Lectori salutem!
Op deze introductiemarkt wordt u gebombardeerd met goodies,
tasjes, pepermuntjes, ballonnen en pennen. Heeft u daar echt wat
aan? Valt of staat uw academische vorming bij een frisse adem (het
helpt natuurlijk wel) of een leuke ballon om uw nieuwe studentenkamer op te fleuren? Dat lijkt me niet.
Om u een beetje te helpen een afgerond en interessant student te
worden, heeft het Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong deze handreiking voor u.
U heeft namelijk de GongVox voor het jaar 2011 in handen. De
leden van het Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong hebben zich
andermaals toegeworpen op het aan het papier toevertrouwen van
hun meest literaire gedachten. Resultaat: een GongVox van formaat.
Uw studententijd zal – wij zijn niet gek of naïef – grotendeels
bestaan uit feestjes en partijtjes. Maar het kan ook anders. Daarom
dit tijdschrift. Verstrooiing kan gepaard gaan met verdieping. Zo
kan het dus ook.
Vae soli!
Wouter Spaak
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Peanuts
De hemel was grijs. Het soort grijs dat zonder boodschap komt.
Geen emotie, geen waarschuwing dat de hemel je stevig gaat
verneuken als je net hebt besloten om zonder jas naar de uni te
fietsen. Alleen maar grijs met een halfzware wind die zich als een
uiterst verveelde zucht door het halfopen raam van het Hoogeveldappartement wist te duwen. Ik werd wakker van die tocht. Om me
heen lagen lege flessen, wijnglazen en kapotte wijnglazen. Ik lag
nog op de grond. Mijn bed had ik niet eens meer gered en ik had
een geopende zak zoute pinda’s als kussen gebruikt.
Ik stond op om de schade te inspecteren. Vaag kon ik me nog
iets herinneren van het feest van gisteren. Terwijl ik om me heen
keek was het net alsof ik puzzelstukjes van de afgelopen avond
bij elkaar aan het sprokkelen was om steeds meer beeld te krijgen
van gisteren. Het zou een makkelijke puzzel zijn geweest waarvan
toch acht van de tien stukjes kwijt waren. Ik stond op en liep naar
mijn slaapkamer. Er lag een vrouw in mijn bed. De haren los en
de schoenen uit. Daar was ik dus naar onderweg voordat ik in de
woonkamer ben omgevallen. Het was een studiegenote. Hoe ze
heette, geen idee! Het waren allemaal studiegenoten gisteren. Die
saaie rukkers van de rechtenfaculteit.
Waar ben ik toch aan begonnen? Kom je naar Nijmegen met al je
idealen en je verknipte beeld van wat je precies gaat studeren, ben
je voordat je het weet in je tweede jaar te ver gegaan om nog terug
te kunnen. Bovendien kan ik er ook helemaal niets van. Zuidas?
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Ho maar!
Was ik maar goed in wat ik deed. Dat had me een hoop ellende
gescheeld. Was ik maar Robert Johnson, de man die naar “the
crossroads” liep om zijn ziel te verkopen in ruil voor virtuositeit. Ik
keek in de spiegel. Er stond een neger met pinda’s in zijn kroeshaar.
Nee wacht, het waren er twee de ander had een gitaar vast. “Robert
Johnson!” riep ik terwijl ik de pinda’s uit mijn kroeshaar veegde. Ik
keek achter me, maar ik kon hem alleen maar in de spiegel zien.
Hij sprak me aan: “David, gekke jongen. Je hebt klaarblijkelijk
hulp nodig. Je bent je dagen aan het slijten aan drank, vrouwen en
een onsuccesvolle rechtenstudie. Wat ik heb gedaan kun jij ook!”
Zijn instructies volgden en ik voelde een diep verlangen in mij
opwellen om mijn ziel te gaan verkopen. Het meisje in mijn bed
had nog gevraagd met wie ik aan het praten was en of het wel goed
ging met me na al die LSD. Na een nacht slapen was het vast wel
uitgewerkt!
Zoals geïnstrueerd door Robert Johnson pakte ik mijn gitaar en
ging naar de kruising. Het is een gekke kruising. Aan de ene kant
staat een vervallen kraakpand, aan de andere zijde een huis waar
alle lichten brandde, de deur van het verlichte huis stond open.
Het was volle maan, guur weer en er was niemand te vinden. Dé
ideale omstandigheden voor een satanische ontmoetingsplek. Ik
wachtte en probeerde wat op mijn gitaar. Waarom had ik dat ding
eigenlijk? Ik kan namelijk helemaal geen gitaar spelen. Een tijdje
later, toen ik net ‘Smoke On The Water’ van ‘Deep Purple’ onder
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de knie had, viel midden op de kruising een spiegel op de grond. In
de flits voordat de spiegel te pletter viel zag ik dat de gehele kruising volstond met negers met gitaars. Het werd koud en de wind
raasde door mijn kleren heen. De scherven van de spiegel stegen
in een wervelwind omhoog en veranderden van gedaante naar een
peervormige jongeman met een zware bril op zijn neus. Dit moest
de duivel zijn dacht ik.
De peer liep naar me toe. “Zo nog een jongeman die mij zijn tere
zieltje komt aanbieden. Laat me raden? Je komt van een middenstandsgezin en je ouders hebben je zoals het hoort op je vijfde
blokfluit laten spelen en je bleek ‘zo talentvol’ te zijn dat je naar het
conservatorium moest om de beste gitarist ter wereld te worden.”
“Nee, ik wil jurist worden!” zei ik. Stel je eens voor dat ik mijn
ziel verkocht en er het verkeerde voor terugkreeg. “Je wilt topjurist worden en je neemt je gitaar mee? IS HET NU ÉCHT ZO
MOEILIJK?! Denk je dat Bram Moskovic zijn pleidooien zingt?!
Idioot!” Ik stamelde “Uhm, n-n-nee meneer de duivel. Maar Robert Johnson zei dat het moest.” “Als Robert Johnson tegen je zei
dat je uit je raam moest springen, had je dat dan ook gedaan?” “Nn-nee meneer de duivel.” De duivel herpakte zich en zei: “Ik weet
wat je komt doen en ik zal het laten gebeuren. Maar je weet waar
je mee bezig bent of niet?” “Ja! Ja! Ja!” riep ik. “Zie je dat huis?” zei
de duivelse peer. “Daar kom je in als je je ziel hebt verkocht aan mij.
“Vrees niet, de transactie kan beginnen!” Ik voelde een intense pijn
van binnen, maar iets deed mij manisch lachen. De pijn verdween,
het werd licht en ik liep alsof ik het iedere dag van mijn leven
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gedaan had het huis binnen. Mijn kamer was voor mij ingericht
alsof ik er al jaren had gewoond. Ik had zelfs een hele bibliotheek
tot mijn beschikking!
De jaren zijn voorbij gevlogen en ik keek nog eens in de spiegel.
Wat een mooie man ben ik toch! Een goed gevormd pak omhulde
mijn masculiene lichaam! Ik keek om me heen. Mijn kamer zag er
nog even goed uit en mijn boekenkast glom van het plastic. Mijn
ziel was ik kwijt aan de duivel en de cocaïne maar de weg lag voor
me open op de Zuidas.
– DO
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De witte vriend van alle mensen
Bram werd wel vaker ingeschakeld voor dit soort klussen; een vermiste laptop of camera werden door hem vrijwel wekelijks opgespoord. Laatst had hij een twintigtal excentrieke klassieke zonnebrillen, in een hippe witte uitvoering, aan verschillende rechtmatige
eigenaars terugbezorgd. Het leek hem zeer te bevallen; meestal
ontving hij slechts hartelijke dank een enkele keer een boekenbon.
Terwijl hij eigenlijk nooit las.
Het bijzondere was dat Bram zelden je spullen terugvond. Hij
kwam nooit triomfantelijk met je camera aan je deur om te melden
dat alles was opgelost. Hij was daarentegen altijd succesvol in het
achterhalen van de dader, meestal met telefoonnummer en al. Het
enige wat je hoefde te doen was de dader bellen (als je niet durfde
nam Bram die taak óók nog op zich) en dan kon je meestal door
zo’n dertig tot vijftig euro in een enveloppe achter te laten bij een
nabije coffeeshop, je gadget binnen de kortste keren terug in je
brievenbus verwachten. Bram leek alle gauwdieven te kennen en
regelde contact binnen enkele dagen.
Het was weer een typisch geval; meestal proefde Bram een lichte
superioriteit als zijn ‘opdrachtgevers’ zich bij hem meldden. Nu
ook weer. Klein blond meisje, Brabants accent, 60 ECTS Bedrijfscommunicatie achter de kiezen, dat zich in een hockeyteamtrui
– dames 12 – in een hemeltergende kleur schoorvoetend aan Brams
voordeur meldde. “Woont Bram hier ook?”, vroeg de Geddes &
Gillmore-gepyjamabroekte toen de deur openzwaaide. “Je spreekt
8

met hem!” antwoorde Bram, die precies leek te voorzien welke kant
dit op zou gaan. Ditmaal leek het hummeltje nog zenuwachtiger
dan anders. Bram vroeg zich af of dit kwam door zijn eerste grijze
haren, of door haar penibel verzoek.
“Mijn Blackberry is gejat. Ik heb hem van mijn vader gekregen;
hij zat in een roze hoesje, met een koordje met kunstpareltjes, –
zeepaardjes en –schelpjes eraan”. Bram toverde zijn braafste glimlach op zijn gezicht en zeeg neer naast het meisje, op het trapje
voor zijn huis.
