –” 

“Ik ga even onder de douche, als je het niet erg vindt.” 
“Nee, natuurlijk niet. Hee, ik ga naar mijn ouders, prettige 

zomervakantie als ik je niet meer spreek. Tenminste, dit was toch je 
laatste tentamen?” 

“Ja. Jij ook fijne vakantie.” 
“Okee, tot over een maand of twee!” 
Vincent liep de trap op richting de vijfde verdieping van het complex; 

naar zijn eigen gang en zijn eigen kamer. In het trappenhuis hing een 
muffe, klamme geur, die nog het best te omschrijven viel als de geur die 
je zou verwachten in een voetballerskleedkamer, net na een wedstrijd. 
Aangekomen in zijn eigen gang ging hij eerst lekker in de 
gemeenschappelijke ruimte cq. keuken zitten om even wat televisie te 
zappen. Meteen viel hem de keramische miniatuur-parodie op De Denker 
van Rodin, zittend op de W.C., op. 

“Hee, die was toch van Lodewijk?”, vroeg hij aan Koenraad, de enige 
andere die nog op gang 13 verbleef. Het verwonderde hem dat deze 
snuisterij, Lodewijk toebehorend, er nog stond, aangezien Lodewijk de 
dag tevoren was verhuisd en al zijn bezittingen had meegenomen. 

“Ja inderdaad; ik denk dat hij hem gewoon vergeten is,” antwoordde 
Koenraad. Vincent hoorde dit antwoord nog wel, maar zijn geestesoog 
was inmiddels al gekeerd naar het beeld van Koenraads lichaam in de 
goot, maden krioelend in de oogkassen. Beide partijen volledig 
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onverschillig: Koenraad onverschillig, de maden onverschillig. Of je eet 
de wereld op, of de wereld eet jou op. 

 “Wel een grappig ding eigenlijk, hè,” vervolgde Koenraad, 
“misschien wil ik hem wel hebben en bel ik Lodewijk morgen even op 
om te vragen of dat niet gewoon oké is.” 

“Tja, kan je doen.” 
Vincent stond op en liep naar zijn kamer. Hij deed zijn linnenkast 

open en haalde de AK-47 Kalashnikov van onder de stapel handdoeken 
vandaan. Hij ontmantelde het geweer, haalde de oude munitie eruit en 
maakte elk deel afzonderlijk schoon. Hij zette de loop tegen zijn oog en 
keek met waarvan hij eventjes dacht dat het tevredenheid was 
erdoorheen. Hij zette het geweer weer in elkaar, schroefde het apart 
aangeschafte vizier erop en liep terug naar de keuken met de Kalashnikov 
stevig in beide handen. Eén daadkrachtige zwaai van het geweer was 
voldoende om de minatuur-denker aan gruzelementen te slaan. Koenraad, 
die inmiddels op zijn kamer zat te studeren, snelde zich naar de keuken. 

“Hee, waarom deed je dat?” vroeg Koenraad ontstemd, toen hij zag 
wat de oorzaak van het indringende geluid was. 

“Ja, dat ging per ongeluk, toen ik de koelkast opendeed om te kijken 
of er nog wat te eten was,” antwoordde Vincent, die de AK-47 snel 
onder de kussens van de gemeenschappelijke bank had verborgen. 

“Zonde van dat leuke beeldje. Nouja, dan hoef ik Lodewijk in ieder 
geval niet meer te bellen. Je bent wel een onhandige sukkel, zeg,” zei 
Koenraad, waarna hij weer de boeken in dook. 

Direct haalde Vincent het geweer weer te voorschijn en liep ermee 
naar zijn kamer. Uit één van de laden onder zijn bed pakte hij een doosje 
Wolf High Performance Ammunition en laadde hij zijn wapen. Rustig 
wandelde hij naar het enige raam in zijn kamer en opende het. Hij 
positioneerde het geweer zodanig onder de vensterbank dat het nog niet 

zichtbaar was van buitenaf. De zon scheen zo helder 
dat hij zijn ogen half dicht moest knijpen toen hij over 
de parkeerplaats, waar twee medestudenten die hij 
slechts van naam kende aan het voetballen waren, 
uitkeek. 

“Hee Gijsbrecht,” riep hij over het plein, “wat vind 
je hier nou van: Kaïn vermoordde Abel, alleen maar 

omdat híj had ingezien dat God geen vegetariër was. God schiep de 
wereld met een plan: of je eet de wereld op, of de wereld eet jou op. 



 8

Kaïn bediende God op zijn wenken en gaf hem zijn zo graag gewilde 
vlees in de vorm van Kaïns eigen broer. Eten, God, eten.” 

Er kwam geen antwoord. Gijsbrecht en Wijnand bleven overschieten 
alsof ze het niet gehoord hadden en wellicht hadden ze het inderdaad 
niet gehoord. 

