Waarde lezer,

U heeft de exclusieve GongVox in handen. De GongVox is een jaarlijkse uitgave van
Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong. De leden van De Gong zijn weer in de pen geklommen en hebben hun meest literaire hersenspinsels aan het papier toevertrouwd.
Maakt u kennis met de schrijvende kant van het dispuut: nu is de kans. Laat ik u niet
verder ophouden met inleidende woorden, ik wens u slechts nog veel plezier toe bij
het lezen van deze GongVox, en tevens wens ik u vaarwel met de woorden die ik zo
vaak tegen mijn dispuutsgenoten heb gesproken:

Vae Soli!

W. Spaak
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Mijn Verhaal
Het zal niet lang meer duren. Veertig jaar geleden was het ondenkbaar, maar binnen
enkele uren zal ik sterven aan een simpele longontsteking. Maar ik zal er geen traan
om laten, het is een kleine prijs voor een leven in vrijheid. Buiten hoor ik de kinderen
spelen en de traan volgt alsnog. Zij zullen nooit een vrij leven kennen.

Op de dag van de landing zou ik een concert geven. Mijn hele familie zou komen
kijken en iedereen had er zin in. Tijdens de repetitie ’s middags kwam iemand met
het eerste gerucht. Het klonk natuurlijk als een grap en niemand besteedde er veel
aandacht aan, maar in de pauze kwamen de beelden. UFOs. Geland in een weiland, in
het bos, op een plein, in een meer. Tientallen, op ogenschijnlijk willekeurige plaatsen
over de hele wereld. Mijn concert ging die avond niet door.

Thuis zat Cindy voor de televisie. Noch de journalist ter plaatse noch alle experts in
de studio hadden ook maar iets zinnigs te zeggen. Niemand wist wat er was gebeurd
er wat er zou gaan gebeuren. Niemand behalve Cindy. “Ik moet er heen.” Zei ze. “Dit
is onze kans. De mensheid krijgt zijn kans, we moeten hem grijpen!”. “Laten we afwachten wat er gebeurt, in ieder geval tot morgen.” Zei ik. Maar de volgende ochtend
was ze weg. Ik dacht dat ik het gedroomd had, haar stem die zei: “Ik hou van je” maar
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haar kus die zei: “Vaarwel”. Op televisie zag ik hoe blij ze was om erbij te zijn toen ze
naar buiten kwamen. Hoe intens gelukkig ze was om uitverkoren te worden om mee
naar binnen genomen te worden.

Weken gingen voorbij. Nog steeds waren de UFOs het enige nieuws en nog steeds
had niemand er ook maar iets zinnigs over te zeggen. Alles was geprobeerd om met
ze te praten, om te achterhalen wat ze kwamen doen, maar het had allemaal tot niets
geleidt. Mensen die in de buurt kwamen, waar ze ook vandaan kwamen, werden of
genegeerd, of even mee naar binnen genomen en aan het werk gezet. Niemand nam
echter ooit een bevredigend antwoord mee naar buiten. Slechts de drang om hun wil
ten uitvoering te brengen.

De eerste ‘gehypnotiseerden’ begonnen te UFOs te bewaken. Op verschillende landingsplaatsen ontstond daardoor frictie met andere nieuwsgierigen, met landeigenaren
of met autoriteiten. En na weken van mislukte pogingen tot communicatie was in
enkele landen de maat vol. Aanvallen werden georganiseerd op sommige plaatsen
met tanks op anderen met bombardementen, maar zodra het stof was neergedaalt
bleek iedere poging tevergeefs. Tot op een dag de stroom uitviel en chaos het van de
beschaving overnam.
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Er waren geruchten dat ergens aan de andere kant van de wereld een atoomwapen
was ingezet. Dat er eindelijk een aanval gelukt was en dat zeker één wezen het leven
had gelaten. Onze straf was erg zwaar. Het duurde jaren voor de paniek en de plunderingen plaatselijk konden worden gestopt en vaak slechts omdat daarvoor nog te
weinig mensen over waren. Mijn grote geluk was dat ik niet in de stad was, maar in
mijn vakantiehuisje in de bergen. Samen met wat andere mensen bleef ik in leven
door vooraden te delen en uiteindelijk zelf ons voedsel te gaan verbouwen.

In de steden ondertussen werd gebouwd. Gehypnotiseerden ronselde andere vrijwilligers en konden ze je niet overtuigen met een bord eten en een warm bed, dan kon
je de volgende dag een gewa-pende escorte naar de dichtstbijzijnde UFO verwachten
en werd je alsnog vrijwilliger gemaakt. Grote muren werden gebouwd op snelwegen
en dwars door steden, bruggen werden vernietigd en kanalen gedempt. De wereld
werd steeds kleiner gemaakt en de vechtlust van de mens werd gebroken voor hij ook
maar de kop op had gestoken.

En toen stond Cindy voor de deur. Alsof ze nooit weg was geweest. Twintig jaar
nadat ik ze die UFO in had zien lopen. Ze was bang dat ik dacht dat ze mij kwam
ronselen en legde uit dat ze nooit gehypnotiseerd was. Al die tijd had ze geloofd
dat ze meegenomen zou worden naar hun planeet, dat ze zoveel van hun zou gaan
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leren, dat ze de mensheid verder zou kunnen helpen. Gewacht en gewacht had ze. Ze
had muren gebouwd, gevangenen bewaakt, vrijwilligers geronseld en ze bleef hopen,
twintig jaar lang. Maar geen seconde langer. Ze hebben hun kans gehad en hem
verspeeld. Nu is het onze beurt. Samen werden we lid van het verzet. Een jaar later
werd onze zoon geboren.

Van echt verzet was tot die tijd natuurlijk weinig sprake. Mensen waren overdonderd
en ongeorganiseerd en hadden geen idee waar ze zouden moeten beginnen. Ik vermoed ook nog steeds dat het groepje waar wij ons bij aansloten eigenlijk alleen maar
iedere week samen kwam voor de gezelligheid, maar dat ze het allemaal wel spannend
vonden om iets geheims te doen. Cindy had echter veel waardevolle informatie en in
de loop van de jaren begon langzamerhand iedereen te geloven dat we misschien wel
eens echt iets zouden kunnen bereiken.

Onze theorie was gebaseerd op Cindy’s observatie dat de wezens onderling slechts
leken te communiceren door elkaar aan te raken. Daarnaast was het ook duidelijk
geworden dat, de wezens van één UFO op regelmatige basis op bezoek gingen bij een
andere UFO, maar dat waar ze heen gingen altijd dezelfde was. Jaren van observaties
leidde tot de conclusie dat ze deze communicatie hierarchisch hadden georganiseerd
en dat er dus misschien wel één opperwezen was.
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Vijftien jaar nadat Cindy weer bij mij terug was gekomen kregen we de kans om toe
te slaan. Het opperwezen zou vervoerd worden en onze hinderlaag zou klaarliggen.
De benodigde explosieven werden geregeld door iemand die in een vorig leven een
legerbasis had bewaakt. Doordat we echte hoop te bieden hadden, was het verzet was
door de jaren heen fors gegroeid. Alles werd tot in de puntjes toe gepland en niets zou
meer mis kunnen gaan. En er ging ook niets mis.

Overal over de wereld werden wezens helemaal gek op het moment dat hun opperwezen ontplofte. Ze kwamen uit hun UFOs, rolde over de grond en maakte de meest
getergde geluiden die ooit op aarde hebben geklonken. Het was ons gelukt. Vijftien
jaar werk voor dit ene moment. En alles ging goed. En de theorie van het opperwezen
was juist geweest.

Helaas duurde de verwarring bij de wezens slechts drie minuten en tweeënveertig
seconden. Daarna gingen ze weer verder alsof er niets gebeurd was. Dat ze ook een
vervanger achter de hand zouden hebben was niet in ons opgekomen.

Uiteraard had het verzet daarna geen echte hoop meer te bieden en een jaar later
woonde Cindy en ik de feestelijke opheffing bij. Het deed niet eens zoveel pijn. In
stilte hadden we onze nederlaag al geaccepteerd en zagen we er wel naar uit om wat
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meer tijd in ons gezin te kunnen steken.

Nu zit ze naast mijn bed. De afgelopen vijf jaar samen hebben we de wereld buiten de
deur kunnen houden en waren we gelukkig. Onze zoon is nu volwassen, de toekomst
is niet meer onze zaak. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is afscheid nemen. Ze
ziet mijn traan en kust me zacht. Ik kus haar zachtjes terug: “Vaarwel”.

In de verte hoor ik nog: “Moeder, kom snel! Kom kijken! Ze vertrekken!”