“Kom zitten, joh. We komen er wel uit.” En zichtbaar meer op haar
gemak vertelde ze Bram het hele verhaal. Hoe blij ze was geweest
met zo’n duur geschenk en dat haar moeder –met een je-vaderverwent-je-véél-te-veelhoofd- haar op het hart had gedrukt om
er zuinig op te zijn. En hoe zuinig ze wel niet was geweest met
haar Blackberry. Altijd was hij binnen handbereik, altijd in zijn
roze hoesje met feminiene opsmuk. Tot die ene nacht had ze nooit
kunnen bevroeden dat er iets met haar pingkleinood zou kunnen
gebeuren.
Ze was thuisgekomen van een hockeytraining. Nuja, het was na
twaalven geworden in de TKB –Bram kende de zaak, hij kwam
er vaak om zijn klandizie te leren kennen-, en ze was, wellicht een
tikje beneveld, in bed gaan liggen. En hoewel ze niet overdreven
helder was, kon ze het gevoel dat ze onderweg gevolgd werd maar
niet van zich afzetten. Niet dat er iemand gewoon achter haar aangelopen was, maar het leek meer of de schaduwen in portieken en
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stegen gelijke tred met de hare hielden. En nu in bed, was er een
licht onbehagen.
Maar zoals dat gaat met dronkenschap, een diepe slaap maakte
zich meester van haar zorgen en weldra kon slechts nog Morpheus
haar achtervolger zijn.
Rond drie uur was ze wakker geschrokken, om nog juist een ‘ninjaachtig’ figuur de serredeuren uit te zien sluipen. Haar Blackberry,
die naast haar hoofdkussen lag, was verdwenen.
Bram deed wat hij altijd deed. Hij gaf haar een biertje –vond ze
mooi, biertjes drinken met een stoere man- en hij vroeg haar tijdelijke gsm-nummer. Twee absolute winstpunten ten opzichte van
zijn wekelijks bezoek in de TKB. Dan ontbrak hem de moed voor
het biertje, om van het telefoonnummer maar te zwijgen. Toen zei
hij haar toe snel te bellen. Zijn speurtocht zou direct aanvangen,
verzekerde hij haar.
Zichtbaar opgelucht en met een stralende lach naar de behulpzame Bram, verliet de juffrouw zijn erf. Bram keek haar na. Het
maakte hem blij om haar te kunnen helpen.
Bram sloot de deur, en met een opgewekte schrede liep hij naar
zijn kamer. Vastbesloten om haar niet te snel te bellen, haalde hij
uit zijn binnenzak een fuchsiaroze apparaatje, dat hij achteloos op
een stapel witte zonnebrillen legde.
– TFAvE
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Het meisje dat op kamers ging
Ze ging op kamers. Heerlijk, eindelijk helemaal zelfstandig. Nu
kon ze tenminste haar vriendinnen op elk willekeurig tijdstip mee
naar huis nemen. Ze kon halen in de supermarkt wat ze wou en
als ze iets niet lekker vond, zou ze de volgende keer iets anders
uitzoeken. Vol fantasieën en wilde ideeën zou Klaartje het studentenleven instappen.
Haar afkomst wou ze vergeten, haar middelbare schooltijd die in
het teken had gestaan van vernedering had ze verdrongen. Zelfstandigheid daar zou het om draaien. De toekomst lachte haar
tegemoet. Ze was immers iemand met visie en wilskracht en in
het bezit van prachtig rond lichaam met grote borsten. Pedagogiek moest het worden, want, zo redeneerde ze; kon je ervoor zorgen dat andere niet hetzelfde aangedaan werd als jezelf ooit was
aangedaan.
Klaartje besloot zich aan te sluiten bij een van de vele disputen. Na
een kleine periode waarin ze het dispuut beter had leren kennen,
wist ze al snel bekend te staan als de immer vrolijke dame die altijd
op de dansvloer te vinden is.
Tijdens een van deze avonden gebeurde er iets bijzonders. Ze liep
tegen een kleine jonge aan die heel verlegen was. Klaartje keek
hem sluw in de ogen en wist vanaf dat moment wat passie en vuur
waarlijk betekende. Ze verloren zich volledig in elkaar die avond...
Helaas was de liefde niet van lange duur. De jongen was even snel
weer verdwenen als hij was komen opdagen toen de eerste zon11

nestralen zich voordeden op haar kamer. Ondanks dat ze bij college leerde dat liefde geen vereiste is voor seksuele opwinding, leek
Klaartje toch in deze te overduidelijk valkuil te trappen.
Klaartje liet het er niet bij zitten. Ze bleef geloven in heilige liefde.
Een nieuwe jongen, deze zou vast beter zijn…
Na een maandenlange overdenking wist ze nu wat ze zocht. Een
normale jongen…
Daar was hij. De jongen was oud, niet bijzonder knap laten we
zeggen goed lelijk, onzeker, beetje dommig, onhandig en lang. Ze
probeerde met wulpse blikken hem te verleiden. Ze gooide alle
sierlijkheid in de strijd om ervoor te zorgen dat ze in zijn gezichtsveld kwam. Het had resultaat, tot haar grote vreugde en niet tot een
ieders verbazing. Hij bleef de rest van de avond aan haar plakken
alsof hij geen reden had om weg. De paringsdans die gedurende de
avond was ingezet door het meisje werd een groot succes.
De volgende morgen liet ze hem uit. Hij herhaalde de eeuwige
trouw waar hij uren over had gezongen terwijl ze het liefdesspel
vurig bedreven. Klaartje besloot om hem niet meteen te testen,
maar na vijf minuten hield ze het niet langer uit…
Geschrokken grijs, grauwe ogen,
zittend bij de eerste zon
lelijk heeft het mes bedrogen,
dat het de man, niet doden kon.
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Eerlijk als een kind bedoelt
heeft het mes zich nu gekoeld
blauw water nu zichtbaar rood
met als eindiging, de dood
De lucht zwijgt stil, diep doordacht,
wanneer al het zwart geschiedt,
laat den wolken zeggen zacht,
‘t was het mes, zijn mobiel deed het niet.
- JP
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Wonderlijke nachten
In het huis waar Maarten, de kleine jongen, woonde, leefde ook
een kabouter. Maar niet zo’n gezellige kabouter die op zijn vos
door het bos toert om het tegen trollen op te nemen, of zo een met
belletjes aan z’n muts die de hele dag kinderliedjes zingt. Nee, dit
was een kleine kutkabouter.
Maarten wist niet van het bestaan van de kabouter af, maar was
al wel een aantal nachten achter elkaar wakker geworden van een
piepstemmetje. Eerst had hij gedacht dat hij het droomde, maar
begon daar aan te twijfelen. Maarten was verder geen heel slimme
jongen en had niet veel vriendjes. Zijn moeder zorgde ervoor dat
hij er altijd netjes en verzorgd uitzag, “Dat is belangrijk in ons
milieu en ik wil niet dat je in humanabakkleding zoals dat joch
van de buren rondloopt”, zo had ze gezegd. Van zijn vader moest
Maarten goed zijn best doen op school en elke dag drie uur huiswerk maken, “Want ik zou me doodschamen als mijn zoon bij de
Albert Heijn achter de kassa belandt”, had hij gezegd.
Maarten was net weer in slaap gevallen en daar was het stemmetje
weer… “Kledingstuk met een E!”
Dit kon toch geen droom zijn? Maarten begon nu halfwakker na
te denken over het antwoord maar kon niks verzinnen en zei toen
maar “Ik weet het niet”. Er klonk een gemeen lachje. “Land met
een W!”. Bestond dat? Maarten kon er in ieder geval niet opkomen
en bleef stil. Het stemmetje deed het geluid van een buzzer na en
er volgde weer een gemeen lachje. “Kleur met een S!”. Se…Sa…
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Si… Soe… Maarten was inmiddels klaarwakker en dacht hardop
na maar wist het weer niet. Er klonk geagiteerd gezucht, Maarten
werd er nerveus van. “Vooruit nog één… een groente met de letter
F!”. Maarten deed zijn uiterste best, zoiets simpels als dit moest hij
toch weten? “Waarom zijn ze allemaal zo moeilijk?”, vroeg Maarten
na een paar minuten wanhopig. “Niks fucking moeilijks aan, je
bent gewoon een domme sukkel!” snauwde het stemmetje vanuit
het donker terug, daarna leek het verdwenen. Maarten schaamde
zich dat hij niks had geweten, hij voelde zich dom en doezelde al
snikkend in slaap. “En je zuigt in pim-pam-pet!”. Maarten schrok
weer wakker en deed die nacht geen oog meer dicht.
De volgende dag was Maarten nog steeds treurig, geen van de vragen die hem ’s nachts gesteld waren wist hij inmiddels wel, ook al
had hij er al de hele dag aan zitten denken. Hij begon aan zichzelf
te twijfelen, als hij zoiets simpels als pim-pam-pet al niet kon... ’s
Avonds werd Maarten vroeger naar bed gestuurd door zijn moeder
want “Je ziet er niet uit, of wel maar dan als een lijk”, zo had ze
gezegd. De bijna uitputtende lijst met groenten waar Maarten zijn
volledige drie uur huiswerktijd aan had besteed, maar geen met de
letter J, had ook geen indruk op zijn vader gemaakt. “Neem je me
in de maling, solliciteer je soms voor de groentenafdeling?” had
hij gezegd en stuurde Maarten voor straf nog eerder naar bed dan
hij al moest van zijn moeder. Maar Maarten kon niet slapen. Hij
wachtte op het stemmetje.
“Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is… blauw!” , zei het stemmetje
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plotseling.
Het was donker in Maartens slaapkamer en hij werd wanhopig,
hoe moest hij dit nou weten? “Maar het is donker en ik zie zo toch
niets?”, zei Maarten met een trilling in zijn stem?