In de andere hoek van de parkeerplaats stonden een blonde studente 
en haar moeder te babbelen, vergezeld van de vader die zichtbaar 
ingespannen een koffer in de kofferbak van hun auto laadde. Vincent 
tilde zijn wapen boven de vensterbank, zette de kolf tegen zijn schouder, 
nam het meisje in het vizier en haalde de trekker over. Het geweer gaf 
zo’n prettige terugslag waaraan je kan merken dat je het op precies de 
juiste manier tegen je schouder hebt gezet. Het hoofd van het meisje 
werd doorboord en ze stortte ineen in een grote plas bloed. Haar moeder 
maakte nog even haar zin af en begon toen luidkeels door haar hand 
heen te schreeuwen. Vincent schoot door haar hand heen, alsook door 
haar hoofd. De vader zette het op een lopen, maar Vincent kon hem nog 
net in de nek raken en hij stortte neer in de hersenresten van zijn 
dochter. 

Koenraad was inmiddels gealarmeerd door de herrie die hij hoorde. 
“Vincent?” riep hij, “volgens mij is er iemand aan het schieten,” en hij 

probeerde Vincents kamer binnen te gaan. Deur op slot. 
Koenraad rende in paniek naar het trapgat en riep naar de andere 

gangen van het complex: “Kom helpen! Volgens mij heeft Vincent 
zelfmoord gepleegd! Ik vond hem al zo neerslachtig…” 

Op zijn kamer had Vincent inmiddels Gijsbrecht en Wijnand in het 
vizier, die in de struikjes gedoken waren. Ze wilden wel wegrennen, zo 
redeneerde Vincent, maar ze stonden letterlijk stijf van angst. 

“Eten, god, eten,” dacht Vincent en hij ging verder met het overhalen 
van de trekker.  

 
ES 
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Australië 
 
Het nachtleven hier was veel te druk naar zijn smaak. Normaliter kon hij 
in deze streken rekenen op een enigszins rustige nacht, maar de laatste 
tijd was het aantal handeltjes dat werd gemaakt opgelopen. Eerlijke 
handel was het ook al niet, een paar minuten geleden had er recht voor 
zijn ogen een drugshandel plaats gevonden. Het was ongelofelijk wat 
men zijn eigen soort op deze manier aan deed.  
Dat mensen langzaam een verstikkende dood stierven in de handen van 
drugs, drugs vernietiger van vriendschappen, gezinnen, persoonlijkheden 
en zo veel meer. Het was jammerlijk om te zien hoe sommige mensen 
zich langzaam terug trokken uit de maatschappij en zich compleet 
overgaven aan het goedje waar ze in waren gaan vertrouwen. Giftige 
stoffen die het lichaam worden rond gepompt met als enige reden het 
beter laten voelen van de gelukkige of slachtoffer die het gebruikte. 
In dat op zicht had hij eigenlijk geen recht van spreken, ook hij maakte 
zich schuldig aan deze vervuiling van zijn lichaam. Maar dat was 
noodzakelijk, anders voelde hij zich niet goed. Het zelfde argument dat 
gebruikt werd door de miljoenen verslaafden over de hele wereld om de 
volgende dosis te rechtvaardigen 
Toen de eerste twee personen aankwamen lopen, en daarbij genoeg 
lawaai om een kilometer verderop gehoord te kunnen, had hij al zo’n 
donkerbruin vermoeden gehad dat er niks goeds zat aan te komen. In 
plaats van er snel van door te gaan, zoals iemand met minder ervaring 
met het nachtleven wellicht had gedaan, was hij echter geheel stil 
gebleven. Een roerloze verschijning is minder verdacht dan een 
bewegende. Ook een goede motivatie bij deze keuze was het 
onvermogen om te zich snel voort te bewegen. De conclusie was bereikt 
en hij bleef roerloos zitten, niet in de gemakkelijkste houding, maar 
sommige dingen waren gewoon niet te verhelpen. 
Algauw waren de eerste geluiden te horen van mogelijk nog lawaaierigere 
personages. Uit de schemering kwamen twee mannen aangezet. De 
grootste van de twee droeg een sporttas, en liep met de zelfverzekerde 
houding van een man die alles al gezien, alles al minstens een keer 
gedaan had. De kleinere verschijning daarentegen liep met de 
nonchalante houding van iemand die het allemaal niet zo erg uitmaakte, 
wat er ook te zien of te doen was. 
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Het was duidelijk dat de eerste groep op de tweede had staan wachten. 
De omgeving werd door beide groepen zorgvuldig in de gaten gehouden, 
zonder elkaar uit het oog te verliezen. Toen de mannen elkaar tot op een 
afstand van twee meter waren genaderd, toonde de eerste groep een tot 
nu toe onopvallend koffertje. Het koffertje werd zorgvuldig geopend, 
niet uit angst voor het eventueel breken van de inhoud, maar meer 
vanuit respect voor de grote monetaire waarden die in dit kleine koffertje 
verzameld zat. De inhoud werd terdege gecontroleerd, waarbij alle vier 
de mannen een scherp oog op elkaar en de inhoud van het koffertje 
hielden. 
Nadat de tweede groep tevreden was over de inhoud van het koffertje, 
werd overgegaan tot het volgende voorwerp waarvoor de mannen hier 
bij elkaar waren gekomen. De grote man hield de sporttas zorgvuldig 
voor zich uit, terwijl de kleine man met zelfverzekerde bewegingen de 
sporttas open ritste. Zijn hand verdween in de sporttas, waarna alles 
plotseling in versnelling leek te gaan. Eerst schokte de sporttas twee keer, 
tegelijkertijd met twee oorverdovende dreunen. De grote man liet de 
sporttas vallen, waardoor de hand van de kleine man te zien was, samen 
met het pistool dat zich in deze hand bevond.  
Tegenover hem probeerde een van de twee mannen een pistool te 
pakken, terwijl de ander in elkaar zakte als een marionet zonder touwtjes. 
De grote man was er duidelijk op verdacht want in zijn rechter hand 
verscheen een mes dat, na een snelle arm beweging, zich in de keel 
bevond van de man die zijn pistool probeerde te pakken.  
De kleine man pakte vervolgens het inmiddels gevallen koffertje op, 
terwijl de grote man de doden controleerde op eventueel waardevolle 
voorwerpen, die vervolgens verdwenen in de doorschoten sporttas. 
Binnen een minuut waren de twee mannen weer op weg en verdwenen 
uit het gezichtsveld van de toeschouwer.  
De toeschouwer durfde zich daarna voor het eerst in twintig minuten 
weer wat te bewegen. Hij zou waarschijnlijk moeten verhuizen, maar dat 
gaf niet, hij leefde nog. Als iemand zijn gezichtsuitdrukking 
had kunnen duiden dat zou men hier enkel opluchting in 
hebben gelezen. Vervolgens ging hij verder met wat echt 
belangrijk was en trok een eucalyptus blaadje van de boom 
die hij vervolgens met een gelukzalige glimlach op at. 
 