EPLK
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N ieuw Zwanenburg aan Zee
Meneer, meneer! Kunt u mij de weg vertellen? Ik ben op zoek naar Zwanenburg,
Nieuw Zwanenburg. Dat ene slot aan zee! Weet u waar ik dat kan vinden meneer?
Ik moet dringend koning Gijsbert spreken! “Rustig jongeman, zei de heer. Haal eerst
eens even goed adem. Je bent hier al vrij aardig in de buurt. Volg deze weg hier voor
een tijdje, sla dan daar waar je moet zijn rechtsaf. Wijk in ieder geval niet van je pad
af, en blijf zeker niet rusten in plaatsen als Ermelo en Lochem! Daar zullen ze je van
je pad af proberen te brengen, je wagens in pogen te slepen en je af te voeren. Blijf
immer rechtdoor lopen, en weest standvastig!” Maar ik heb je al te lang opgehouden
jongeman! Ga heen, hup, vort!

En daar ging de jongeman, verbaast, en hij volgde het pad wat hem gewezen. Na een
tijdje gelopen te hebben door bos en dal kwam hij plots bij een slagboom over de weg.
Uit een klein hutje naast de slagboom kwam een klein mannetje naar buiten gelopen.
“Halt!” Riep hij. “Halt! U betreedt hier de adellijke gronden van mijn voorvaderen.
Wilt u deze betreden, dan zult u eerst met mij moeten duelleren. Ware adel kent
geen angst!” Het mannetje wierp hem een degen toe en stormde vervolgens op hem
af. De jongeman griste snel de degen uit de lucht en poogde zich tegen de adelborst
te verdedigen. De jongeman was echter de eerste voorbijganger van het stukje grond
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sinds jaren en jaren, en hierdoor was de ooit zo kwieke bewaker veranderd in een
bolletje dat de kunst van het duelleren reeds verleerd was. Uit alle macht sloeg het
mannetje in op de jongeman, maar het was voor de jongeman een koud kunstje om
zich hiertegen te verdedigen. Tenslotte resteerde de bewaker niets anders dan zich
over te geven. “Ach jongeman” kermde het mannetje. “De adel is het verdriet van de
geboorte gegeven, en niets meer”. “Passeert mijn land, steekt het over, maar blijft alert,
u weet nooit wat er verder nog op uw pad kan komen.

De jongeman liep snel door het adellijke land in. Het land deed ongezond aan door
het gebrek aan dieren, en wild door de aanwezigheid van niets anders dan groen,
groen en nog eens groen. Overal stonden planten. Naarmate hij verder liep en liep
werd het landschap om hem heen echter steeds droger en droger. Tenslotte was hij
aanbeland in een omgeving die veel weg had van een woestijn. Achter een rots kwam
vervolgens een man, gekleed in niets dan een broek en een zomerjaquet, tevoorschijn.
“Howdie Partner” Jij ziet er verreist uit, waar kom je vandaan, en waar ga je heen?
Ach, dat is ook niet van belang. Kopje koffie? De jongeman besloot de vriendelijke
cowboy te volgen en ging een hutje. Het was een klein hutje met alleen de broodnodige dingen: in de hoek stond een bed, verderop een grote stoel en uit een andere
hoek schalde uit een oude koperen platenspeler krakerige westernmuziek. Opvallend in het hutje was het aangezicht van een enorme beer die midden in de kamer
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stond.“Ga zitten, hier neem koffie. Waar was je naar toe op weg”. Ik heb maar kort de
tijd antwoordde de jongeman. Ik ben op weg naar Nieuw Zwanenburg. Ik moet daar
naartoe. Ik heb een belangrijke boodschap voor de koning. De cowboy antwoordde
hem “De koning jongeman…. De koning…. Waar moet het ook heen met de huidige
generatie. Vroeger! Toen hadden we nog echte mannen, cowboys! Het enige recht
wat gold was het recht van de snelste schutter. Eens had ik een kameraad… die kon
pas schieten! Een ware scherpschutter. En nu is het gedaan met die tijd… nu is er
gezag, en een koning. Maar als het zo belangrijk is, ga heen. Volg het pad dat voor
u gebaand is, hier neemt een paard”. De cowboy floot even kort op zijn vingers en
een rijdier kwam aangerend om de jongeman mee te nemen. “Dank u wel!” Riep de
jongeman nog, maar de cowboy was reeds weg.

Het paard bracht hem razendsnel door de woestijn, over wijde vlaktes, door diepe
kloven. Het paard leek haast te vliegen, zo snel ging zij en toch leek er maar geen
einde te komen aan de leegte. Niets dan zand en zand was er rondom hem. Juist op
het moment dat de reis nooit leek op te houden verschenen een paar torens aan de
horizon. Dat moest het zijn. Daar moest de Zwanenburcht liggen! En dat blauwe
naast die torens, dat moest de zee zijn. De ZEE! De jongeman wilde zijn paard nog
extra aansporen toen er plots een wacht in een rode broek op het pad verscheen.
“HALT!” Brulde de wacht. “Halt” Wie bent u en waar denkt u het recht vandaan te
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halen het land van koning Gijsbert te mogen betreden! Mijn naam, antwoordde de
jongeman, is niet van belang. Ik ben slechts een simpele Nuntius, een bode en ik ben
van ver gekomen. Ik heb een belangrijke boodschap voor uw koning. “Dan loopt uw
reis hier spaak” zo sprak de wacht. “Ik heb maar een boodschap voor u, beste jongeman, en dat is dat onze koning aan u geen boodschap heeft”. “Maar ik wel voor hem!”
schreeuwde de jongeman en hij duwde de wacht opzij, hem ontgoocheld achterlatend
met een gezicht dat langzaam de kleur van zijn broek aannam. Daar stormde hij,
dwars door kruidentuinen en over het bordes, dwars door troonzaal naar het werkvertrek van de koning. Daar sprong hij van zijn paard en maakte een diepe buiging
voor de koning. “Koning Gijsbert, ik ben van ver gekomen en heb lang gereisd om
een boodschap naar u over te brengen. Ik moest het volgende aan u overbrengen: ‘laat
u niet slechts door uw verstand leiden, maar door uw ziel en uw hart’ Een lichaam
zonder ziel is immers als een huis zonder boeken, leeg en doelloos”. Volgt uw ziel en
uw hart en u zult kennis en wijsheid vinden.

K-WvW
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Over sluitstenen en houten kruizen…
Een mini-epistel

Het was niets nieuws voor sjeik Sjam Sjalam uit Agrabastan. Het was 6 uur ´s avonds
en hij was voor de tweede keer door een van zijn veertienduizend Perzische lakeien
verzocht om aan te schuiven bij het eten. Een elf-gangig diner, volledig voorzien van
gestoofd ratelslangenvlees en Arabische kikkerbilletjes in een saus van Abu Graib.
Maar, het was nog niet eens de uitgebreide maaltijd waarom Sjeik Sjam Sjalam ertegen op zag om aan te schuiven. Neen, het was de aanwezigheid van zijn schoonmoeder
die hem werkelijk de rillingen over de rug verzorgde. Het mens was verschrikkelijk.
Iedere twee dagen schoof zij aan, om niet alleen te informeren naar zijn gesteldheid, maar ook te inspecteren of zijn paleis (27 badkamers, twee slaapkamers, vier
woonkamers, een tv-hoek en een waterpijpleiding) nog wel in goede staat verkeerde.
Vervolgens had zij de nare gewoonte om slechts te spreken in gezegden, waardoor
de ware betekenis van haar woorden af en toe lastig was te achterhalen. Doorgaans
verliep een gesprek als volgt:

“Dag schoonmoeder, hoe gaat het u?”

“Mijn kind, de best gesloten deur is die welke men open mag laten staan…”
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“Aha, goed te horen.”

“Ja, mijn zoon, kleine geesten scheppen genot in de fouten van grote mannen, zoals
uilen zich verheugen in een zonsverduistering”.

Niet echt een verkwikkende ervaring dus om met haar iedere twee dagen een keer
de tafel te delen. Gelukkig heeft zij al deze pretentie niet over kunnen brengen op
haar dochter, waardoor de vrouw van Sjeik Sjam als enigszins normaal door het leven
gaat. Ze heeft iets weg van Yolanthe, met een beetje Silvie, so to speak. Maar… De
laatste tijd is ze aan het veranderen. Een aantal dagen eerder werden Sjeik Sjam en
zijn vrouw samen wakker, en was het eerste wat zij zei: “Op geluk moet je slapend
wachten.” Sjeik Sjam werd gek, ouderdom had hem en zijn vrouw ingehaald en het
duurde niet lang meer voordat zijn vrouw de trekjes van haar moeder in het geheel
zou overnemen.

Het moge echter duidelijk zijn hoe het komt dat Sjeik Sjam meerdere keren struikelde over de hoge polen van zijn Perzische tapijt, voordat hij de eettafel bereikte. Met
het lood in de schoenen schoof hij aan, maar er stond hem een verassing te wachten.
Zijn schoonmoeder was er niet. In plaats daarvan stond een lange, grijze arabier zijn
weeldige politiesnor bij te werken met een zwaard, en draaide zich om toen hij de
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Sjeik binnen hoorde komen.