“Je bent gewoon een sukkel, een domme sukkel!” snauwde het
stemmetje, “Je weet niets, fucking niets! Sukkel!”.
Tranen sprongen in Maarten’s ogen en hij werd boos. Hij bedacht
zich geen moment en zette de lamp aan om te kijken waar hij
iets naartoe kon gooien. Daar op de rand van zijn voeteneinde zat
de kabouter, met een gemene glimlach en twee kleine kaboutermiddelvingertjes uitgestoken naar Maarten. De kabouter schrok.
“Fuck! Wat doe je nou? Dit mag verdomme helemaal niet! Sukkel!”
Maarten staarde stomverbaasd naar de kabouter. “Wat mag niet?”.
“Jullie mensen mogen ons niet zien, daarom werken wij kabouters
in het donker”.
“Werken..?”
“Ja werken ja! Wij kabouters hebben de hele dag geen ene fuck
te doen, dus praten we mensen ’s nachts complexen en domme
ideeën aan zodat we daar overdag om kunnen lachen. Om wat voor
een sukkels jullie zijn. De meeste mensen denken dat ze gewoon
dromen, sommigen geloven echt dat ze stemmetjes horen, dat zijn
de grootste sukkels!”
Maarten was opgelucht te horen dat de kabouter hem expres dom
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had laten voelen. Hij vond de razende kabouter nu eigenlijk wel
grappig en begon te gniffelen.
“Jij vindt dit grappig?! Zei de kabouter boos. “Wacht maar, I’m
gonna fuck you up!”. Hij pakte een telefoontje uit z’n broekzak
en begon te bellen. “Hallo David? Met mij, ik ben gesnapt. Ja, kut
ja, ik weet het. Tot zo”. Hij had nog niet opgehangen of er sprong een vos met een kabouter
op zijn rug op het bed van Maarten.
“Dag David, dag Swift”, zei de boze kabouter.
De vos knikte vriendelijk terug. David de kabouter was minder vrolijk gestemd. “Jij klootzak!” schreeuwde hij naar de boze kabouter. “Ik
was net bezig een Nijmeegs gemeenteraadslid
wijs te maken dat er wolven naar Nijmegen
komen. Zoiets doms, dat geloof je zelf toch
niet? En nu moet ik hier jouw klotezooi komen
opruimen”. Maarten lag dubbel van het lachen.
Nog nooit had hij zoiets komisch gezien als
deze ruziënde kabouters gezien. Het lachen zou
hem echter snel vergaan. “Hier kut!” Schreeuwde David de kabouter, hij graaide in een buideltje en blies een
stofwolk uit zijn hand richting Maarten. Maarten hoorde nog net
iemand “Kom Swift, weg bij die losers!” zeggen en viel toen in een
diepe slaap.
De volgende ochtend stond Maarten op met een raar maar vooral
17

een slecht gevoel. Hij kon zich niets herinneren van de kabouters
maar voelde zich om de een of andere reden heel erg dom. Hij
liep de huiskamer binnen en na een kort inspecterende blik trokken zijn ouders bleek weg. “Wat heb jij in godsnaam gedaan? Ben
je helemaal gek geworden? Naar je kamer!” hadden ze gezegd.
Maarten liep de trap weer op en bedacht zich wat hij fout had
gedaan, maar kon er niet op komen en voelde zich dom. Bovenaan
de trap bleef Maarten voor de spiegel staan. Met watervaste stift
stond over zijn hele hoofd geschreven: “Enkelkous. Wit-Rusland.
Staalblauw. Fleskalebas”. Maarten snapte er niets van en begon
zachtjes te huilen. Er klonk een gemeen lachje maar er was niets
te zien. “Nu hoor ik ook al dingen” zei Maarten en hij moest nog
harder huilen.
Einde.
– SJMdB
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En de Here daalde neer uit de Hemelen
Met een grijns van oor tot oor liet onze held zijn urine klateren
tegen het been van vrouw naast hem. Hij kende haar niet, en dat
maakte het alleen maar grappiger. Zijn God had hem allang verlaten dus deze kleine zonde maakte ook niet zoveel meer uit.
Het voelde goed – de ontlading gaf een gevoel van euforie dat zich
nog net een baan wist te wurmen door zijn dikke lagen dronkenschap. Luid grinnikend ging hij door met het doen van zijn behoefte
binnen de bebeende kom.
Uit zijn ooghoek zag hij nog net een dikke, vlezige, paarse vuist zijn
kant op komen. Haren op de vingerkootjes, korstige grijze randen
onder de duimnagel – geen al te delicaat einde van de avond. Een
snijdende dreun tegen zijn slaap, en onze held zakte in zijn eigen
plasje glorie en tevredenheid ineen.
Haakje openen: waarom moeten dreunen altijd dof zijn? Een heimachine dreunt, en dat gaat door merg en been. House-muziek
dreunt en, hoewel het doffe ellende is, klinkt het nauwelijks dof.
Maar goed, we dwalen af. Haakje sluiten dan maar.
Nu is het misschien tijd om onze held een naam te geven. Maar
voordat we dat doen, gaan we terug in de tijd, naar het jaar 1964.
In de prachtige rode stad Krasnodar, in het Zuid-Oosten van de
Kaukasus, lag Wiktoria krijsend in een bed. Het zweet gutst van
haar lijf en leden, en dat had een duidelijke reden. Het was negen
maanden geleden dat zij en Andrei getrouwd waren, en op hun
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huwelijksnacht was het meteen raak.
Het leven met Andrei was goed. Hij werkte op de boerderij en zij
verkocht sigaretten op straat. Daar konden ze aardig van leven, en
wanneer het kon, gingen Wiktoria en Andrei naar hun Datsja aan
de Dode Zee om van het bijzondere water te genieten. Ze zeiden
dat het goed voor je was, dat zoute water, maar dat wist Wiktoria
niet zeker. Maar dat drijven was wel fijn.
Dit soort gedachten kwamen echter niet bij Wiktoria voor, want
de pijn van het Wonder der Geboorte hield haar in een verstikkende greep.
‘Nog een paar keer persen, Wyke, en dan hebben we onze zoon!’
Andrei was optimistisch. Maar hij had gelijk, want even later ontsproot uit haar schoot een wolk van een jongen, besmeurd en bebloed maar prachtig en gezond.
‘We noemen hem Aleksej, naar jouw vader,’ zuchtte Andrei. Wiktoria stemde in, maar ze was bleek en zwak. Het bloedverlies was
haar teveel geworden, en de dood viel haar ten deel.
En zo werd onze held geboren, onze Aleksej, als zoontje van een
weduwnaar. Zijn jonge jaren waren prima hoor, laat daar geen misverstand over bestaan. Zijn vader deed alles wat hij kon om Aleksej in het kille communisme een vrolijk leven te geven. Met z’n
tweetjes op de Datsja, met z’n tweetjes op het veld. Hoewel Krasnodar een grote stad was, hielden Andrei en Aleksej zich afzijdig
van het grote stadse leven. Ze waren boeren, allebei.
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In 1987 ging Aleksej naar Moskou om te studeren, maar de eenzaamheid van de grote stad was hem een wurging. Hij ontmoette
wel een meisje. Natalya heette ze, en ze was fabelachtig feeëriek.
Ze had een geheimzinnigheid die Aleksej onweerstaanbaar vond.
Onze held leerde haar kennen, en – ik vind het niet nodig om er
al teveel doekjes om te winden – hij wist haar hart te veroveren.
Ze hadden een prachtige tijd samen, en Aleksej kwam erachter
waarom hij Natalya zo geheimzinnig vond: zij had (in het geheim
natuurlijk) een God om te aanbidden, om troost en steun bij te
vinden. Ze leerde onze held de Bijbel kennen, de barmhartigheid
van die éne Heilige God, en zijn zoon, Jesus Christus. Samen gingen ze stiekem naar schuilkerkjes, en het was alsof onze held het
weer net had als vroeger met zijn vader. Met z’n tweeën tegen de
rest, gesteund door Onze Vader.
De maanden van verliefdheid gingen over in jaren. Tot 1991. Toen
de tanks door Moskou reden en Yeltsin de privatisering inzette –
en de Russische Kerk weer een gemeengoed mocht worden. Het
gevoel van samen zijn verdween in een klap. En zo verdween ook
het intense geluk van liefde – die was immers meer gebaseerd om
het stille verzet dan op iets anders.
De breuk volgde spoedig en onze held zag meer één verantwoordelijke. Niet Yeltsin of die Reagan in het Westen, niet het
kapitalisme of zelfs zichzelf. Nee, de schuldige was duidelijk die
grootste der grootmachten, die Alfa en Omega – de Heilige Vader. In de Basiliuskathedraal in Moskou hield onze held zijn stille
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aanklacht.
‘Vader, uw barmhartigheid is logen! Uw compassie schone schijn.
U maakt een wereld vol verleidingen en erop ingaan is zondig. U
bestraat een weg voor de mens en om de paar meter graaft U een
valkuil. U maakt het leven onmogelijk met Uw listen, en U verloochenen is het meest logische dat de mens te doen staat. Misschien is dat uw beproeving wel – degenen die door uw leugens
heenprikken zijn de zaligen.’
Met die woorden verliet hij de Kathedraal om nooit meer in het
huis van God terug te keren. Wel keerde hij terug naar Krasnodar,
om zich te goed te doen aan dat andere pure, intense en maagdelijke Russische geluk: vodka.