GBdV 
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Routine  
 
 
“Verrijs, Aphrodite” 
 
Vier minuten en vierenvijftig seconden voor zeven. Het is zomaar een 
dag. De wekker ging, maar hangt nu zo’n vijfentwintig centimeter boven 
het bed. De eigenaar van het bed, Johan Vierbooms, houdt zijn duim op 
de ‘snooze’-knop geklemd terwijl hij langzaam zijn rechteroog probeert 
te openen. Zeven uur. De wekker gaat. “De wereld draait door, er is 
geen ontkomen aan” klinkt er zachtjes, als warme lakens plaats maken 
voor koude ochtendlucht. 
 
Tien minuten later staat Johan zich te scheren boven de wasbak, diep 
weggezakt in zijn dagelijkse ochtendbeslommeringen. Een greep: “Heb 
ik morgen geen tentamen?” “Zou ik mijn kamer niet eens op moeten 
ruimen?” Maar ook: “Een wekker gaat altijd, maar komt hij wel eens 
aan?” en “Waartoe zijn wij hier op aard?” Antwoord op deze laatste 
vraag bleef echter uit, dus waagde zijn spiegelbeeld een poging: “... tot 
vermaak van de Grote Sadist die in de he...AU!” De kalme stroom 
gedachten werd ruw onderbroken door een felle pijnsteek. “Godver..!” 
De vloek bleef echter halverwege zijn keel hangen, omdat hij besefte dat 
dát al gebeurd was. “God straft onmiddellijk” dacht Johan verbeten 
terwijl in spiegelbeeld het rode vocht zich langzaamaan mengde met het 
witte schuim.  
 
“Leve de lente” 
 
Het was 21 maart, en het vroor één graad. Johan zat op de fiets en dook 
dieper weg in zijn jas. In een staat van semi-bewustzijn manoeuvreerde 
hij zich door het verkeer. Tijdens de rit van huis naar college bereidde hij 
zich mentaal voor op de reeks colleges en werkgroepen die zou volgen. 
Het bleek een voorspelbare dag. Zowel de stoffige docenten als hun 
brakke toehoorders bevestigden menig stereotype. De vraag of er nog 
vragen waren werd steevast met een geeuw beantwoord. De dag zakte 
verder af in het dal der nutteloosheid. 
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“Avondrood” 
 
Johan werd er humeurig van, en dat irriteerde hem. De weinige zin die 
hij had om te koken verdween als sneeuw voor de zon. De keuze voor 
pizza was zodoende snel gemaakt. Hij moest uitgerekend de kassa 
hebben waar een nieuweling werd ingewerkt. “Twee euro en vijfendertig 
cent alstublieft.” Hij gaf haar het geld en kreeg te veel terug. Nu begon 
hij zich op te winden. Johan snauwde: “Waar heb ik dat aan verdiend?!” 
en gaf het teveel bruusk terug. Een bejaarde man achter hem zei “Nou, 
Nou”, zijn echtgenote mompelde iets over de jeugd van tegenwoordig. 
Johan wenste hen een pijnlijke dood toe en keerde huiswaarts. 

 
De pizza verbrandde. Grotendeels althans. Johan dankte God smalend 
voor de overvloedige maaltijd en brandde zijn tong. Ten einde raad ging 
hij naar bed. Morgen is er weer een nieuwe dag. 
 
 
N.B.: Morgen om precies vijf minuten voor zeven vindt er een herhaling 
plaats. 
 
SWS 
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Zomaar een heiligenleven. 
 