“Salaam, Sjeik Sjam Sjalam, ik breng slecht nieuws. De koets van uw schoonmoeder is op weg naar u helaas door een bovenlandse torpedo geraakt, waardoor uw
schoonmoeder is komen te overlijden. Niets heeft het zware incident overleefd, behalve één ding, hetwelk ik graag aan u zou willen overhandigen.”

Sjeik Sjalam kreeg een potsierlijk roze tabaksdoosje in handen geduwd, waarna de
politieagent nogmaals zijn condoleances aanbod en vertrok. Enigszins verbaasd door
de korte ontmoeting, bleef Sjeik Sjam achter. Daarna keek hij naar het ding en dacht
bij zichzelf: Dat is geen ding, dat is een on-ding. Toen veegde hij het stof eraf en
schrok hij zich wild. Er verscheen een schimmige, langwerpige oranje gestalte, die
zichzelf voorstelde als ‘Beesie’. Hij was de huisgeest van de schoonmoeder van de
Sjeik en deed in beginsel alles voor zijn baasje wat hem opgedragen werd. Nu zij
spijtigerwijs was komen te overlijden, was hij in beginsel vrij. Om te vieren dat hij
van dat kreng verlost was, bood hij aan nog één laatste ding te doen, één laatste wens
in vervulling te laten gaan. Hij schonk deze wens aan de Sjeik. Deze dacht kort na,
speelde zijn korte leventje in fast forward nogmaals af in zijn zongebruinde hoofdje,
zag hoe saai zijn leven was en welke kant zijn vrouw op ging, en vroeg daarna aan
Beesie:
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“Graag zou ik ervaren hoe het is om aan de andere kant van de wereld te leven, in
rijkdom van geest in plaats van geld en ver verwijderd te zijn van het leven hier.”

Beesie lachte, want dit was niet de eerste keer dat hij een dergelijke vraag voorgeschoteld kreeg. Hij noemde zichzelf inmiddels een expert op dat gebied en wist
daarom ook precies wat hij voor Sjeik Sjam ging doen. Beesie gaf hem het volgende
advies:

“Ik stuur je straks naar de andere kant van de wereld, in kleren die daar normaal zijn
en met attributen waar zij bekend mee zijn. Als men je vraagt wat je doet, dan antwoord je dat je op zoek bent naar de sluitsteen. Als zij vragen hoe, dan antwoord jij
dat je houten kruis een teken op de borst is. Zo wek je de interesse van de plaatselijke
bewoners. Het ga je goed!”

<flits>

Zo stond Sjeik Sjam op een druk kruispunt, verkeer dat om hem heenraasde en wilde
mannen met loeiende toeters die hem bestormde. Voor hij het wist, en voor hij zelfs
enig idee had hoe hij eruitzag, stond een aantrekkelijke blonde jongen aan zijn arm
te trekken.
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“Kom, reiziger, ik zie dat je uitgehongerd bent! Kom erbij! Neem acht kippenbouten
en een biertje!”

De jongen was onderdeel van een groepje mannen, dat buiten voor een kleurenscherm stond. De Sjeik was aangenaam verrast om te zien dat er ook vredespijpen
werden gerookt in dit land, al waren ze wel ietwat kleiner dan hij gewend was. De
sjeik genoot, maar toen begonnen de mannen hem te onderwerpen aan een kruisverhoor. Wat kom je doen, waar kom je vandaan, wie ben je, waarom zie je er zo uit,
waarom draag je een kruis op je borst en wat is de sluitsteen? Het begon de sjeik te
duizelen. Hij wist op alle vragen geen antwoord en vermoedde dat de jongens wel
zouden denken dat hij wat geestverruimende middelen had gebruikt. Om een einde
te maken aan de stroom vragen, deed Sjeik Sjam een aantal danspasjes voor van een
bekende local uit Agrabastan, hetgeen leek te werken, want de jongens waren zichtbaar geamuseerd en keerde ntoen weer terug tot het kleurenscherm.

Het bleek dat de mannen een lokale sport aan het bekijken waren, en toen een einde
aan de wedstrijd was gekomen, barstte een grote gekte los. Mensen klommen in lantaarnpalen, koetsen met muziek werden voorgereden, toeters werden tevoorschijn
getoverd en iedereen schreeuwde “zondag”, “zondag”. Het was duidelijk, Sjeik Sjam
moest hier weg vóór zondag. Hij verontschuldigde zich bij de mannen onder het
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mom van vervolg van zijn queeste naar de sluitsteen, sloeg zijn ogen naar de hemel en
werd teruggezapt naar Agrabastan.

Sjeik Sjam was kapot! Hij concludeerde dat aan de andere kant van de wereld ieder individu nog gekker was dan zijn schoonmoeder. Hij begon haar voorkeur voor
orde te waarderen, haar routine en haar gekke wijsheden. Bij de gedachte daaraan
verscheen een lach op zijn gezicht, die niet te onderdrukken was, en hij mompelde:

“Home, sweet home…”

JRRDH
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Clara
“Baas in eigen buik! Baas in eigen buik!” Op de televisie zie je nog wel eens documentaires voorbij vliegen uit de jaren zestig en zeventig. In korrelig zwart-wit, of
nog korreliger vaal gekleurd, staan meisjes met leuzen op hun onderbuik gekalkt op
de grachten. De Dolla Mina’s hadden gelijk. Baas in eigen buik. Zo hoort het ook.

Ik kwam haar tegen in een smoezelig danscafé. De muziek stond te hard, het gesprek
ging moeizaam. Niet doordat we te weinig te vertellen hadden, maar je kon elkaar
niet verstaan. Vlagen paars en geel vlogen ritmisch over haar gezicht – de discolampen deden hun werk prima. Ze had me haar naam gezegd, maar ik kon het niet
verstaan. Karin, Carolien, Carla, in ieder geval iets met een K. Of een C natuurlijk.
Of toch een E? Emma, Eva, zoiets. Ik weet het niet.

Terwijl we krampachtige pogingen deden een ontspannen gesprek te voeren stond
ze met haar heupen te wiegen. Fraaie, ietwat dikkige heupen … niet vet, maar stevig.
Niet eens Rubenesk eigenlijk, gewoon gezond. “Dat kind zou uitstekend kunnen
baren,” zou mijn grootmoeder gezegd hebben.

Het gesprek ging eigenlijk nergens over, maar het duurde nu al te lang om nog naar
haar naam te vragen. Ik deed wel mee in de conversatie, maar ik was eigenlijk alleen
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druk bezig om me haar naam te herinneren. Evelien, Erika, Franka, iets in die richting. We wisselden telefoonnummers uit. Ik kon haar niet verstaan dus ze tikte haar
nummer in mijn telefoon in, maar ze zette er geen naam bij. Verdomme. Ik heb haar
opgeslagen als ‘Dinges’.

De avond ging langzaam over in de nacht, en we bleven praten. En drinken. Veel
drinken. Zonder enig gevoel van tijd, het moet ‘s ochtends geweest zijn want het
schemerde en de vogels floten, zijn we vertrokken. Ik liep met haar mee. Ze vroeg
of ik een ontbijtje wilde. Ik keek op mijn telefoon, het was ondertussen acht uur ‘s
ochtends en bitter koud. Bij haar binnen werd me een bord yoghurt met cornflakes
voorgezet, maar met mijn doorrookte, plakkerige drankmond kreeg ik het amper naar
binnen. Nadat ik de laatste hap met moeite had doorgeslikt stond ze voor me. Ze
pakte mijn kin en kuste me. Ik ben bij haar blijven slapen.

Om twee uur ‘s middags werd ik wakker in een vreemd bed, met dat meisje naast me.
Haar naam, wat is haar naam in ‘s Hemelsnaam? Fransje, Ans, Annet, Anneke? Ik
kon er niet opkomen. Ik heb mijn kleren aangetrokken en haar vaarwel gezoend. Terwijl ik door haar kamer liep, op weg naar de deur, hoopte ik ergens een enveloppe te
vinden met haar naam erop, of zoiets dergelijks. Maar ze was netjes, had alles keurig
opgeruimd. Geen spoor van haar voornaam. Eenmaal buiten keek ik bij de deurbel20
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len, maar daar was, precies bij haar kamer, het papiertje naast de bel stukgeregend en
onleesbaar geworden. Janne? Janneke?

Een kleine anderhalve maand ging voorbij, en ik had niks meer van haar gehoord.
Ik had zelf ook geen contact gelegd, want ik wist haar naam niet eens meer en daar
schaamde me ik dood voor. Tot mijn telefoon in mijn rechterzak trilde. ‘Eén nieuw
bericht van “Dinges”’.
“Jonas, ik wilde je het eigenlijk niet te vertellen, maar ik zit ermee. Na onze nacht ben
ik zwanger geraakt. Je hoeft je geen zorgen te maken, ik heb een abortus gehad. XX”

Ik zakte ineen. Alles werd donker, grauw. Ik kon nog maar één ding denken: ze heeft
mijn kindje vermoord. Míjn kindje. Mijn kleine hoopje vlees was kwijt, verdwenen
in een plastic slang. Ze noemen het een zuigcurretage, maar voor mij geen klinische,
medische termen. Voor mij was het afgrijselijk te moeten bedenken dat mijn feut
gestorven was. Mijn ongeboren wondertje. Mijn naamloze belofte. Onze naamloze
dreumes. Ons prachtige, kwetsbare bergje zuigeling zonder naam. Ik kon het niet
verkroppen, dat ik machteloos en zonder enige inspraak erachter moest komen
dat mijn kindje dood moest gaan. Moest sterven in de handen van een dokter.