De volgende jaren waren voor onze held een waas. Het kapitalisme
had weinig gebracht, maar gelukkig wel een heleboel cafés, kroegen, tapperijen en dranklokalen. Als een kind in een snoepwinkel
verkwanselse onze held het geld van zijn vader. Zelf had hij allang
geen baan meer.
Jaren verstreken en onze held was een zwakke dronkelap geworden. Zijn gedachten waren vlak en niksig, echt coherente zinnen kon hij niet meer vormen en hij kon zich weinig meer herinneren. Eigenlijk nergens meer van. Alleen nog af en toe, voelde hij
de warmte van God op zijn gezicht als hij bij zonsopgang wakker
werd op een bankje. Dan kon hij het zich allemaal weer herinneren
– die prachtige jeugd, die heerlijke jaren met Natalya, die zalige
tijd onder de vleugels van God. En dan had hij heimwee naar de
22

tijd dat hij onder de engelen was, de tijd dat hij de Christus had
gekend. Maar een paar fikse borrels maakten korte metten met
zulke sentimenten.
Toen zijn vader van verdriet om zijn zoon stierf, liet hij een beetje
geld, wat land, een huisje en die oude Datsja aan de Dode Zee aan
Aleksej na. Ik zou u willen zeggen dat dit een ommekeer was voor
onze held, maar dat zou een leugen zijn. Aleksej wist niet hoe snel
hij de Datjsa verkopen moest. Hij verhuisde naar zijn ouderlijk
stulpje en ging vrolijk verder met zijn dronkenmansbestaan. Wel
besloot hij af en toe op het land te werken om de kolen en de
spinazie te oogsten. Dat vond hij wel leuk werk, alleen het ging
niet zo goed want dronken een beetje de boer uithangen kwam
voornamelijk neer op schots en scheef ploegen en stukgescheurde
wortels.
We komen aan bij waar we zijn begonnen. Onze held als 47-jarige
die net buiten westen is geslagen door een vette, kalende boer met
een grauw hemd en koffiebruine tanden.
Aleksej wordt wakker aan de rand van het bos, een paar meter van
het café waar hij zo heerlijk had staan pissen. Het moet een uur
of vier ’s nachts zijn – het is donker en de nacht is op z’n koudst.
Aleksej besluit naar huis te lopen maar de vodka van de avond –
en die lekkere Amerikaanse whiskey die ze hadden – is zich nog
steeds meester van onze held. Hij loopt het bos in, door de mist.
Het duister wordt alleen onderbroken door een paar heldere lijnen
die door de torenhoge bomen schijnen.
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Aleksej loopt sneller naar de lichten toe, verwonderd over wat
daar zo flikkert in de verte. Na een moeilijke wandeling, de takken
zwiepen zijn gezicht en laten bloedende striemen achter, komt hij
aan waar hij altijd al had willen zijn.
In de mist ziet hij, zo ver als hij kan zien, twee rijen felle lichten,
tot ver achter de horizon. Ze worden geflankeerd door prachtig
fonkelend geel licht. De koude geur van mist, en iets dat hij niet
thuis kan brengen, vult zijn neusvleugels. Onze held snuift diep, en
dan weet hij het: hij heeft zijn God weer gevonden. Zijn lieve Heer
heeft hem hiernaartoe geleid, om hier in het wonderlijk sacrale
licht te baden. De tranen biggelen over zijn wangen en hij vraagt
op zijn knieën vergiffenis voor al zijn zonden.
Onmetelijk gelukkig en intens vredig zakt onze held op zijn knieën
en valt, voor het eerst in misschien wel twintig jaar, volledig rustig
in slaap.
EPILOOG
Op http://www.nu.nl/opmerkelijk/2554305/ lezen wij:
Dronken boer overreden door vliegtuig
Laatste update: 1 juli 2011 kwart over twee
MOSKOU - Een Russische boer is om het leven gekomen toen
hij stomdronken ging slapen op de landingsbaan van een vliegveld.
Een landend vliegtuig van het type Antonov An-2 reed over de
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dronkenlap heen.
Dit hebben de autoriteiten in Krasnodar, 1200 kilometer ten
zuiden van Moskou, vrijdag laten weten. De piloot treft volgens
hen geen blaam.
– WS
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De boodschapper
Het was een dag zoals alle anderen dagen. We deden ons belangrijke werk voor de mensen in het algemeen en de maatschappij in
het bijzonder. Toch voelde ik dat er iets niet klopte. Ondanks dat
rare gevoel was ik goedgemutst. Wat heeft een mens nou eigenlijk
nodig? Mijn paard, de omgeving, het zinvolle werk dat we doen. Ik
betrapte mezelf erop dat ik eigenlijk zielsgelukkig was.
Zoals iedere morgen rookte ik een sigaretje en dronk ik koffie.
“Morning”, Little Johny, zoals we hem noemdem, gaf me een blik
van “how about a nice cup of shut the fuck up” . En verder ging hij
weer, turen naar dat kleine schermpje stevig vastgehouden in zijn
knuistjes. Het hele gebeuren was inmiddels een vast onderdeel van
mijn ochtendritueel geworden.
Die arme jongen ook, voor het eerst buiten zijn eigen vertrouwde
staat op reis. Het ging hem niet in de koude kleren zitten. Soms
denk ik wel eens: “die jongen wilde dit werk helemaal niet doen en
was het liefst op balletles gegaan of zo”.
Ik nam nog een slok van mijn koffie en probeerde het onheilspellende gevoel in mijn onderbuik te verklaren. Erger dan gisteren
zou het toch niet kunnen worden?
Na een zeer productieve dag en hard werk, bleek er gedonder in
de tent. De ruzie liep zo hoog op dat een onze leidinggevende, the
wolfman, hoogstpersoonlijk zijn excuses moest gaan aanbieden bij
de leider van de lokale gemeenschap. Het heeft blijkbaar geholpen
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want vanmorgen was alles opgelost. Ik denk dat het uiterlijk van
the wolfman daarbij erg belangrijk was. Achteraf gezien hadden we
beter onze andere leidinggevende, the candyman, kunnen sturen,
maar de arme man was met geen mogelijkheid wakker te krijgen.
Ik vind het nog steeds gek dat hij zo diep sliep terwijl hij zijn
deken had afgeworpen. Ik was echt wakker geworden van de kou.
De koffie was op en ik ging naar de stal om mijn paard te zadelen toen ik het opeens opmerkte. Ik was mijn hoed vergeten! Een
slecht voorteken! Ik ga never nooit niet de deur uit zonder mijn
hoed! Ik besloot terug te gaan om mijn hoed te pakken en verder
gewoon mijn weg te vervolgen. Even later voegden de andere zich
bij mij. Ik genoot met volle teugen van de prachtige omgeving, de
frisse lucht en zong opgewekt het wijsje: “Fell into a burning ring of
fire I went down, down, down and the flames went higher”.
Op de werklocatie aangenomen drong het tot me door. Daar
stond iemand die daar niet hoorde. Het was een knappe jongeman in een maatpak: glad en geslepen. De gewone mensen allang
ontgroeit. Het type dat $8000 betaald voor een kast gemaakt van
afvalhout omdat hij anders niet weet waar hij zijn speciale servies,
voor het serveren van Beluga kaviaar, moet opbergen. Hij had ook
een jas aan die eigenlijk helemaal niet paste bij zijn pak. Het had
iets weg van een kruising tussen een tent en een Tibetaans schaap.
Zal wel modieus zijn in zijn high society kringen. Kortom het was
een kantoorpik van het ergste soort: een bankier! Normaal zag ik
die alleen op het nieuws. Ik sidderde even, bij de gedachte dat hij
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met enkele muisklikken complete landen en grote bedrijven in de
financiële afgrond zou kunnen storten. Gelukkig was er nu even
geen computer in de buurt.
Ik zag dat hij wilde gaan spreken. Als ik toen wist wat hij gingen zeggen dan kon zelfs Shotgun, koala, Joey er niks tegenin
brengen. Toen het eerste geluid over zijn lippen kwam wist ik dat
mijn hele leven zou veranderen. Mijn huidige tamelijk zorgeloze
droombestaan was plotseling over. Ik kon mijn kettingzaag aan de
wilgen hangen. Voortaan zou ik de bomen met rust moeten laten
… Ik hoorde de klanken van zijn stem en liet de boodschap even
bezinken:
“People please stop snoring!”
– ACB
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Apocalypse Now?
Hij geloofde het niet. Het was nog niet gelukt de omvang en intensiteit van het gebeurde te bevatten. Dat het, zoals vaak, een
ander begin kende en ‘in your face’ je op de harde realiteit wees
is nu maar al te duidelijk. Het begon lang geleden zo vrolijk en
genoegzaam. Hij herinnerde zich, of probeerde althans momenten
voor de geest te halen, dat men hem met de zijnen nog niet geringschatte. Het gevoel dat de wereld aan zijn voeten lag was inmiddels
ver verdrongen door andere gedachten van minder kleurrijke aard.
Gedachten die versterkt werden in deze naargeestige sfeer waarin
hij zich bevond. De met kaarslicht verlichtte ruimte liet weinig
ruimte om de stemming bij hem te verbeteren. Door de rode gloed
van de traag wapperende vlammen van de kaarsen kon hij met
moeite de schimmen ontwaren die voor hem gezeten waren. Een
enkeling bewoog langzaam door de donkere ruimte. Het gevoel
dat dit moment mogelijk het laatste was beklemde hem. Toch bevreesde hij dat er niets anders op zat dan zijn einde met opgeheven
hoofd tegemoet te zien.