Een kleine duizend jaar geleden leefde er in het dorpje Hertme een 
jongen, Theoderik genaamd. Hij was een nazaat van verarmde landadel 
type vrijstaand atelier dus hij deed nog aardig mee in de kring van hoge 
heren in Hertme. Hij was als kind al zeer leergierig maar bovenal een 
zeer vroom kind. Op de Wartburg, waar de kleine Theoderik woonde 
onderscheidde hij zich al snel door zijn grote vroomheid en 
zelfverloochening. Wanneer hij met zijn speelkameraadjes buiten speelde 
of een reidans uitvoerde kon hij ineens daarmee ophouden. Wanneer de 
anderen hem dan vroegen: “Waarom toch Theo?”, antwoordde hij dat 
hij één dans voor de wereld genoeg vond en van de rest wilde afzien 
voor de Heer Heiland etc. Maakten deze en andere trekjes, die 
opgetekend zijn door verscheidene chroniqueurs aan het hof, de spotlust 
van zijn wufte omgeving gaande; ernstiger was het dat hij zich ophield 
met kinderen van een lager allooi, type tomatenstraat. 
 Eigenlijk zagen de meeste naasten van Theoderik in dat hij een 
adspirant heilige was. Daarom moest hij om zijn hagiografie wat 
overtuigender te maken eerst een ruig leven lijden om daarna tot inkeer 
te komen. Nou wilde het toeval dat er in die dagen dat men besloten had 
in de hogere kringen van Hertme een eigen heilige te gaan voortbrengen, 
dat er uit het zuiden van het land een verre neef kwam aan gegaloppeerd. 
Dit was een man die typisch het tegenovergestelde was van Theoderik. 
Zijn naam was Serafijn van Straatsburg alhoewel hij uit Hoensbroek 
kwam. Aangezien hij daar teveel de bloemetjes buiten zette is hij door de 
prins-bisschop aldaar naar boven de rivieren gezonden om een beetje af 
te koelen in het benepen milieu van boven de rivieren. Het was daar ook 
in die tijd niet goed toeven boven de rivieren.  
 Nu ja; zij maakten dus kennis met elkaar en gingen wild leven 
tegemoet. Zij dronken en aten en zorgde ervoor dat de bevolking van 
Hertme een substantiële uitbreiding kende. Toen alle roomblanke 
dochters inmiddels onteerd waren vonden de notabelen van Hertme het 
genoeg en werd Serafijn onthoofd vanwege zijn misdaden en moest 
Theoderik het klooster in. De abt van het in het hoge noorden gelegen 
Sauwerd werd ontboden. Deze man was een rechtlijnige starre clericus 
die bovendien een enorme haakneus had. Het leek hem een zeer 
aantrekkelijk idee om een heilige in spe aan te trekken voor de zich toch 
al snel ontwikkelende kern van Sauwerd. Misschien zou er zelfs wel een 
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bedevaart uit kunnen groeien. Even was er nog wat gesteggel over waar 
de botten van Theoderik zouden komen te liggen na zijn dood. Maar 
met een verdeling van 70 30 konden beide partijen leven. 
 

 
 

De reis naar Sauwerd was niet misselijk. Op een geven moment 
raakten de abt en Theoderik vast in een groot bos. Een vreselijk onweer 
ontstak waardoor een keur aan vroege heiligen moest worden 
aangeroepen om het gevaar te bedwingen. Aangezien een groot gedeelte 
van de heiligen van zo obscure aard was en God de middeleeuwen een 
verschrikkelijk tijd vond, werd het onweer eigenlijk niet veel minder. 
Toen de nood het hoogst was besloot Theoderik zichzelf maar aan te 
roepen omdat hij wist dat hij eigenlijk zo goed als een plaatsje aan de 
tafel des Heren had verworven. En ja hoor, de zon ging schijnen een 
hemelse heerschare bezong de jonge heilige in spe. Overigens moet 
hierbij wel vermeld worden dat dit gedeelte van de hagiografie misschien 
wat overdreven is aangezien er geen getuigen bij waren behalve de abt en 
die had immers toch een belang van 70% in zijn pupil. 
 Uiteindelijk kwamen zij aan in Sauwerd. Theoderik hervond zijn 
religieuze wortels en werd een model monnik. De Abt zag dat het goed 
was. Echter er was een probleem. Wanneer de vasten aanbrak gebeurde 
er iets wonderlijks met Theoderik. Des nachts veranderde hij in een 
gewetenloos vraatzuchtig monster dat bij gebrek aan voedsel uit pure 
wanhoop maar aan de klinken van de kapel begon te knagen. Aangezien 
de klinken van zeer duurzaam koper waren gemaakt was dat eigenlijk 
geen enkel probleem voor de kapel zelf maar wel voor het toch al niet zo 
beste gebit van de monnik. Binnen een aantal jaar was het gebit zo slecht 
dat hij gemakkelijk in onze tijd op het station had kunnen gaan staan om 
te bedelen voor vier euro om te overnachten bij het leger des heils en er 
dan toch stiekem drugs van kopen. Uiteindelijk kreeg Theoderik een 
kunstgebit. Vele jaren verbleef hij in Sauwerd waar hij na een kort 
ziekbed in 1243 stierf. In 1245 werd Theoderik dan eindelijk St. 
Theoderik. Als u denkt dat hiermee de zaak af is en u eindelijk weer 
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verder kunt gaan met uw bezigheden dan heeft u het mis. Aangezien het 
kunstgebit een secundair relikwie is kwam de Hertmers slechts 29% toe 
plus dan dat kunstgebit. Daarover is dus nog jaren gedebatteerd totdat 
besloten werd om de hele handel maar te begraven in Fulda. U vraagt 
zich ongetwijfeld af waarom wij heden ten dage zo weinig van deze 
heilige horen terwijl zijn leven toch heel er goed gedocumenteerd is. 
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk alhoewel hij wel de naamgever is van 
een rooms-katholieken bestaande uit autodidactische tandartsen in het 
zuiden van Brazilië. En als u dat niet gelooft, dan kunt u er maar beter 
helemaal mij uitscheiden. 
 