Eindeloze dagen gingen over in eindeloze nachten. De straten werden lichter en
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warmer, het werd lente. Ik heb haar niks teruggestuurd. Elke gedachte aan haar, bij
een gynaecoloog, die haar met een alles vernietigende stofzuiger heeft toegetakeld,
maakte me misselijk. Langzaam slofte ik door de met modder en zwarte smeltende
sneeuw bedekte straten. Mijn toevlucht was een wandeling door kleine steegjes. Soms
kwam ik een duister figuur tegen, een schim. Diep in de nacht liep ik over kinderkopjes die verlicht werden door dat vieze oranje licht van ouderwetse straatlantaarns.
Overdag wist ik niet wat ik moest doen. Ik zag kleine kinderen spelen en ik zag altijd
wel een peutertje of een kleutertje die mijn kindje had kunnen zijn.

Naar mate de weken zich verzamelden tot maanden werd ik steeds bozer op haar. Die
feeks wiens naam ik niet wist. Annet, Elsje, Mirjam … ik kon het me niet herinneren.
Het vreemdste was nog wel dat ik zo’n diepe walging had voor iemand die ik geen
naam kon geven. De zomer was alweer wel en breed voorbij en de bladeren begonnen bruin te worden. Alles werd grijs en ik kon nergens meer de kleur in zien. Ik zag
steeds een kind voor mijn ogen dat nooit geboren was. Ik had het een naam gegeven,
kleertjes aangetrokken, verschoond en opgevoed. Ik had een fantoomkindje in een
fantoomwereld die veel zinniger leek dan de realiteit.

Toen de bittere kou van de winter weer door mijn gezicht sneed, was het een jaar
geleden dat ik ‘Dinges’ had ontmoet. Mijn spookkindje was ondertussen al een paar
22
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jaar oud, want fantasie gaat sneller dan de werkelijkheid. Mijn telefoon rinkelde.
‘Dinges’ belde. Ik nam op.

Jonas, het is een jaar geleden dat ik je heb ontmoet, en ik wil je heel graag nog een
keer zien.” Haar stem klonk bekend, maar ontzettend vreemd. Een koude, trillende
stem.

“Kom je bij me langs? Ik woon nog steeds op dezelfde plek.”

Aarzelend stemde ik in. Ik trok een dikke jas aan en ging op weg. Ik had mezelf
verwaarloosd, een lange baard laten staan en was in een jaar tijd niet naar de kapper
geweest. Ik zag eruit als een holbewoner.

Onderweg liep mijn spookkindje met me mee en ik hield het de hand vast. “We gaan
mama opzoeken,” fluisterde ik tegen de lege stoep rechts van me. Ik stond voor haar
deur. Het naambordje was nu helemaal weggehaald, alleen de gelige gloed van het
kleine lampje achter het rechthoekige stukje plastic was er nog. Ik belde aan en de
deur ging open. Daar stond ze dan. Nog steeds hetzelfde lange kastanjebruine haar,
nog steeds dezelfde brede heupen. Ze groette me en we gingen naar binnen.
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Er stond thee klaar. Ik begon te praten. Over van alles en nog wat, totdat ik na een
poosje uitkwam bij onze gestorven vrucht. Ik vertelde haar van mijn fantoomkindje
en mijn diepe verdriet om het verliezen van iets dat nooit echt had bestaan. Ik zocht
naar haar naam, ergens in haar kamer, maar kon niks vinden. Maria, Machteld, Godelieve, ik wist het echt niet meer. Ze huilde, en ik huilde, en ze vertelde me dat ze zich
intens leeg had gevoeld na haar abortus. Dat ze zichzelf had beroofd van geluk. Dat
het haar zo enorm spijtte. We gaven elkaar een knuffel die al gauw overging in een
zoen. Ik ben nog een keer met haar naar bed geweest, en ben daarna snel gegaan. Ik
schaamde me, dat ik na dat jaar nog een keer met haar de liefde had bedreven.

Drie weken later ging mijn telefoon. ‘Dinges’ belde.

“Jonas, je zult het niet geloven, maar … ik ben weer zwanger.”
Het fonkelde voor mijn ogen. Voor mij stond mijn spookkindje dat langzaam verdween. Een poos zei ik niets. Carien, Carol, Carlotte, Cleo, Chloe, ik wist het niet.
Toen mijn spookkind helemaal weg was vroeg haar: “hoe heet je eigenlijk”?

WS
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De Beek en andere helden
Het was een druilerige zondagmorgen. Enigszins mismoedig keek ik uit het raam.
Het weer was echt Hollands, polderachtig. Langs een schier oneindige rij tuintjes
met nagenoeg allemaal dezelfde tuinset dacht ik de regen naar beneden te zien komen. Koud was het niet, maar warm ook niet. Het regende, of toch niet? Ik merkte
dat ik een beetje Swartgallig werd en nam een slok van mijn koffie. Binnen hoorde ik
haar kletsen over de telefoon. Toch een talent van vrouwen, uren kunnen praten over
onzin en dan nog niet uitgepraat zijn. Ik liep naar binnen en maakte duidelijk dat ik
nu toch wel graag wilde gaan. Weer of geen weer. Ik trok mijn jas aan en liep naar de
auto, een stationmodel. Ondanks het weer, dat nog het meeste leek op een kop koud
geworden Aldi thee, had ik er zin in. De paden op, de lanen in! Lekker wandelen Bij
de Beek, man, helemaal in Lochem! Ik zette de radio aan. Skyradio, saai genoeg om
bij het weer te passen. Ik probeerde een klassieke zender, helaas allemaal gekraak.
Verdwaald in gedachten tikte te tijd langzaam weg. Tot het moment dat ik het allemaal te lang vond duren. Ik drukte woest de claxon in. Mens schiet toch eens op!
Elke keer als we de hort op gingen wachtte ik tot Van Elferen dure voordat mevrouw
klaar was. Ik claxonneerde nogmaals, ditmaal wat langer. Ah, daar kwam ze al aan
lopen. Aan haar loopje kon ik zien dat ze niet heel blij was. Eenmaal in de auto was
ze compleet Van den Tol. Of ik helemaal gek geworden was met mijn geclaxonneer,
wat moesten de buren wel niet denken?? Natuurlijk, ik moest wat doen aan mijn
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woede aanvallen en wat nog meer dies meer zij. Na een aantal jaar huwelijk kende ik
het stramien van voor tot achter.

Eigenlijk wilde ik haar met gelijke munt terugbetalen maar ik voorzag in een helder
ogenblik dat dat het alleen maar erger zou maken. Daar kwam nog bij dat ik eigenlijk
wel zin had in de dag. Het nu al Spaak laten lopen op een echtelijke ruzie zou eeuwig
zonde zijn.

Daar gingen we. Gelukkig was het vannacht nog niet zo koud geweest dat De Vries
en koude de auto gesloopt had. Dat was wel typisch geweest voor het weer. Steeds
maar weer niet echt koud willen worden maar langzamerhand, door aanhoudend
gedram de boel terroriseren en slopen. Hoewel het natuurlijk Des Hollanders is daar
dan flink over te gaan klagen treed ik liever de dingen des levens tegemoet met een
gulle lach. Dat heeft me dan ook geen windeieren gelegd. De Bakker bijvoorbeeld,
bakt altijd precies mijn broodje zoals ik het graag wil.

We reden over een landweggetje, in de verte lag een kasteel. Daar woonde vast een
deftige kasteelheer omringd door lakeien en vergezelt door een schone jonkvrouw.
Toen we dichterbij kwamen was het in mijn hoofd ontstane sprookje snel voorbij.
Een mistroostig wegroestend bord met daarop de flarden van een tekst. De woorden
26

GongVox

stichting, donatie en groot onderhoud waren nog net zichtbaar. Daarnaast een foto
van een ietwat corpulente heer die luisterde naar de naam Baron Bentinck. Voorzitter
van de stichting. Chique die naam, dat wel.

Erg lekker reed de landweg niet. Ik merkte dat ik toch nog wat last had Van Neck
rug en schouders. Gelukkig geen kater. Drinken als in mijn studententijd kon ik dus
nog steeds.

Enige tijd later werd ik deelgenoot van een stukje echte Nederlandse cultuur: striemende regen in mijn gezicht.