‘Meneer de Praeses. U en uw bestuur en geen ander in dit auditorium kan verantwoordelijk worden gehouden voor de genoemde
kwalijke zaken. U bent zich er terdege van bewust dat uw functie
verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zelfs een boetedoening
middels bubbels, tocht per ezeltje naar het Duitse woud, of een
minutieus uitgevoerde scala sancta kunnen u nog redden. Ik wil u
dan ook met klem verzoeken het enige juiste te doen, stel uw ambt
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ter beschikking’.
Na de uitgesproken woorden viel er een diepe stilte in de ruimte.
Hij keek de spreker nog een kort moment aan, om hierna zijn
hoofd af te wenden van hem en ieder ander. Voor enige momenten liet hij zijn blikveld rusten op een met bier besmeurt blad. Hij
probeerde zich te herpakken. Een diepe droefenis maakte zich
meester over hem. Wat men hem vroeg zou het einde betekenen.
Hij stond versteld dat dit niet ingezien werd. Dat het niet vlekkeloos verlopen was wist hij terdege, maar dit
was niet de eerste keer in de geschiedenis van het
dispuut. Waarom was men zo hardvochtig jegens
hem? Het was niet te begrijpen. Voor zijn ogen
trok langzaam een wasem van rook voorbij. In de
rook dacht hij patronen te zien, of misschien het
schijnsel van hem.
‘Meneer de Praeses, wilt u niet langer vertwijfeld
voor u uitstaren maar reageren. Wij willen enkel
constructief met u meedenken, maar u denkt ons te kunnen sarren
door u van de domme te houden. Bovendien…’
Terwijl de spreker zijn betoog voort wilde zetten werd hij overstemd door luid gejoel. Het was de protagonist van de dit curieuze stuk dan ook duidelijk dat hij zich niet langer onberoerd
kon laten. Zijn blik verstarde en hij sloeg in een kort moment het
hele gezelschap gade. Hij opende zijn mond zich en hij had zich
voorgenomen kort en helder zijn mening te geven. ‘Mijne heren’
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exclameerde hij. ‘Ik wil u verzoeken, en ten strengste afraden het
door u voorgestelde doorgang te laten vinden. U kunt mij en mijn
bestuur bestraffen voor ons falen, maar door dit te eisen straft u
niet slechts ons, maar het dispuut. U kunt zich niet voorstellen
in welke duisternis u ons zal werpen door het ambt aan hem te
vergeven’. Hij probeerde zijn betoog voort te zetten maar werd
overrompeld door luid geschreeuw van de velen om hem heen. Hij
moest toegeven en stond op.
‘Ego Jouke Postuma praeses disputi Gongi’, hij
stopte even, de rest van tekst werd emotieloos
uitgespreken eindigend met de naam van zijn
opvolger. Hij was niet langer praeses. Verlost van
deze kwelling nam hij plaats op een bank. Hij
zag er vermoeid uit was ontdaan, dat hij nu op
het pluche zat. Uit beleefdheid stond de gewezen
praeses op om zijn opvolger te feliciteren. Er
werden handen geschud en zuinigjes sprak hij de
felicitaties uit. ‘Proficiat praeses Oud’. Na deze plichtplegingen liet
hij zich onderuit zakken in een bank, trok een biertje open en nam
slok. Het was half acht in de ochtend. Zijn ogen sloten zich. Hij
zakte weg en voelde dat hij langzaam uit deze ruimte weggesleurd
werd.
Aaaahhhhhhhhh…
Hij schrok wakker. Een glas water was over hem heen gegooid.
‘Meneer Postuma’ sprak de praeses op ferme toon. U mag dan wel
31

praeses van meer dan een jaar zijn, maar dat betekent niet dat u op
de dispuutsavond met kaarsen kan spelen of in slaap vallen tijdens
een lezing. Dat meneer de Bie, ook een gewaardeerde praeses van
meer dan een jaar, zich geroepen voelt u te wekken met een glas
water is dan ook zeer correct.
Jouke begreep het allemaal even niet meer. Oud was toch de baas.
‘Maar meneer de Praeses, bent u meneer de Praeses, ik zou toch
zweren dat ik zojuist mijn ambt aan Oud heb gegeven’ mompelde
hij.
‘Meneer Postuma. U begrijpt dat een verantwoordelijk ambt als
het praesidaat momenteel niet aan Oud gegund kan worden. U
bent zich als mijn voorganger ervan bewust dat een praeses van
onbesproken disputair gedrag moet zijn, onomstotelijk vast moet
staan dat het dispuut voor hem op de eerste plaats komt, in het
disputaire leven keer op keer heeft laten zien dat hij alle taken die
hij toebedeeld heeft gekregen als lid op sublieme wijze heeft uitgevoerd en wat studiepunten zouden ook niet misstaan. Daarom
vond ik de keuze van u om mij als opvolger te kiezen niet meer
dan logisch’.
‘’Ware woorden’ riepen de adspiranten. Een luid gejuich galmde
door de Melkhuiskelder. Het dispuut kon bouwen op deze standvastige man, men kon zich gelukkig prijzen met Rob van Neck aan
het roer. De Gong leefde nog lang en gelukkig.
Einde.
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– DABKL

Vlam uit het verleden
Fred zuchtte en veegde zijn vettige pizzavingers af aan zijn hemd,
dat ooit wit moest zijn geweest. Hij dacht even na, zuchtte weer en
besloot het zo te laten. Het had een aantal korte nachten gekost,
maar het zag ernaar uit dat hij de deadline toch ging halen. Zijn
wijsvinger vond de return-toets en de printer begon te zoemen.
Hij stond op zijn bureaustoel die een zucht van verlichting slaakte,
het IKEA-ontwerp was nauwelijks bestand tegen zijn 138 kilo.
Terwijl hij zich een weg baande langs de stapels lege pizzadozen,
bakken afhaalchinees en andere stille getuigen van zijn eenzame
bestaan, dacht Fred na over zijn laatste boek. Al jaren schreef hij
Bouquetromans, geen slechte bijverdienste voor een verder middelmatig schrijver. Raar, dat juist hij zo aansprekend kon schrijven
over hopeloze vrouwen op zoek naar de ‘Ware’ en hun verlangen
naar echte romantiek. Eventjes gniffelde hij.
Zonder kleerscheuren bereikte hij zijn bestemming, knipte het licht aan en knoopte zijn broek los. Met behulp van twee in de muur
gemonteerde handgrepen liet hij zich voorzichtig op de toiletbril
zakken. Zodadelijk zou de printer klaar zijn met printen van zijn
laatste boek, waarna hij liggend op de bank met een literfles cola en
een zak Hamka’s binnen handbereik het manuscript op spelfouten
zou controleren. Zijn vaste gewoonte. De telefoon trilde twee maal
gedempt op de tegelvloer. Fred viste hem uit zijn zak: ‘new mail’
constateerde hij.
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--From: ikweetwiejebentgoreklootzak2@hotmail.com
Subject: <none>
Ik weet wat je bent, vuil varken. Ik weet dat je je handjes niet kan
thuishouden, vuile pedo. Je verdient het niet te leven, lul.
--Fred knipperde twee keer met zijn ogen en zuchtte dieper dan gewoonlijk. Dit was al de zoveelste keer dat hij een dreigmail ontving,
telkens dezelfde. De eerste keer, drie jaar geleden, had hij zich geen
raad geweten en twee weken lang in verschillende hotels gelogeerd.
Aangifte doen kon niet, want niet alleen wist hij dat het zinloos
was en de dader nooit gepakt zou worden, de dader had ook gelijk.
Hij wás een pedofiel die zijn handjes niet thuis kon houden en hij
bezat een grote hoeveelheid kinderporno. Erger nog, een groot deel
van de foto’s in zijn bezit waren gemaakt in zijn eigen kelder, waar
zich naast een flinke hoeveelheid foto- en filmapparatuur slechts
een ijzeren ledikant en een ketting bevonden. Vanaf zijn puberteit
had hij met zijn liefdesvoorkeuren geworsteld, maar na een vijftien
jaar geleden contact te hebben gelegd met lotgenoten online had
hij zijn vloek voorzichtig omarmd. Het had even geduurd voordat
hij het vertrouwen had gewonnen van de andere forumleden, maar
eventuele twijfels waren weggenomen toen hij zijn eigen materiaal begon te verspreiden. Al snel kreeg Fred verzoeken van andere
gebruikers om zijn ‘studio’ te mogen gebruiken: het huis, ooit door
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zijn vader gekocht om het jachtige bedrijfsleven te kunnen ontvluchten, lag ver van de bewoonde wereld in een bosrijk gebied.
Door de jaren heen was hij zo de spil van het forum geworden. Eerst verhuurde hij alleen de kelder, later verzorgde hij via-via ook de
Oost-Europeaanse jongens en meisjes die uit weeshuizen werden
geplukt. Elke maand reserveerde hij één weekend waarop er op
elke dag één ‘shoot’ werd gehouden. Er was een lange wachtlijst.
Gedachteloos las hij het manuscript en maakte her en der verbeteringen. Gelezen pagina’s belandden met vettige Hamkavlekken
en een enkele rode aantekening op een vrijgemaakt plekje op de
groezelige salontafel. Ondanks de cafeïne in de cola viel hij na pagina 132 in slaap. Fred wist niet meer of hij wakker werd van de gehandschoende hand op zijn mond of het koude metaal van de geluidsdemper op zijn slaap. Hij sperde zijn ogen open en probeerde
overeind te komen.
“Rustig, Fred”. De gedecideerde vrouwenstem sprak Duits met een
licht Oost-Europees accent. De gehandschoende hand duwde zijn
hoofd weer terug op de bank. “Koest nu, anders schiet ik je rotkop
hier aan flarden. Je gaat precies doen wat ik zeg, en je doet geen
domme dingen, begrepen?”