HQJvdB 
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Het ontstaan van Angerworks GmbH 
 
“Op deze manier zijn de consequenties niet te overzien!” zei Olivier en 
hij sloeg met de vuist op tafel. De ineengedoken persoon aan de andere 
kant van de tafel leek de spanning terdege te voelen. “Maar, ik wens ook 
verantwoordelijkheid te nemen..” prevelde hij. “Dat is precies wat ons nu 
telkens in de problemen brengt, mijn beste”, brieste Olivier en de voor 
hem zo kenmerkende adertjes op zijn voorhoofd begonnen op te zetten. 
Hij begreep het gewoon niet. Waarom zat de wereld toch zo vol met 
mensen die werkelijk niets voor elkaar kregen? Mensen die geen idee 
hadden wat ze aan het doen waren noch actie ondernamen als er 
problemen rezen? Hij kon zich daar aardswoest over maken en dit keer 
zou het slachtoffer ook elk graantje van zijn tirade aanhoren, opdat dit 
nooit meer zou gebeuren. 
Olivier was niet echt een slecht mens, hij was meer een gevormd door 
zijn milieu. Als kind van arbeidersouders, die werkelijk geen cent te 
makken hadden en hij had geleerd dat als je je maar pro-actief opstelde 
en hard werkte, je het ver kon schoppen. En hij had het ver geschopt. 
Hij begon te werken als letterzetter voor een alleraardigst klein 
drukkerijtje, Hügelverlag. De familie Hügel zat al tijden in het bedrijfje, 
dat groot was geworden door mooie boeken op ambachtelijke eerlijke 
wijze tot prachtige boekwerkjes te verwerken. Het drukkerijtje groeide 
snel en Olivier schoof keurig mee. Door de toenemende automatisering 
in de drukkerijwereld zag Olivier zijn kans schoon. De letterbak moest 
aan de muur, om daar gevuld te worden met kitscherige souvenirs uit 
Italiaanse steden waar echt iedereen al geweest was of met kindersurprise 
figuurtjes, en hij moest zichzelf klaarstomen voor de nieuwe wereld. 
Avonden bracht hij verdiept in zijn zelfstudieboeken door en achter de 
computer. Hij kocht een headset, een wifi-hebbeding en hij begon 
binnen Hügelverlag uit te groeien tot autoriteit op het gebied van 
automatisering. Hele afdelingen moesten binnen het schattige houten 
interieur, gevuld worden met kabels, monitoren en servers. Olivier was 
binnen 20 jaar mede-eigenaar van het zaakje geworden. Hij trouwde een 
mooie vrouw, kocht een huis en een auto en een boot en een huis en hij 
leefde heerlijk. Toch bleef hij op zijn qui-vive, wetend hoe vergankelijk 
zijn geluk kon zijn. En er waren van die dagen dat het dan ook volstrekt 
tegenzat. 
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Oliviers lichaamstemperatuur was inmiddels het kookpunt voorbij. Het 
zat nu echt te tieren. Zijn rode hoofd deed aandoenlijk aan, en hoewel hij 
nooit fysiek werd, zou zijn stemvolume een man tegen de vlakte slaan. 
“Waarom? Waarom in godsnaam laat je die kansen liggen?! Dit zijn 
volstrekt onvoldoende resultaten, mannetje, en ik blijf pushen tot die 
weer op 100% liggen! Is dat duidelijk?” 
“Ja, pappa.” De kleine Bartje gleed van de hoge eetkamerstoelen en af en 
slenterde verslagen naar zijn kamertje, het rapport stevig tegen zijn borst 
gedrukt. 
 
TFAvE 
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Het Gele Gevaar 
 
Misschien gebaseerd op een bizar, droefgeestig, komisch, sciencefiction, porno-
musicaldrama. 
 
Maar misschien ook niet. 
 