Wat er daarna gebeurde zag ik tot het allerlaatste moment niet aankomen. Uit het
niets verscheen een woest en agressief beest, het leek wel een beer, die mijn vrouw te
grazen wilde nemen. In die ene nanoseconde besefte ik, dat ik moest ik laten zien dat
ik de oerpreases, de grote leider, de roerganger, de hoop in bittere tijden, de redder
van alles was. Kortom, ik moest Spijkers met koppen slaan! Hoewel mijn hart als een
razende tekeer ging, ging ik als een Koene ridder te werk. Met een ferme schop raakte
het woeste beest uit koers. Het stond klaar om opnieuw in de aanval te gaan. Van
Wijk was niet zijn naam want daar kwam hij weer aan. Nimmer gaf hij op. Totdat
er iemand rustig aan kwam kuieren. Hij nam een trekje van zijn shag en maande met
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een kalm en rustig gebaar het woeste beest tot rust. Jaja zei hij, het is me wat, het
leven. Zo heb je het en zo is het je ontgaan. We raakte aan de praat. Hele verhalen
had hij. Hoe hij rondzwierf in Amerika nadat zijn leven als cowboy in het water was
gevallen. Uitgedroogd en nog met maar een dollar opzak had hij zich ten einde raad
maar opgegeven als Elvis imitatie in Las Vegas. Toen ook dat mislukte, hij was helaas
te klein, was hij echt ten einde raad. Mismoedig had hij, bijna uitgedroogd, dagen
rondgezworven in de woestijn toen er opeens een stretched hummer aan de horizon
verscheen. Aan De achterkant van het voertuig stapte de best geklede neger uit die
hij ooit had gezien. Strak keek hij, vanachter zijn immens grote zonnebril, naar de
kleine man met een gat in zijn cowboyhoed en sprak de legendarische woorden:”lost
your horse, cowboy?” Hij kon wel meerijden. De donkere man leek in eerste instantie
een nogal zure baas, een type dat per definitie zijn personeel afsnauwde en te pas en
te onpas schreeuwde naar iedereen. Een type dat zich, louter uit noodzaak, omdat hij
anders aangeklaagd kon worden, over de kleine cowboy ontfermde.

Toch bleek hij tegen alle verwachtingen in een uiterst eloquent sprekende man te
zijn. Bovendien wist hij alles van etiquette. Hij herkende bijkans op twee kilometer
afstand het verscheel tussen een tuxedo en een smoking. De cowboy werd afgezet bij
het: ”Klein Lenderink resort en casino” om zich op te frissen. In de lobby hing een gigantisch portret van de man die hem zojuist had afgezet, gekleed in een rokkostuum
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ergens in Parijs. Het onderschrift was nogal bombastisch “born to be succesful”.
Maar ach, wat maakte het uit, hij had de cowboy immers gered.

In de hotelkamer lag een boekwerkje: “how I made it, from Colombia to Las Vegas”.

Na een overvloedige maaltijd nam de cowboy nog een kijkje beneden.

Aan de hotelbar vroeg een dominee nogal luidruchtig aan zijn gesprekspartner of hij
dronken klonk. Blijkbaar vond zijn gesprekspartner het wel meevallen, de dominee
begon tamelijk luid een passage uit de bijbel voor te lezen. Onderwijl flikkerde hij
van zijn kruk af. De volgende ochtend werd hij liggend in een plas bier met een halve
osseworst in zijn hand gevonden in de koelcel van het hotelrestaurant. Mijnheer had
na zijn drinkescapade honger gekregen. Het feit dat hij dominee was, had hem gered.

Geboeid daar al die prachtige verhalen van deze inspirerende man vloog de tijd voorbij. Ik begon trek te krijgen en nam afscheid.

De bistro was nogal een dolle boel, overal spelende kinderen. De Kleijntjes wisten echt
van geen ophouden. Een moeder wilde duidelijk ook rust in de tent en maande een
van de kinderen, een jongetje, naar haar toe te komen. De kleine was dol enthousiast:
“mamma, mamma we spelen robotje en.. en.. en”. De moeder onderbrak hem en zette
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een koptelefoon op het hoofd van de kleine. De kleine werd stil en zei:”Rachmaninov,
wat mooi!” Hij werd stil en hij luisterde aandachtig.

Ah daar kwam de serveerster:”Wat mag het zijn mijnheer Verhoeff ?”

AB
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Albert Heijn-misère
“Ze zijn OP?? Serieus op? Helemaal nergens meer te vinden? Hoe kan dat nou?”

Ze keek naar de man tegenover haar. Gek genoeg bleef ze rustig. Meestal werd ze
zenuwachtig in dit soort situaties, ging ze twijfelen en werd ze onzeker. De ogen van
de man spuwden nog steeds vuur en bleven haar indringend aankijken. De vraag of
ze ‘op’ waren was retorisch, nee, eigenlijk gewoon een regelrecht verwijt naar haar, het
hele concern en tevens zijn eigen onmacht. Ergens achter de gefrustreerde blik van
de man schuilde een verwilderde en verwarde stem die hem langzaam maar zeker liet
inzien dat ook hij niets aan deze pijnlijke uitzichtloze situatie kon veranderen.

“Zijn ze écht op?” Vroeg de man weer, nu met een iets sterkere ondertoon van verbazing in plaats van de furieuze wijze waarop hij eerder tekeer was gegaan. Zijn blik
verplaatste zich van het hoofd van de kassamiep naar het lege bakje links boven haar
hoofd. Vlak onder het bakje bevond zich het scanapparaat met het uv-licht dat geld
op echtheid controleerde. Dat aparaat functioneerde natuurlijk nog; kutkapitalisme.
Er hing een briefje op het bakje, hij las het en zijn blik verstrakte onmiddellijk. “Ik
wil beesies!!!” schreeuwde hij nu zo hard mogelijk. De ruiten van de Albert Heijn
trilde en de rij die zich langzaamaan achter hem had gevormd begon voorzichtig naar
een andere kassa te schuifelen. “Waarom zijn die beesies op?? Net nu ik kom zeker!”
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Maar de beesies kwamen niet, en inderdaad, op het briefje dat op de lege beesie-bak
hing stond “wegens grote drukte uitverkocht”, getypt in times-news-roman; ook al
zo’n kutlettertype. “niks aan te doen, meneer, helaas zijn ze op…”

Woest beende de man de winkel uit. “hoe moet dat nou?” mompelde hij in zichzelf. De wereldwijde nationale bezinningsfederatie had afgelopen week de Beesie
uitgeroepen tot Mesias-attribuut, een soort poort naar de waarheid. De beesie zou de
mensheid, indien correct gebruikt, naar het reine, het pure leiden. Naar zichzelf. Het
kleine, tere Beesie zou dankzij zijn lieve en sympatieke blik het goede in de mens los
maken. Althans, zo stond dit beschreven in de officiele documenten van de Wereldwijde Nationale Bezinningsfederatie. Ook voor de volgende bijeenkomsten zou de
Beesie een grote rol gaan spelen en zou het bezit van een exemplaar van onschatbare
waarde zijn.

Nouja, niets aan te doen, de man fietste weg met een zware week in het vooruitzicht. Zonder Beesie moest hij nu naar Lloret de Mar vertrekken om midden in de
natuur, in een oord vol historie en cultuur aan de meditatiecursus te beginnen. En in
een confronterende weelde van stilte kon de Beesie natuurlijk een prachtig steun en
toeverlaat zijn.
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De dagen in Lloret verliepen stroef en het gemis van de Beesie viel hem zwaar. Tot
hij op een dag een wandeling maakte in de bergen. Hij stuitte op een riviertje en
besloot deze stroomopwaarts te volgen, steeds hoger en hoger tot hij aankwam de
oorsprong. Hij was inmiddels al een tijd op weg en na een paar uur lopen kwam hij
aan bij de oorsprong. De bron, de plek waar het water zich vanuit de grond een weg
naar buiten baande.

Op een of andere manier intrigeert de bron, het boeit mensen, om de bron hangt iets
mysterieus. Het nieuwe ontspringt, vervangt het oude om vervolgens zelf weer vervangen te worden. Op een steen naast de bron zat een oude man. Hij keek langzaam
op en vroeg: “wat voert u hierheen, reiziger?”

“Ach… de Beesies waren op, en ongelukkig als ik me voel ben ik gaan lopen.”

“Zonder Beesie reizen is een groot gemis, maar kijk naar de bron, uit de bron stroomt
water, onvoorwaardelijk. De bron geeft onvoorwaardelijk, laat zijn geluk niet afhangen van anderen. De bron is onveranderlijk. Leer van de bron, reiziger, het maakt
de bron niet uit of de mens zijn water indamt, of men kanalen bouwt of het ergens
anders voor gebruikt, de bron geeft altijd, zonder iets terug te verwachten. En ik geef
u een vraag: als u naar de bron kijkt, wat ziet u dan?”
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“Dan zie ik water”

“Nee, dat is hetgeen dat uit de bron komt, maar wat is nou de bron?