***
Wraak. Wraak was het enige dat haar de afgelopen tien jaar op de
been heeft gehouden. Hoewel ze het grote moeite had gekost het
adres te achterhalen, herkende ze het huis direct toen ze twee dagen geleden een eerste verkenning uitvoerde. Ze had zich in moe-
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ten houden, om niet direct naar binnen te stormen en dat varken af
te slachten. Hij had erger verdiend dan dat.
Toen was ze acht jaar en bang, maar vastbesloten om hem ooit
terug te pakken. Vier jaar later verruilde ze het weeshuis voor de
militaire school, waar ze intern een combinatie van middelbaar en
militair onderwijs had gekregen. Op haar zestiende tekende ze een
tweejarig contract bij Defensie. Ze was dankbaar voor de training
en het geld, dat ze investeerde in een niet-geregistreerd Makarov
pistool met geluidsdemper en een vals Duits paspoort onder de
naam Irene Becker.
“Irene” was een zakenvrouw die voor een congres over “Verandermanagement in de zorg: web 2.0 en social media als digitale change
agents” had ingecheckt bij het hotel in Bonn. Hoewel ze braaf haar
naamkaartje had opgehaald en ingeroosterd stond nog veel meer
interactieve lectures was ze direct na de lunch vertrokken. Terug in
het hotel kleedde ze zich om en stapte vervolgens in de auto. Ze
had haast, het was al aan het eind van de middag en nog een flink
stuk rijden. Na te hebben gegeten bij een snackbar in de buurt van
haar bestemming kon ze het niet laten om nog één laatste mailtje
te versturen vanuit een nabijgelegen internetcafé.
***
Fred keek uitvoerig naar de vrouw die druk in de weer was met
zijn apparatuur, maar de bivakmuts en functionele zwarte kleding
gaven weinig van haar identiteit prijs. Kort daarvoor had ze hem
naar de kelder gedirigeerd en hem opgedragen zich uit te kleden.
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Toen hij twijfelde, had ze hem zo hard in zijn buik geschopt dat
hij twee minuten ineengekrompen op de koude vloer had gelegen.
“Ze heeft dat pistool niet eens nodig”, schoot het door zijn hoofd.
Vervolgens had hij zichzelf moeten vastketenen aan de ketting en
de sleutel naar haar toegeschoven. Hij voelde hoe hij kippenvel
kreeg van het koude metaal om zijn blote enkels.
Voor hij de moed had verzameld om haar één van de vele vragen te
stellen die door zijn hoofd schoten, was ze naar boven verdwenen.
In de twee uur die daarop volgden ging Fred uiteindelijk maar
wachten op het enige meubelstuk dat aanwezig was: het ijzeren
ledikant. Tien minuten later ging het rode lampje van de HD camera branden en kwam de vrouw weer naar beneden. Fred veerde
overeind en verloor bijna zijn evenwicht vanwege de boeien aan
zijn beide voeten. Voordat hij zijn mond kon opendoen begon ze
te praten.
“Je wist dat deze dag zou komen, Fred.” Ze liep rustig heen en
weer, buiten het beeld van de camera. “Boven staat alles nu klaar.
De camera neemt de komende drie dagen alles op en slaat het op
op je computer. Na drie dagen stuurt een anonieme tipgever de
wereldwijde media een link naar jouw PC, die ik net als server
heb ingesteld. Dan kan de hele wereld zien wat voor gore klootzak
je bent, Fred. Tegelijkertijd krijgen ze ook een link naar een livestream die dan de lucht ingaat en vanaf dat moment de beelden
van de camera zal uitzenden. Het interesseert me niet of je dan
nog leeft, maar besef goed wat ze met kinderverkrachters als jij in
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de gevangenis doen.”
Ze liep naar de kelderdeur, maar voor ze die sloot en op slot deed
draaide ze zich een laatste keer om: “Geniet ervan, Fred”.
– SWS
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#Brabantiskut!
Nalatig volk is het, die gekke belgen. Ik vergeet toch ook niet een
letter in de naam van mijn pasgeboren baby wanneer ik haar bij de
burgerlijke stand laat registreren? Zo zijn die Belgen wel vergeten
wat de precieze benaming was van het fenomeen dat men in staat
stelt een rivier, kanaal of weg over te steken. Ze probeerden er nog
wel hun stad naar te vernoemen. Resultaat: Brugge. Slordig, als
echte Belgen, is dit sedertdien nog niet naar juistheid aangepast.
Oh, de gemakzucht…
Zo ook de rommel op het Melkhuis. Hoe kan het toch, dat na
jaren van wereldverbeterende en discussievoerende bewoners, debatterende hoog-van-de-tol-blazende studenten, men sinds een
tijdje genoegen lijkt te nemen met een bleke schaduw van een vaal
kopietje van de vergeelde polaroidfoto van de schijn van intellectualiteit. Herinneringen aan de ware woorden van Jan Lenferink
op de sobere dispuutssite 1.0: “vertel me wat je pretenties zijn en
ik zal je vertellen je wie je bent” doen me denken aan vroeger toen
ik nog in de keuken hing. Ik weet het nog als de dag van gisteren, hevige discussies prevaleerden boven fatsoenlijk eten en zo
kwam het eens dat het dispuut van een Baroneske maaltijd at met
meer limoen en citroen dan andere ingredienten, maar de nieuwsgierigheid en geestelijke genoegdoening lieten de kleine fysieke
ongemakken verdwijnen als baco voor de Baron. Ten tijde van dit
schrijven is het niet best gesteld met ons clubje: de Gongsite 2.0
trekt kleurloze en wanhopige vriendenzoekers aan, die het verschil
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zijn vergeten tussen Kunstmatige Intelligentie en geKunstelde
Intellectualiteit; en Lenferinks woorden zijn met wat dichtelijke
vrijheid verworden tot: “vertel me wat je toetert, en ik vertel je dat
je uit Brabant komt”.
Bedien ik mezelf nu te veel van hokjesdenken, ben ik te verwachtingsvol? De stradivarius van Kleijntjens heeft plaatsgemaakt voor
stoplichten en andere onzin, de authentieke cowboymuziek heeft
plaatsgemaakt voor 538 hits en de belofte dat het zusje van Robje
nog eens op het Melkhuis kwam dineren lijkt steeds verder weg.
Het Melkhuis ademt nonchalance en achteloze loomheid. Alle
meubels, alle muren, alle gangen; ze zijn normaal geworden en
hadden in ieder huis kunnen staan. Niet in staat zichzelf op eigen
kracht aan te passen aan de hoge eisen van De Gong. Eerder hielden Gongeske pogingen van de companen Postuma en Beekman
het Melkhuis wakker en alert door met grof geweld – een spuitflacon mayonaise - orde op zaken te stellen. Thans bleek de brandslang ook een uiterst geschikt dwangmiddel, nu de Zweedse Band
niet meer vrijelijk gebruikt mag worden; net buiten de keuken voltrok zich een ware titanenstrijd. De keukenmuur trok grauw weg,
slaakte vol afschuw een verwensing naar de vettigheid die traag
langs de muur omlaag sijpelde…
Een paar jaar eerder; 27 oktober 2005
Het was laagconjunctuur, er waren weinig sterfgevallen en of dit
door de nieuwe verplichte roetfilters of door de verhoogde accijns
op alcohol en tabak kwam wisten God en de Duivel niet. Crisis40

overleg tussen beide organen leverde ook niets op, behalve dat er
in de hel geruchten gingen om een cellencomplex te sluiten wegens leegstand en geringe brandveiligheid. Daar een crisisoverleg
nooit spoedig verloopt, besloot Kofi Annan voor een kort moment
te schorsen door een krachtige ferme hamerslag. God ging koffie
halen, en de duivel vertrok voor een toiletbezoek. In een moment
van serene rust zat de duivel in het kleinste kamertje, de Volkskrant van drie dagen eerder lag er nog. Plots werd zijn aandacht
getrokken, iets fascinerends, iets geniaals. Hoe kon hem dit ooit
zijn ontschoten? Niet de pracht en praal van materie, niet het verleidelijke aanzicht van glinsterend goud en edelstenen, nee dit was
anders. Hij keek vanuit … nouja, van waar de duivel dan ook vanuit
kijkt, naar het Melkhuis te Nijmegen. Het huis ademde eloquentie,
vastberadenheid om te leren en te weten, een drang om inhoud
en plezier te combineren zoals het studentenleven hoort te zijn.
Een moment van herkenning, zo had hij ook gestudeerd, hij wist
het nog precies; Aardwetenschappen in Utrecht met het eeuwig
gloeiende, borrelende en vloeibare magma in het binnenste van
de aarde als afstudeerthesis. En hier was dan weer een huis, waar
studenten samenkwamen om zich bezig te houden met dingen die
in het leven écht belangrijk waren. Het spreekt voor zich dat de
duivel niet aan ruimte gebonden is, hij besloot eens een kijkje te
nemen. Hij bekeek de kelder, de cirkellezing van Kleijntjens, het
elegante bordes met de cryptische woorden “Vae Soli”. De duivel
had weinig kaas van het Latijn gegeten, ‘waarschijnlijk is het iets
van “vlees only” ofzo..”, en daar hij geen vegetariër was beviel het
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Melkhuis hem des te meer. Ondanks de geest van intellectualiteit,
rationaliteit en absurditeit het huis domineerden, constateerde de
duivel nog twee teiten. Rommeligheid, en viezigheid. Geïntrigeerd
door een Dispuut met zoveel bewonderenswaardige pretenties verloor hij al zijn plichtgevoel. Een nieuwe roeping maakt zich van
hem meester, met de keuken als voornaamste euvel, besloot hij zich
hierover te ontfermen. Zijn oog viel op een lege plek aan de muur
en hij materialiseerde zichzelf als schilderij, nog in toiletterende
houding. Het was een feit; Melkhuis’ keuken had een beschermer
gevonden.