“Vreemd”, was eigenlijk alles wat hij er over zeggen kon toen een 
geel lijntje aan de horizon steeds dikker leek te worden. Steeds 
duidelijker, dikker een gele muur. Een gele muur, maar dan van 
telefoonboeken merkte hij op toen hij dichterbij kwam. Toen drong bij 
hem de gedachte door dat telefoonboeken eigenlijk een hulpmiddel zijn 
bij contact leggen met mensen. En mensen had hij eigenlijk al jaren niet 
gezien, dat moest inmiddels wel zo lang geleden zijn dat hij er aan 
twijfelde of hij ze ooit wel echt gezien had. Maar deze geelkleurige 
verzamelingen van namen en nummers waren het bewijs van hun 
bestaan. En die mensen hoefde je niet eens te zien maar je kon wel met 
ze praten wat nog een extra bewijs zou zijn voor hun bestaan. Daar dook 
meteen een probleem van redelijk formaat op, namelijk dat daar nog wel 
een telefoon voor nodig is, doorgaans. Maar wie bouwt er ergens een 
muur van telefoonboeken, zonder er een telefoon bij in de buurt te 
zetten? Dat zou zeker van de zotten zijn en daarom besloot hij langs de 

muur te gaan lopen, totdat hij een 
telefoontoestel tegenkwam. De gedachte 
aan andere mensen ontmoeten of 
spreken deed hem deugd en hij wou op 
dat moment graag zijn vreugde delen 
met andere mensen, en dat moment kon 
elk moment aanbreken.  

Tijdens het denken struikelde hij 
over een bordje dat hij dan ook niet had 
zien staan. Er stonden de woorden 
‘schijnbaar’ en ‘telefoon’ op met een pijl 
er onder. De betekenis van het eerste 
woord kende hij niet en het was dan ook 
geen woord vond hij. Maar ‘telefoon’ en 
de pijl snapte hij maar al te goed en 
iemand moest het bordje daar geplaatst  
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hebben. Hij liep nou alweer een dag of twee, in de richting van de pijl 
met de muur van gele boeken aan zijn linkerzijde en opeens verscheen er 
rechts van hem een zelfde soort gele lijn, die ook langzaam aan een muur 
begon te worden, weer van telefoonboeken… Beide muren leken naar 
elkaar toe te lopen en misschien was er daar waar zij elkaar raakten wel 
de telefoon of een telefooncel. Steeds meer pijlen vertelden hem welke 
kant hij op moest gaan en ja hoor, de muren liepen steeds verder naar 
elkaar toe, tot hij in een steeds smaller wordende gele gang liep waarvan 
het eind toch bijna in zicht moest zijn. En daar in de verte, was de derde 
muur, opgebouwd uit dezelfde boeken waar hij al dagen tegenaan keek. 
“Vreemd”, dacht hij, want waarom stonden die pijlen dan deze kant op, 
dan móest er toch iets of iemand zijn? Omdat hij het verspilde moeite 
vond om alles voor niks gelopen te hebben een nogal boos was dat er 
niks was begon hij zijn frustraties af te reageren op de muur en na een 
tijdje schoppen kwam er beweging in de muur. Dat gaf hem enige 
voldoening en hij ging er nog even mee door, tot dat de muur het begaf 
en het op hem gemunt had. Hij werd bedolven onder tientallen 
telefoonboeken en werd nog bozer, iemand speelde een spelletje met 
hem. En toen begon er iemand te lachen. Zo snel als hij kon begon hij 
zichzelf uit te graven om te kijken wie hem uit aan het lachen was. 
Eenmaal onder de boeken vandaan, zat er achter waar eerst de muur 
stond op een krukje een mannetje met en telefoonboek op zijn schoot 
op een krukje hardop één voor één elk telefoonnummer op te lezen en 
achter hem stond een bord met daar op: De Telefoongids, bouwt 
bruggen tussen mensen!.  

“Vreemd…” was zijn eerste gedachte, maar om dit contact zo 
soepel mogelijk te laten verlopen besloot hij zijn boosheid nog even van 
zich af te zetten, evenals zijn vooroordelen. “Hallo, ik heb al heel lang 
geen mens gezien of gesproken, kunt u me misschien helpen?” Het 
mannetje reageerde niet, bleef doorgaan met het opdreunen van 
telefoonnummers en zette af en toe zijn bril weer goed op zijn neus. Hij 
moest een manier verzinnen om een reactie te krijgen van het mannetje 
en herinnerde zich dat het mannetje had gelachen toen hij bedolven 
werd onder de telefoonboeken. Leedvermaak! Dat was wellicht de sleutel 
tot succes. Hij pakte één van de vele telefoonboeken om hem heen, hief 
deze hoog op in de lucht met beide armen en ramde het op zijn eigen 
hoofd, iets harder dan gepland maar het werkte: het mannetje keek op, 
begon heel even heel hard schreeuwend te lachen, schoof zijn bril weer 
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op zijn neus en ging verder waar hij mee bezig was, het oplezen van 
nummertjes. Hij werd nu nogal boos maar hij moest kalm blijven want 
dit mannetje was waarschijnlijk de enige die hem kon helpen in contact 
te komen met andere mensen, mensen die wellicht wél normaal tegen 
hem konden praten. Hij dacht nog eens goed na en besloot het mannetje 
te gaan imiteren. Hij ging op de grond zitten, pakte een telefoonboek en 
sloeg het open. Op dat moment sloeg het mannetje zijn telefoonboek 
dicht en kwam er plotseling een kiestoon uit zijn mond terwijl er een 
antenne uit zin hoofd schoof.  