“Als het geen water is, dan weet ik het niet…”

“Dat is precies het mysterieuze aan de bron, de bron heeft de potentie om een rivier
te worden, om een oceaan te worden, om werelddelen te overstromen. De bron is alles
en tegelijkertijd niets, want de bron is niet het water, in essentie is de bron… niets.”

Verbouwereerd keek hij de wijze man aan, dankte hem voor zijn wijze woorden en
vertrok met een gelukzalige glimlach weer naar het dal. De nieuwe inzichten en de
wijsheid hadden hem een gevoel van voldoening gegeven. Zodanig dat hij terugkeerde naar Nederland, mét de mooiste Lloret-string die hij kon vinden.

CV
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Reality
Hij had nog altijd spijt van zijn eerste zoen. Het was ergens stiekem op een bankje
in het bos gebeurd en niemand het gezien. Mocht hij het maar opnieuw doen, dan
zou hij haar meegesleurd hebben naar een parkeergarage om daar een stevig potje
te tongen. Albert Verlinde zou smullen van de gelekte bewakingsvideo en zo had
heel de wereld getuige kunnen zijn van Hans’ eerste zoen. Dat was op zich niet heel
belangrijk, maar iedereen zou hem hebben herkend als de nieuwste realityster. En dat
was wel belangrijk.

Reality, daar kon je hem ’s nachts voor wakker maken. Of het nu Big Brother seizoen
1 t/m 6 was, alletwee de seizoen van De Bus, De Gouden Kooi, Undercover Lover,
Temptation Island seizoen 1 t/m 7, Undercover Lover, 71 Graden Noord seizoen 1
t/m 4, alle varianten van Peking Express en Wie Is De Mol of alle 10 de seizoenen
van Expeditie Robinson plus het all-stars-seizoen betrof, Hans had ze allemaal minstens drie keer gezien en vond ze allemaal fantastisch. Het was allemaal real, geen
gespeelde emoties maar allemaal echte mensen en een excuusneger, die zat er altijd
bij, soms zelfs twee.

Nu was het dan Hans’ kans om te schitteren voor de camera’s. Geen enkele stap zou
niet bekeken worden door tienduizenden, misschien wel miljoenen mensen die al36
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lemaal nu tijdens hun dagelijkse reality-snack naar hem zouden kijken en van hem
zouden smullen. En hij als expert zou dan op de juiste momenten de juiste dingen
doen en de juiste grappen maken, want hij was tenslotte de expert. Vervolgens zou hij
nonchalant maar indringend halfverliefd in de camera kijken en al zijn fans met hem
verbonden laten voelen, daar won je harten en stemmen mee.

Maar dag een was nog niet half voorbij en het bleek in het echt allemaal wat moeilijker te lijken dan op tv. Hij wist dat hij vanaf het eerste moment op had moeten vallen
en indruk had moeten maken, maar werd overschaduwd door de acties van medespelers zoals het kleine mannetje in berenpak, die wist de aandacht wel te trekken. Een
normaal woord had hij nog niet gesproken maar hij besprong continu mensen terwijl
hij luid schreeuwde dat hij een beer was. Een slimme zet, het publiek vond hem vast
schattig in zijn berenpak.

Of de bleke jongen, die al schreeuwend: “ik ben een ninjaaaa!”, van de trap af was
gesprongen en ongelukkig terecht kwam. Dood. Zijn rode baard kleurde goed bij de
uitgelopen bloedvlek wat een mooi shot opgeleverd móet hebben. Heel het land zou
er over gesproken hebben dacht Hans en hij baalde dat hij zelf niet op dat idee was
gekomen. Je kon nu wel raden waar de pilot over zou gaan. Maar de “ninja” kon nu
niet meer winnen en dat was voor Hans eigenlijk belangrijker.
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De tweede dag stond geheel in het teken van de excuusneger, of beter gezegd excuusnegerin die zichzelf Mama Lola noemde. Deze in pijnlijk gekleurde gewaden
geklede vrouw beweerde om het half uur van een andere voodoogeest bezeten te zijn
geraakt. Dan was ze iemand aan wie we allemaal sigaretten moesten “offeren”, dan
weer deed ze alsof ze niets kon horen en zien en dan weer stond ze met een stok op
het dode lichaam van de “ninja”, die er nog steeds lag, in te slaan met haar voodoostaf.
Een geniale zet vond Hans, wie genoot er nou
niet van typetjes?

Op de derde dag leek het rustig en kon het wel
eens Hans beurt zijn om de ster te spelen. De
“ninja” lag er nog steeds stil bij en de voodoonegerin was de hele ochtend bezeten geweest van een
alcoholistische geest en leek nu in coma. Hans
liep op het mooiste meisje af. Het viel hem op dat
hij haar nog niets anders had zien doen dan zichzelf verminken met een grote variatie aan voorwerpen. Ze kwam wat instabiel over en Hans bedacht zich dat hij haar
dronken kon en zou gaan voeren en haar dan mee naar bed zou nemen, dat zou net
zo’n knaller worden als Bart en Sabine in Big Brother 1. Of welk willekeurig ander
stel uit welke andere realityshow dan ook, dát werd altijd uitgezonden.
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Net tijdens een avance van Hans kwam ene Herman het toilet uitgerend, hij leek in
paniek. Hij noemde zichzelf Herman “the situation” en was op de eerste dag door
“de beer” het toilet ingejaagd wist hij nog net te vertellen voordat “de beer” uit de
huiskamer kwam rennen, bovenop hem sprong, “ik ben een beer!” schreeuwde en toen
met zijn tanden stukken uit Herman “the situation” begon te scheuren. De troep van
het zelfmutilerende meisje was er niets bij een ook deze uitzending zou weer niet aan
Hans worden gewijd.

Dat hij als expert op gebied van reality zo structureel buiten beeld zou worden gelaten
zat Hans dwars en boos liep hij richting de regiekamer. “Ik krijg te weinig zendtijd,
ik weet het zeker” zei Hans tegen de kale besnorde regisseur. “Tja, kijkcijfers Hans,
dat is de reality waar wij televisiemakers mee te maken hebben. Maar ik weet het
goed gemaakt, als jij nou in de dagboekkamer gaat zitten, dan kun je je hele verhaal
kwijt. Deal?”

Hans liet zich dit geen twee keer zeggen en wist niet hij snel hij naar de dagboekkamer moest rennen. Met een dikke plof viel de deur dicht. “Zo”, zei de regisseur, “die
zit weer in z’n separeer”.
SJMdB
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De Afrikandel
De eerste vage tekenen van de morgen maakten zich kenbaar over de uitgestrekte
zoutvlakte in Tsjaad. De zon was nog maar net boven de horizon en kleurde de lucht
in een donkeroranje gloed, de temperatuur was inmiddels al boven de dertig graden
geschoten en de lucht aan de horizon was een vage lijn geworden door de hitte. Dit
voorspelde weinig goeds voor Loemoemba. Loemoemba was inmiddels al weer zo’n
week onderweg van de hoofdstad N’Djamena naar een nieuw toeristencomplex aan
de kust van het meer Tsjaad, waarnaar het land is vernoemd of andersom.

Deze kennis is de meeste Tsjadiërs ontschoten en literatuur is er ook niet meer over
te vinden. Dit natuurlijk door de grote boeken-voor-grond-ruilactie van President
K’whali. Vele inwoners zijn er nog steeds enorm door gegeneerd, want hele bibliotheken zijn geruild voor wat zakken potgrond. Ja, die President K’whali met zijn
listen ook.

Zo wist hij zijn voorganger Koning Alhaadi M’Benik te verleiden het land te verlaten op zoek naar een beter leven waar hij omsingelt zou worden door jonge vrouwen,
alcoholisch gedreven decadentie en natuurlijk een overvloed aan ingekapselde staven
vlees van vele verschillende origine. Dit wat zijn onderdanen niet hadden verwacht
en dit ook in zekere mate verachtte. Hij was immers een godvruchtig mens die naar
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eigen zeggen van alle creaties Gods hield.

De wegen net zoals vrijwel het gehele complex is gebouwd en gefinancierd onder
leiding van de Dubaise Emir. Het gitzwarte ZOAB contrasteerde prachtig met de
hagelwitte vlakte. Loemoemba wist vrijwel zeker dat hij vandaag zijn bestemming
zou bereiken. De laatste rit van ongeveer acht uur zou hem bij zijn bestemming doen
aankomen en hij wist dat het acht lange uren zouden worden. De hitte was het enige
wat hem zou afleiden van de verschrikkelijk muzieksmaak van zijn chauffeur Caspar
Burkhardt, die voor de gelegenheid Loemoemba liet kennis maken met de fraaie
klanken van ABBA. Caspar Burkhardt luisterde uitsluitend ABBA in ’t Duits zodat
hij de fabuleuze liedteksten verstaan kon.

Toen de hotels hun bovenste verdiepingen boven de horizon lieten zien wist Loemoemba dat aan zijn martelgang een eind kwam en was hij al weer wat beter gemutst.
”Und der Himmel war zum greifen nah als das geschah Fernando”, schalde uit de
blikkige luidsprekers van de auto toen Caspar en Loemoemba het parkeerterrein
opreden.