De Rode keukenheld kreeg een zeer invloedrijke positie binnen
het Dispuut, hij stuurde onbewust. Toen de keuken geteisterd werd
door muizen, verordende hij de leden het sabel uit de kelder ter
hand te nemen. Glimlachend keek hij toe, de muis had geen schijn
van kans. Maatschappelijke interesse was er altijd geweest, maar
nu was de tijd dat hij daadwerkelijk verandering kon initiëren.
Het was te zot voor woorden. Een paar ideeën laten slingeren, zo
links en rechts… en beet. Mijnheer Van Elferen had interesse in de
politiek gekregen, was hier goed in en ontwikkelde zich als voorvechter van Nijmeegse (studenten)belangen. Zo ging dit een hele
tijd goed, de leden accepteerde de nieuwe rode vriend. Ja, ze raakte
zelfs een beetje gehecht aan hem. En ondertussen was de keuken
steeds netjes.
Zoals men zich in het verleden al eerder afzette tegen een Rode
dictatuur, kon ook deze bijna utopische situatie niet eindeloos in
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stand blijven. Al had hij mijnheer De Vries wel zover gekregen dat
hij zijn kamer bekleedde met rood tapijt. Hoewel de Melkse Keukenheer zeer vriendelijk, coöperatief en welwillend was vergeleken
met andere Rode legers, was niet iedereen tevreden. God begon
zich zorgen te maken door de Duivels lange afwezigheid, en besloot
in te grijpen. Het complot vond zijn oorsprong in de leer van de
Heer zelf; religie. Tot deze tijd leefde men in harmonie, tot op
een zwarte dag; de zonde van de bitterval. Het merendeel van het
Melkhuis kwam terug van een gezellig avondje op de Kroeg. Met
de nodige biertjes achter de kiezen sloeg de honger toe. Ze waren
zojuist teruggelopen, en Mijnheer Postuma marcheerde statig naar
de keuken. “Zouden er nog bitterballen zijn? Of iets anders wat we
kunnen eten?” Eieren van mijnheer De Vries verder dankbaar ontvangen en verorberd en ook de restjes van het avondmaal moesten
eraan geloven. Nu kwamen er meerdere Gongers thuis en ook zij
wilden graag wat eten. “In de vriezer liggen de verboden bitterballen van De Bie…” opperde één van hen voorzichtig. Mijnheer De
Bie is niet de grootste van ons allen, maar hij verdedigt immer zijn
eten en zijn bitterballen. Het feest van morgen, daar had hij ze voor
gekocht. Hij had de leden nog gewaarschuwd: “Pak alles, maar laat
dat staan…”. Het mocht niet baten, ze aten van de verboden ballen, ze smaakte heerlijk, uitzonderlijk. Het kwaad was geschied, en
spoedig werden de eerste vage tekenen zichtbaar.
“Waarom moet die knor in onze keuken hangen? Ik geloof en vertrouw op God, kunnen we die duivel niet weghalen?” Het begon
met zwakke zinspelingen op het inmiddels onafwendbare aan43

staande vertrek van deze Rode Held. Het duurde niet meer lang,
een vreemdeling kwam aan de deur en vroeg om de linnen doek.
Mijnheer de Vries en mijnheer Postuma, onwelwillend instrument van desoriëntatie en verwarring, gaven het schilderij van de
Duivel, de bewaker, de Keukenprins, mee aan de man. Te zot om
waar te zijn, maar niemand die er nog iets aan kan doen. Terugdenkend aan een glorieuze tijd, waar in harmonie iedereen floreerde,
rijzen er duizend vragen. Wat bewoog de duivel ertoe zich over de
Melkhuiskeuken te ontfermen? Was hij gewoon een verdwaalde
zot? Of viel mijnheer De Vries en mijnheer Postuma, die besloten
tot verwijdering van Godslasterende elementen, het een en ander
te verwijten? Maar vooral: wie beheerst nu de opstapelende en losgeslagen rommel in de keuken?
– CV
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De boom
In het morgenlicht glommen de bladeren van de oude eik alsof ze
van goud gemaakt waren. Een laatste eikel hing nog in zijn napje
aan de boom, te wachten tot ook hij de lange doch snelle toch
naar de aarde kon maken. Een zacht briesje deed de losse bladeren
onder aan de boom rond dwarrelen als een vlucht vlinders. De wint
bracht tevens de woorden van een viertal mannen in een kar die
richting de boom reden. De twee mannen achter in zaten in stilte
te genieten van de opkomende zon, terwijl de mannen voorop in
gesprek waren.
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“Bedoelde je die?” Vroeg de bijrijder terwijl hij de oude eik aanwees
aan de bestuurder.
“Ja, dat is de boom.” Kwam het antwoord.
“Dat is inderdaad een fikse.” De bijrijder bewonderde de boom nog
even. “Het is toch eigenlijk zonde. Hoe oud zou dat ding eigenlijk
zijn.”
De bestuurder bekeek de boom nog eens aandachtig. “Ik schat dat
die eik zo’n 200 jaar oud is. We weten het met zekerheid als we
hem om hebben.”
De bijrijder bekeek de oude eik nog een keer meewarig. Hij stond
er daar majestueus tussen de andere bomen, als een koning in zijn
hof. “Het heeft tweehonderd jaar geduurd voordat het van een
klein plantje eindelijk zo’n pracht exemplaar geworden is. Dat is
viermaal onze gezamenlijke leeftijd. Als wij hem zo dadelijk om
zagen hebben we er nog maar één winter plezier van. Dan vraag je
je toch af waar we het recht vandaan halen om dit te doen?”
“Alles is eindig, zo ook deze boom. Wanneer het einde komt heeft
een boom niets over te zeggen, wij daarentegen wel. Als je wil
voorkomen dat je einde deze winter al komt, moet je helpen kappen. We moeten warm blijven. Ga jij maar aan de vrouw uitleggen
dat je geen hout hebt deze winter, omdat geen boom wou kappen.”
De bestuurder zette de kar een klein eindje van de boom vandaan.
“Alles is eindig. Je doet niet echt je best om me op te beuren.” Beklaagde de bijrijder zich.
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“Ik ben hier ook niet om je op te beuren. Het leven is nou eenmaal
zo, er is niets aan te doen. Aan alles komt een einde. Het leven, de
liefde, onze houtvoorraad.” Kwam de norse reactie van de bestuurder terwijl hij bezig was de paarden vast te binden.
“Als alles toch ten einde komt, wat heeft ons leven dan voor zin?”
“Vraag dat maar aan de pastoor in het dorp.” Zei de bestuurder
richting de boom lopend. “Mijn geduld is nu wel een beetje ten
einde, kom van die kar af en help me met die boom omzagen.”
Een klein kwartier later bewoog de oude eik voor het eerst in zijn
leven zich met ongekende snelheid en viel met een donderend geraas om. Zijn laatste eikel was hij inmiddels kwijt.
Twee honderd jaar later op dezelfde plek glommen de bladeren van
een oude eik alsof ze van goud gemaakt waren in het morgenlicht.
De wind droeg het geronk van een oude diesel, in de verte werd
een oude pick-up truck zichtbaar.
“Die boom moeten we hebben, die grote oude eik.” Zei de bestuurder.
“Dat is inderdaad een fikse.” De bijrijder bewonderde de boom nog
even. “Het is toch eigenlijk zonde. Hoe oud zou dat ding eigenlijk
zijn.”
– GBdV
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Mojito: drie bonnen
“Mojito: drie bonnen” las het bord boven de bar toen ik me op een
té harde en ietwat wankele barkruk plaatste. Ik bestelde er één en
merkte op dat naast me een oude Amerikaan voorover gebogen
boven zijn Mojito zat en wat doelloos er in aan het roeren was. Hij
vertelde me dat zijn naam Joe was. Het was inmiddels de 18341e
dag dat hij in Havana was en het zag er niet naar uit dat hij ook
maar ooit terug zou gaan. Niet omdat hij niet wilde, niet omdat
hij niet kon, maar het was misschien wel de schaamte dat hij niet
onder ogen durfde te komen. Hij vertelde me hoe het zo ver had
kunnen komen.
Op 13 april 1961 vertrok Joe Fitzpatrick naar
Cuba. Samen met zijn kameraden van de CPUSA, de
communistische partij
van Amerika, probeerde
hij het land in te komen.
Ze wisten dat het moeilijk
was om het vanuit de Verenigde Staten Cuba in te
komen. Zeker in deze tijden.
Alles wat maar rood was, was
fout. Iedereen was bang voor
het rode gevaar zo leek het.
Onder President Eisenhower
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was het beeld van de gemiddelde communist erg veranderd. Niet
meer waren het gewone hardwerkende burgers. Neen; zij werden
gezien als uitschot, terroristen en als goddeloze zondaars. Zeker als
je aangesloten was bij de Partij. Om zonder al te veel problemen in
Cuba te komen hadden de vier, vier verschillende tickets geboekt,
via vier verschillende overstapplaatsen: Quito, Caracas, Georgetown en Grenada. In een periode van vijf dagen zouden ze alle
vier in Havana aankomen. Joe, die gekozen had om via Guyana te
vliegen, zou als eerste arriveren.