“Vreemd” dacht hij, “het lijkt wel alsof het mannetje een telefoon 
is”. “Wie zal ik als eerste bellen?”, hij bladerde door het boek op zoek 
naar een naam of een nummer dat hem bekend voorkwam, wat maar 
niet gebeurde tot hij de naam ‘Thuis’ tegenkwam. Een nogal gekke 
achternaam, maar het klonk vertrouwd. Hij las de nummers één voor één 
op en na elk nummer kwam er een bevestigend piepje uit de mond van 
het mannetje: het werkte. Het kon nu niet lang meer duren voordat hij 
daadwerkelijk iemand te spreken kreeg en zijn handen werden klam van 
het zweet dat veroorzaakt werd door de spanning. Zijn hart bonkte in 
zijn keel en deed dat een stuk sneller dan normaal. Dit was het moment 
waar hij al jaren op wachtte en zijn oneindig lijkende zoektocht wierp 
dan eindelijk zijn vruchten af. Het telefoonmannetje ging één keer over, 
twee keer over en toen gebeurde er eindelijk iets. Er was iemand aan de 
andere kant van de lijn! “Hallo, ik ben het!” schreeuwde hij in de hoop 
dat Thuis iets terug zou zeggen. En toen kwam eindelijk het moment 
waar hij jaren op gewacht had, en een stem aan de andere kant van de 
lijn! “Deze telefoon werkt niet want hij is afgesloten, betaalt u eerst eens 
uw rekeningen van vijf – acht – een – negen – nul – zeven – twee –vier – 
acht – komma – zes – drie Euro en we zullen kijken wat we voor u 
kunnen doen”. Klik. Piep. Piep. Piep. Pieeeeep. 
 
SJMdB 
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Voor vorst, voor vrijheid, en…….. terecht? 
 
Al op de basisschool gooide L bij zijn juf hoge ogen met zijn 
toekomstplannen. Ondanks de grote originaliteit van zijn klasgenoten - 
die een voor een brandweer, zuster, agent of leraar wilden worden- moet 
worden toegegeven dat L er met kop en schouders boven uitstak. 
Vastberaden antwoordde hij dan aan zijn juf: ’ikke, ik word later 
freelance deserteur.’ 

En deze vastberadenheid verzwakte niet met de jaren. Hoewel zijn 
beroepsperspectieven beetje bij beetje daalden -immers er was geen 
dienstplicht noch oorlog- bleef L heilig geloven dat zijn dag zou komen.  
En gelukkig kwam die oorlog er, iedereen vanaf 17 jaar werd 
opgeroepen, en dus ook L mocht een mooi uniform komen afhalen bij 
de dichtstbijzijnde barakken. En nog geen 5 minuten nadat de 
bombardementen waren aangevangen liep L weg uit de loopgraaf, pakte 
zijn koffers, zwaaide iedereen nog even met een glimlach toe, en stapte 
in de taxi. En weg was hij, zo vogelvrij als een zwaluw in de winter.   
Laat het duidelijk zijn, zijn actie had niets met lafheid of  angst te maken. 
Het was een statement. Het was meer die afhankelijkheid, die ideale 

schijnwereld waar hij zich openlijk en 
bloot van distantieerde. Niemand zou 
hem bevelen wie goed en slecht was, 
niets propaganda, niets indoctrinatie, 
niets zogenaamde broederschap. Hij 
had nu twee vijanden en dat hield hem 
scherp. Iedereen wilde hem doden en 
hij wist bij voorbaat al dat hij niemand 
kon vertrouwen en hij hoefde ook op 
niemand te vertrouwen en niemand 
hoefde hem te vertrouwen. Lang leve 
de vrijheid! 

Op een wonderschone morgen werd hij gewekt in zijn ultrageheime 
schuilplaats. Er was iemand in zijn honderdarmige muizenval 
terechtgekomen. Normaal sneed hij van iedereen die zijn schuilplaats 
durfde te betreden meedogenloos de keel door, maar dit keer was er iets 
speciaals in de ogen van zijn potentiële slachtoffer. Immers, er was geen 
smekende blik, geen vraag om genade, er was geen doodsangst. Dat had 
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L nog niet eerder gezien. Alleen iemand die diezelfde vrijheid als hijzelf 
kon leven, kon zo’n blik uiten.  
 
‘Mijn naam is L, freelance deserteur. Vertrouwen doe ik niemand, maar 
eerlijkheid stel ik op prijs!’  al wijzende naar zijn dolk.’ ‘Aangenaam 
kennis te maken, ik ben X, dubbelspion h.t.’, zei de ander rustig en 
emotieloos.  Een glimlach verscheen op het gezicht van L. Of hij nou 
moest blijven leven of niet, L zag in ieder geval ruimte om in ieder geval 
nog even met X te gaan lunchen.  
 