Ze werden aangeschoten door de opzichter die aan Loemoemba een statusrapport moest geven over het meest prestigieuze, dan wel enige toeristische project van
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Tsjaad. Loemoemba keek zijn ogen uit naar de luxe accommodaties. Vol afgunst over
wat de toeristen voorgeschoteld zou worden hoorde hij de projectleider aan. Er was
een tropisch zwemparadijs met een golfslagbad, een thermen met de grootste outdoorsauna ter wereld en een golfbaan met meer gras per vierkante meter dan in heel
Tsjaad. Loemoemba snapte vooral golf niet; een bal slaan en er vervolgens weer naar
toe lopen om hem nogmaals te slaan was in zijn optiek een nutteloze
activiteit. Neem dan volkssport nummer één in Tsjaad: Trapati.
Dat was tenminste nog eens spannend, zo lang mogelijk een
bal modder een bal modder proberen te houden in de intense
hitte en dat zonder caddie die je water voor je draagt. Maar
Loemoemba kon ondanks zijn afgunst niets anders dan lof
geven voor de ontwikkelaar voor het zo snel uit de grond
stampen van zoiets ongelofelijks.

Een aantal weken na de opening van het complex
kwam Loemoemba nogmaals langs om te kijken of het proj-

ect

ook

daadwerkelijk succesvol was . Na weer een week in de auto gezeten te hebben naast
Caspar Burkhardt, die nu Falco ontdekt had, zag hij dat het vergeven was van de Europese toeristen. Dik bebuikte mannen begeleidt door oneerlijk mooie vrouwen lagen
langs de zwembaden. Aan de kleur van de mensen was te zien hoe lang ze inmiddels
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in Sangaria verbleven. De huidskleur varieerde van melkwit, naar vuurrood, naar een
mooie donkerbruine lederige kleur. Hij sprak zo’n dikkige man aan om hem te vragen
over zijn verblijf. De man beschreef op de meest poëtische manier zijn verblijf tot nu
toe. Hij oreerde over zijn hitte-uitslag die hij door excessief zweten had opgelopen op
zijn ietwat feminien ogende borstenpartij, over de lokale bevolking die hem dommig
aankeken als hij ze vroeg of hier in de buurt nog wat andere muziek werd gespeeld
dan dat eeuwige gejengel wat in Tsjaad moest doorgaan van muziek,
maar vooral het eten lag hem na aan ’t hart. Hij was zeer teleurgesteld in de lokale cuisine, die voornamelijk bestond uit rijst
met geitenvlees waarover heen iets was gedrapeerd wat
volgens hem het best te definiëren was als ‘iets’. Loemoemba hoorde meer mensen aan en hoorde voornamelijk klachten over de culinaire strapatsen van de
Tsjadische koks.

President K’whali ontving dit nieuws met grote schok. Hij was immers altijd
een groot voorstander van de Tsjadische keuken, maar moest toch iets bedenken om
de toeristen te laten blijven komen. Connaisseurs van over de hele wereld wilde hij
aanrukken om de gasten tevreden te kunnen stellen. Maar voordat hij ook maar de
telefoon kon oppakken om advies in te winnen hielp Loemoemba hem te herinneren
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aan oud- Koning Alhaadi M’Benik. De Koning die ondanks zijn troonafzetting en
verbanning een gelukkig leven leidde aan Spaanse Costa Brava. Alhaadi wist de
President te vertellen dat soortgelijke dikkige leerbruine mensen zich te goed deden
aan de lokale lekkernijen en stelde voor dit maal ook in Tsjaad te introduceren. De
geheimzinnige receptuur werd per luchtpost naar Tsjaad verzonden.
Omdat de receptuur niet halal was veranderde de President één ding aan de receptuur
om het Afrikaans te maken, zodat niet alleen de toeristen er van konden genieten,
maar het ook onder de plaatselijke moslimbevolking wellicht een succesnummer kon
worden. Zo was het varkensgehakt vervangen door geitengehakt, maar de rest bleef
ongewijzigd: broodkruimels, ketjap, nootmuskaat, aardappelmeel, ei, peper en zout.
Nu kan de Nederlandse toerist niet alleen in Nederland, niet alleen aan de Mediterraanse kust, maar nu zelfs ook in Tsjaad genieten van deze heerlijkheid zij het onder
een andere naam: de Afrikandel.

JB
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Crisis
“Wanneer?”

“Wat?” was de gepikeerde reactie.

“Wanneer kunnen we hier nou eindelijk mee stoppen?”

“Dat weet jij ook wel Wouter.”

“Ja, ja, maar ik wil het echt veel liever nu gehad hebben. Al dat gezeur de hele tijd, ik
wil gewoon meer tijd voor mezelf hebben.”

“Verdomme Wouter, treed af dan. Ik kan het ook best zonder je hoor.”

“Hé, niet zo gepikeert doen. Jij weet net zo goed als ik, dat als het zo doorgaat, we het
hele zaakje naar de vernielling helpen.” Verdedigde Wouter zichzelf.

“Dat is het plan, weet je nog? Een schandaaltje hier, een ‘gemiste’ brief daar, et voila,
een totaal gebrek aan vertrouwen. Dat geeft de ideale opening voor een daadkrachtige
nieuwe lichting. Het nieuwe bestuur hoeft niet eens echt goed te zijn, zolang ze het
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maar beter doen dan wij. En als jij nog een paar maanden wacht, kan je aftreden
zonder dat iemand het vreemd vindt.”

“Ik weet niet of ik het volhoud,” Na een korte stilte voegde Wouter eraan toe, “Hoeveel krijg jij ervoor?”

“Wat?” kwam wederom de gepikeerde reactie.

“Je weet wel wat ik bedoel, hoeveel krijg jij ervoor om het bijltje erbij neer te gooien.”

“Nou, nou, niet over geldzaken beginnen, dat is gewoon ordinair.”

“Dat kan je wel zeggen, maar besef je goed JP. Als Wilders dit land weldra naar de
tering helpt, dan hebben we het weldegelijk voor het geld gedaan.”

“Moge God het ons vergeven.” Verzuchte Jan-Peter.

GBdV
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Nachtkaars
Die fahne ho.. Het stokte even. Een glinstering aan de horizon deed zijn stemgeluid
stoppen, dageraad. De eerste lichtstralen weerkaatsen, met enige gêne, op zijn laarzen. Gekleed in smoezelig uniform liet hij met fijn geknepen ogen de ochtend tot
zich komen. De lommerrijke laan was verlaten. De nacht was ten einde, over enige
tijd zou de laan bevolkt zijn met de eerste passanten, maar tot die tijd was hij alleen.
Hij strompelde naar huis, in de hoop eenmaal thuis zijn roes te kunnen uitslapen.
Gedesoriënteerd nam hij nog een slok uit zijn fles, drank hield hem op de been.

Vroeger tijden waren vervlogen, uit de gratie geraakt. Hij mocht zich nog wel partijlid noemen maar de rang van sergeant verbloemde geenszins zijn huidige status,
derderangs. (…) is rechtvaardig scandeerde hij ostentatief. De dubbele tong verried
dat dit geen nacht was dan anderen. Drank richtte hem in korte tijd ten gronde. De
partij discipline was vroeger geen probleem, nu dacht () echter dat hij de grote leider
moest zijn, in ieder geval de tweede man. Partijvlaggen werden in de ochtend geraakt
door de eerste windvlagen en wapperde ingehouden. Kerkklokken luidde voor de
vijfde maal de bel. De beeltenis van (…) sierde het straatbeeld meermalen, maar het
deed hem walgen deze tronie te zien. “Godverdomme” mompelend terwijl hij de laan
verliet.
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Een grauwe steeg deed zijn opwachting, de ochtenddamp wasemde langzaam door
de smalle corridor. Een lichtschijnsel in de steeg deed hem opveren. “Eén glas nog”
dacht hij. Het klikkende geluid van zijn laarzen stierf langzaam weg in de ochtend
terwijl hij het café betrad. (…) is rechtvaardig riep hij gedecideerd. De kastelein en
een eenzame dronkenlap gaven hem een goedkeurende klik. Hij zette zich neer aan
de bar en liet zich voorzien van drank.

Op gedempte toon klinkt “k Heb U lief mijn Nederland.” Uit de radio door het
dranklokaal. “Kastelein een nieuwe borrel.” Terwijl een nieuwe borrel wordt ingeschonken werpt hij een blik door het café. De oude van dage staart glazig naar zijn
halfvolle glas bier. “Alstublieft meneer”. De borrel wordt voor hem neergezet. Eén
slok, “opnieuw” klinkt het bits. “Ja, meneer”. Deze rite herhaalde zich nog enkele
malen totdat de kastelein achteloos opwierp dat het zo wel genoeg was geweest.
“Geef me borrel”. Geen reactie. “Dan pak ik het wel”. Een ongecoördineerde gris
achter de bar leidde niet tot een nieuwe borrel maar slechts tot het laten vallen van
een fles drank en enkele glazen. “Nou opdonderen” tierde de kastelein. In zijn dronken staat zag hij de vuistslag niet op tijd aankomen. De klap deed hem versuffen, zijn
beeld werd glazig en bemerkte nog dat hij het café werd uitgesleept. De ochtenddamp vertroebelde zijn blik, in de verte zag hij schim hem naderen. Hij bemerkte dat
deze persoon tegen hem praatte, maar kon in zijn staat niet opmaken wat er werd
49

gezegd. Hij gleed langzaam weg in het ochtendgloren.