Het was rond

het middaguur toen hij zijn eerste
voet aan land zette. Het land waar
hij zo veel te weten zou gaan
komen hoe het is om in een land
te leven waar hij zonder problemen uit zou kunnen komen voor
zijn politieke voorkeur en waar
hij in de glorie van het communisme zou kunnen baden. De
relatie tussen beide landen
was in zeer rap tempo aan
het verslechteren, maar toch
ging Joe vanaf José Martí
International Airport met een
Buick naar de stad.

Hij was opgewacht door José Ricardo de Peña. Hij was zoals men
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dat nu zou noemen een fixer. Hij zou zorgen dat ze in contact
zouden komen met lokale politici en dat ze gewoon zouden kunnen leven in dit voor hen vreemde land. Na zo een uur rond gereden te hebben door Havana en ondertussen de verhalen van José
aan gehoord te hebben kwamen ze aan bij het hotel waar Joe zijn
eerste paar dagen alleen zou doorbrengen.
De hotelkamer was niet van de kwaliteit die hij gewend was. Het
vergeelde behang bladderde langzaam maar zeker van de muur.
Het bed was als een steen, maar kraakte toch. Om maar niet te
spreken over het sanitair. Het bruinige water kwam met horten
en stoten uit de kraan, terwijl het een geluid produceerde dat door
merg en been ging. Dit was toch niet het communistische paradijs
zoals Joe het verwacht had.
Om de tijd te doden en ook om de verschrikking van de hotelkamer te ontkomen besloot Joe om toch maar eens rond te gaan
kijken in de stad, zonder José. Niet dat het hem ontraden was door
hem, maar erg op zijn gemak voelde hij zich nog niet en hij voelde
de ogen in zijn rug terwijl hij door de straten liep. Maar de nieuwsgierigheid was groter dan het ongemak en wellicht tegen beter
weten in liep hij door. Wat uiteindelijk niet slecht uitpakte, want
wie zat daar met zijn neus achter een glas rum en zijn gezicht
gehuld in dikke blauwe sigarenrook. Het was Frank, zijn “reisgenoot”. Joe versnelde zijn pas en liep op hem af. “Moest jij niet pas
overmorgen aankomen hier”, zei Joe terwijl hij plaats nam aan de
tafel. Frank keek op en reageerde stoïcijns: “Ach, we hadden wind
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mee”. Na wat verhalen over onze reizen onderbrak Frank Joe. “Heb
je het al gehoord van George en Peter?” vroeg Frank op een plots
serieuzere toon. “Je gaat me toch niet zeggen dat zij er ook als
zijn?”. “Was het maar zo…”, zuchtte Frank terwijl hij een telegram
aan Joe overhandigde.
“Kameraden, slecht nieuws –STOP- op respectievelijk 22 en 23
april jl. –STOP- zijn George McOwen en Peter O’Mally aangehouden –STOP- op Miami airport door douaneambtenaren –
STOP- Beiden zijn gearresteerd op verdenking van samenzwering
tegen de staat –STOP- Wij doen er alles aan om ze uit de gevangenis te houden –STOP- Laat u dit niet ontmoedigen –STOPWij zullen u spoedig weer zien –STOP- Eugene Dennis, Voorzitter van de CPUSA –STOP-“
“Godnondeju, wat doen we nu?”. “We doen gewoon wat ons gevraagd wordt, we gaan door. Het zal allemaal wel goed komen. We
hebben goede advocaten en we staan in ons recht. We zijn verdomme toch ook gewoon Amerikaanse staatsburgers”. “Ik hoop
dat je gelijk krijgt Frank, ik hoop het ten zeerste”
De volgende paar dagen waren wat grimmig gestemd, maar toch
werd er veel succes geboekt om in contact te komen. José had een
afspraak kunnen regelen met de partijvoorzitter van een lokale
afdeling van de Partij. Wat over drie dagen zou plaatsvinden. Er
zat niets anders op dan proberen het beste er van te maken en te
hopen dat hun beide vrienden weer vogelvrij zouden zijn tegen
tijd. Maar niets was minder waar. De dag waarop Frank en Joe de
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afspraak zouden hebben kregen zij bericht dat George en Peter
vastgezet werden. Het nieuws sloeg in als een bom en ze waren
terneergeslagen. Maar aan de afspraak kon niet ontkomen worden.
In een oud groen legerbusje vertrokken ze die dag naar Buena
Ventura aan de Bahia de Cochinos. Het zou een goede drie uur
rijden voordat ze zouden aankomen dus besloten beiden hun
welverdiende rust te nemen en kort te gaan slapen. In de bus zaten
naast de chauffeur en José nog drie anderen. Volgens José moesten
zij drie ook naar Buena Ventura en uit loyaliteit liet hij ze meerijden. Beiden hadden er weinig van gedacht, maar dat zou maar
korte duur blijken te zijn.
Na een dik tweeënhalf uur gereden te hebben, maakte de bus een
abrupte stop. Frank en Joe vlogen vooruit en vielen onhandig van
hun stoelen. Slaapdronken werden ze overeind geholpen door de
drie onbekende mannen en José. Maar niet op de manier wat ze
in eerste instantie verwachtte. Het was niet behulpzaam, maar het
was ineens zeer gewelddadig. Beiden werden de bus uitgesleurd en
op de grond gegooid. José trok een revolver en schoot zonder mededogen Frank tussen zijn ogen. In angst kroop Joe over de grond
in de hoop niet het zelfde lot als Frank te overkomen. Hij smeekte
om genade, maar zag al dat José de haan overhaalde en richtte. Joe
gaf de hoop op en wist dat dit de plaats zou zijn waar hij zijn laatste
adem zou uitblazen. Maar of het toeval was of het lot vond er op
diezelfde dag een gebeurtenis plaats die hem zijn leven zou redden.
En dat nog wel door de zelfde mensen die zijn vrienden hadden
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opgepakt: de FBI. Uit het niets verschenen acht zwaarbewapende
Navy Seals, die op het geluid waren afgekomen, en schoten zonder
blikken noch blozen José en de anderen neer. Bevend van angst
kroop Joe weer overeind om zijn redders onder ogen te komen en
ze te bedanken voor het redden van zijn leven.
Na uitgelegd gekregen te hebben wat er gaande was werd hij verzocht om zo spoedig mogelijk zich uit de voeten te maken. De
invasie van Cuba was namelijk zojuist begonnen. Met zijn hart nog
bonkend in zijn keel sprong Joe op en sprintte naar de bus, startte
de motor en reed met een noodvaart terug naar Havana.
Wat er verder met hem gebeurde kan ik niet vertellen, want net toen
hij dit aan het vertellen was onderbrak de barman hem en zei dat er
telefoon voor hem was. Joe liep naar de telefoon en glimlachte nog
even naar mij. Hij was zo’n vijf minuten aan de lijn toen hij met
een verslagen blik in zijn ogen ophing, naar de kapstok liep zijn jas
pakte en zonder iets te zeggen, zonder te kijken de bar uitliep. ”Let
maar niet al te veel op hem.” zei de barman tegen mij in gebrekkig
Engels. Hij doet dit elke dag. “Wat doet hij?” vroeg ik. “Verhalen
ophouden tegen toeristen. Alles wat je net hoorde is een verzinsel.
Het enige wat ik van hem weet is dat hij inderdaad Joe heet en dat
hij hier al jaren woont. De een zegt dat hij hier is gekomen om de
reden die jou verteld heeft, de andere zegt dat hij hier naar toe is
gekomen omdat hij in Amerika geen toekomst meer had. Er gaan
zelfs geruchten dat hij een oude Navy Seal is die achter gelaten is.
Alles wat ik weet is dat hij ze niet allemaal meer op een rijtje heeft
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en op straat leeft.” “Weet je wie hij aan de telefoon had en waarom
hij zo plotsklaps vertrok?” De barman haalde zijn mobiele telefoon
uit zijn zak en hield hem omhoog. “De enige manier om hem weg
te krijgen zonder gezeur. Als ik hem bel en zeg dat ik de secretaris
van Fidel ben en dat hij op audiëntie verwacht wordt, vertrekt hij
meteen.” “Wordt hij dan niet direct gearresteerd als hij zo stellig
aan komt zetten? “ Ach, dat valt wel mee. De eerste paar keren wel,
maar hij is inmiddels zo wijs dat hij na tien minuten weet dat hem
weer een loer is gedraaid. Hij gaat dan meestal wandelen aan het
strand. Ik heb hem wel eens bekeken. Meestal maakt hij na zijn
wandeling een vuur en valt dan in slaap in het zand, maar soms
duurt zijn wandeling langer en slaapt hij niet en loopt hij door tot
in het morgenlicht.”
– JB
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Tot slot
Waarde abituriënt,
Bent u benieuwd geworden naar de zielen die deze verhalen aan
het papier hebben toevertrouwd? Is uw literaire hart wat sneller
gaan kloppen, bent u geïnspireerd geraakt?
Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong is een club van eigenzinnige
zielen en eigenwijze betweters, maar vooral van vrolijke jongemannen die met een scherp oog naar de wereld om zich heen kijken.
Die overal de grap van in kunnen zien, die zelfrelativering hoog in
het vaandel hebben.
De Gong is opgericht in 1927 en daarmee een van de oudste Nijmeegse disputen. Het dispuut kan zulke illustere heren als Jo Cals,
Godfried Bomans en Han Fortmann tot zijn reünisten rekenen.
Iedere dinsdag komt het dispuut bijeen op het Melkhuis om hun
studententijd te verrijken met lezingen, debatten, zangavonden, of
we maken een uitstap naar een opera of een toneelstuk.
Wilt u nader kennismaken met De Gong? Schroomt u zich dan
niet op dinsdag om 20.00 eens langs te komen, of het nummer te
bellen op de achterkant van deze GongVox.
Met een uitnodigend vae soli,
Wouter Spaak
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