‘Hoe lang wil je al dubbelspion worden?’ “Vanaf toen ik op de 
basisschool zat, ik dacht altijd, je moet het verraad voor zijn, ik wil ze 
niet vertrouwen, maar ik wil wel dat ze mij vertrouwen. En met die 
gedachte valt er een grote last van je af hoor, dat geeft zo’n vrijheid.   
Bij L verscheen weer een glimlach, misschien zou deze man het nog wel 
eens levend uit kunnen houden tot aan het diner. 
Echter voordat de soep kon worden opgediend werd het diner 
onderbroken door hevige bombardementen op nog geen 50 meter 
afstand. ‘Oh nee. zei X, dat is waar ook, beide grootmachten hebben hier 
een aanval gepland, daarom was ik hier ook. ‘Snel, als jij even mijn 
zonnebril, mijn pistool en mijn radio uit mijn tas haalt, dan sms ik wat 
vriendjes van me om te zorgen dat we hier veilig uitkomen, oh de code 
van mijn tas is 3203’ 
Het leek een prachtig team zo samen, maar al snel werden de irritante 
pieptoontjes van X’ smsje gedoofd door twee harde klikken. L stond 
achter X’s rug met het geladen pistool in zijn hand..’X, je hebt MIJ 
VERTROUWD en, dat is tegen al onze principes van de vrijheid, dit kan 
ik niet toestaan, je wilt niet weten wat je hebt aangericht.’ De derde klik 
van de trekker werd gevolgd door een KNAL.................. L viel langzaam 
in elkaar. 
 

ES 
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Zen 
 
Soms, wanneer je een moment lang niet wordt afgeleid door allerlei 
aardse zaken, wanneer je even de tijd hebt voor jezelf en je gedachten 
vrij kan laten gaan over een scala van verheven onderwerpen en wanneer 
buitengewone openbaringen op het punt staan zich aan je te onthullen, 
wil het wel eens gebeuren dat je zomaar ineens inzichtelijk gemaakt 
wordt dat een  deurbel toch eigenlijk wel een afgrijselijke uitvinding is. 
Nog geen minuut na zo’n moment wil het dan nog wel eens gebeuren, al 
moet ik zeggen dat de kans hierop wel een stuk kleiner is, dat je volledig 
terug moet komen op je nieuwe mening over deurbellen wanneer na 
opening van de bijpassende deur blijkt, dat de arme bel je alleen maar 

probeerde bij te staan in je moment van 
bezinning en daarom zeer behulpzaam de 
aanwezigheid van professionele hulp in de 
vorm van een echte Zen-meester voor je 
deur aankondigde. Toen dit laatst eens bij 
mij gebeurde en ik me er helaas op moest 
betrappen niet echt goed voorbereid te zijn 
op een dergelijke situatie en ik de deurbel 
nog eens een argwanende blik toeworp, 
sprak de Zen-meester: 
“Zie mij als een bel. Geef me een tikje en ik geef je 
een klein geluidje. Geef me een harde knal en ik 

geef je een luide galmende woesh terug.” 
Natuurlijk koos ik toen eieren voor mijn geld en bood hem een kopje 
thee aan. 
“Er was eens een wijze oude dame met een theehuis. De lokale Zen-meester vertelde 
zijn leerlingen altijd dat de vrouw hele lekkere thee schonk, maar ook heel wijs was. 
Nieuwsgierig gingen de leerlingen een kijkje nemen in het theehuis en zij die kwamen 
voor de thee, kregen meer dan waar voor hun geld, maar zij die kwamen voor de 
wijsheid van de oude dame, kregen een ongelooflijk pak slaag.” Sprak de Zen-
meester, waarna hij zijn thee achteroversloeg en naar mijn bed liep. 
“Ware verlichting is eten wanneer je honger hebt, drinken wanneer je dorst hebt en 
slapen wanneer je moe bent.” En prompt viel hij met zijn gezicht naar 
beneden in slaap in mijn bed. 
 
EPLK 
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Het is voorbij 

 
De Tour, het WK, Balkenende II en helaas, ook deze GongVox zit er 
weer op. Even heeft u kunnen genieten van onze creatieve geesten. Eén 
klein hapje slechts hebben wij u laten proeven. Is uw honger nog niet 
gestild?  
Kom dan eens langs op het Melkhuis! Hier zult u een waar feestmaal 
voorgeschoteld krijgen. En het beste is dat u hier niet alleen mag 
aanzitten, uzelf tegoed doende aan alle heerlijkheid, u mag ook zelf uw 
eigen favoriete recepten meenemen. Kunt u onze pikante Koala-steak 
(met relativerend sausje) overtreffen? Of de overheerlijke vinaigre en 
doube à la boeuf?  
Bent u nieuwsgierig naar deze groep jongeheren en hun creatieve 
eetgewoonten? Reserveer nu alvast een tafel. 
 
Mvg, 
 
 
SWS. 
 
 
 
 
Dispuut De Gong 
Het Melkhuis 
Groesbeekseweg 147 
6521 CN Nijmegen 
Tel.: 024-3224354 
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Colofon 
Deze GongVox is een uitgave in beheer van het 

verbond “Drieëntwintig/Zeven” en is mede tot stand 
gekomen onder toeziend oog van de “Orde van de 
Schoenlepel”. Totale goedkeuring is verleend door 

“Gezelligheidsvereniging De Misantropen” en  
“Woongroep voor Drapetomanielijers”. 
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