“Hero, Hero. Geert wat moeten we nou met hem aan?”. Verongelijkt werpt Fleur
Agema een blik richting Wilders om na een volgende afprijzende blik weg te lopen
van het tafereel. “Brink sta op” sneert Wilders. Verward, door de plotselinge verandering van omgeving kan hij niets anders uitbrengen dan “waar, waar”. “Je bent… ach
laat ook maar. Sta op man”. Met een ferme ruk wordt hij overeind geholpen. “Ach
Geert donder op”.

Hij verliet het café om de avond tegemoet te treden. Het geluid van een televisietoestel was op straat nog hoorbaar. Hij probeerde te horen wat er gezegd werd op de
televisie. “Met de opheffing van de Partij voor de Vrijheid staan wij stil bij het einde
van een markante partij. Later in dit programma zullen wij met politieke kopstukken
praten over de teloorgang van deze partij. Maar eerst zal in Nieuwspoort premier
Cohen een reactie geven op dit zojuist bekendgemaakte einde van de partij.”

DABKL
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De voortuin
Vandaag is mijn verjaardag. Het is echt een verjaardag uit het boekje met taart, hapjes,
drankjes en cadeautjes. Niet anders dan andere zou je zeggen en dat klopt ook. Omdat ik jarig ben mag ik vandaag weg van mijn kamer, en ik kan zeggen dat ik daar alweer naar uitkijk. Lekker naar de stad, winkels in en zelfs een ijsje kopen. Of eigenlijk
wordt die voor mij gekocht door Bert maar ik mag wel zelf bestellen.

Het is gelukt! Ik ben de ijsjeswinkel binnengelopen en vol schijnbare zelfvertrouwen
heb ik een ijsje besteld. Twee bolletjes voor mijzelf met citroen en vanille en één bolletje voor Bert met mango. Bert is minder tevreden dan ik want hij vindt het niet leuk
dat ik van mezelf twee bolletjes mag en hij maar één waarvan hij de smaak niet mocht
kiezen. Ik voel een woede in mij opkomen, ondankbaar tuig tegenwoordig. Hij krijgt
op mijn verjaardag ijs en nog niet tevreden zijn. Bert probeert mij ervan te overtuigen
dat ik moet leren ook aan andere te denken, alsof dat nodig is. Aan mij wordt ook
niet zoveel gedacht behalve als ik weer de bene neem en in de krant terecht kom.
Maar ik moet zeggen dat ik dit ook als prettig ervaar, dan krijg ik in ieder geval weer
gesprekjes met mensen die ik zie als mijn trouwe volgelingen.
Volgens Bert is het nu mooi geweest en hij besluit terug te gaan naar mijn kamer.
Het is een lange tocht en ik laat hem weten dat ik die liever even alleen met mijn ijsje
loop. Gelukkig is hij weer iets bijgedraaid want hij doet niet moeilijk. Net als ik mijn
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ijsje op heb loop ik langs een huis waar een stuk of acht jongens achter een televisie
in de voortuin zitten. Voetbal, eigenlijk vind ik dat maar niets maar de gezelligheid
spreekt mij aan. Terwijl ik netjes vraag wat de stand is, geen idee welke wie er tegen
wie speelt, loop ik al de tuin een beetje in. Iedereen reageert vol enthousiasme op
mijn vraag. De stand hoor ik niet maar het eerste contact is gelegd. Voor ik het weet
zit ik naast de jongens die mij direct het een en ander aan alcoholische consumpties
aanbieden. Bert zou weer begonnen zijn met een toespraak van een half uur dat ik te
gevoelig ben voor dat soort drinkwaren, maar dan bedenk ik mij dat het natuurlijk
ook een reden heeft dat we niet samen teruglopen. Ik heb eigen verantwoordelijkheid
en het is goed om te laten zien aan Bert dat ik die gerust neem als ik bier aan het
drinken ben.
Na vier bier blijkt de wedstrijd al afgelopen te zijn en tot mijn grote spijt gaan de
heren weer naar binnen. Omdat ik netjes ben sta ik op en bedank ze, terwijl ik mij
bedenk hoe trots Bert op mij zou zijn geweest als hij dat had gezien. Eenmaal op
mijn kamer aangekomen zit Bert al op mij te wachten. Nadat ik hem ook netjes heb
begroet begint hij meteen te zeuren over het feit dat ik dronken zou zijn. Weer een
verhaal over alcohol, medicijnen en verslavingen en dat het allemaal niet samen zou
gaan. Het enige waar mijn alcoholgebruik een negatieve stemming op lijkt te hebben
is het gedrag van Bert. Hoe meer ik drink, hoe meer hij een kwade dronk lijkt te hebben. Als de situatie uit de hand dreigt te lopen besluit ik in te grijpen en Bert buiten
52

GongVox

de deur te zetten. Dat soort gedrag kan ik niet dulden.

Nadat Bert drie dagen lang zijn voet tegen mijn deur heeft gezet is hij weggelopen.
Eindelijk kan ik weer naar buiten, fijn is dat want ik heb in de dagen een hoed
gemaakt van mijn rieten stoel en heb een cape gemaakt van de gordijnen. Nu zie
ik er goed uit en kan ik iedereen vertellen over de sluitsteen. Daar heb ik lang over
nagedacht en het is iets wat niet te begrijpen is voor de minder intellectuelen. Je hebt
de sluitsteen nodig en zonder zul je voor altijd op deze wereld moeten blijven. Omdat
ik vindt dat ik de missie heb om dit aan iedereen te vertellen ga ik direct op pad. Ik
besluit mijn vertrek maar niet aan de vrienden van Bert te vertellen want hoewel hij
het idee heeft dat zijn vrienden ook mijn vrienden zijn, vind ik dat minder vanzelfsprekend. Alsof ik erom vraag dat zijn vrienden vrijwel altijd buiten mijn kamer op
me wachten. Via het raam en met behulp van mijn sluitsteen weet ik ongezien weg te
komen. Na een dag me verstopt te hebben voor Bert en zijn kameraden durf ik weer
richting de stad te lopen. Het begint al een beetje te schemeren en de straten zijn verlaten. Echter op het moment dat ik het huis passeer waar ik een paar dagen eerder bij
de heren in de voortuin bier heb gedronken, tref ik hetzelfde ritueel aan met nog meer
personen. Ik besluit direct van wal te steken en mijn sluitsteen verhaal uit de doeken
te doen, althans een beetje scripties vertellen kan geen kwaad want door deze test zal
slechts de gene die uitverkoren is bij de orde der sluitsteenderen kunnen komen. De
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mensen herkennen mijn nieuwe gedaante niet wat mij het gevoel geeft dat ik ze niet
lastig val met hetzelfde verhaal. Dit keer duurt het even voordat ik tot ze door lijk te
dringen maar op het moment dat ik de bijl erbij neer wil gooien wordt ik toch nog
uitgenodigd door een jongen met bijzondere lach. Nadat hij me uitnodigt maakt hij
direct ruimte voor me en rent naar de andere kant van de groep waar hij iedereen lijkt
te vertellen dat ze wel aardig tegen me moeten zijn. Ik neem plaats naast een krullige
jongen die zich minder op het voetbal lijkt te focussen dan de rest. Dat is ook een eis
voor een lid van orde der sluitsteenderen. Je moet ook oog hebben voor de diepere
zaken van het leven. De ondervraging van het eventuele nieuwe lid verloopt soepel en
hij blijkt beter na te denken over de mogelijkheden van de sluitsteen dan de andere
voetbalkijkende heren. Wederom wordt er bier aangeboden en dit keer ook nog een
kippenpootje. Omdat een paar personen geen aandacht lijken te hebben voor mij
besluit ik maar alle pootjes op te eten. Soms moet je aandacht opeisen, hoewel maar
gering resultaat lijkt te geven. Het grootste deel blijkt geen volk te zijn voor mijn
sluitsteen en ik besluit verder te gaan nadat ik ze nog een laatste hel en verdoemenis
preek geef voor degene die de sluitsteen niet uiterst serieus dreigen te nemen.

Na vijf minuten lopen komt er een politiewagen met Bert achterin langs gereden. De
politie vraagt of Bert een bekende van me is wat ik bevestig. Of ik Bert even mij naar
huis wil nemen? Voor ik het weet zit ik bij Bert op de achterbank en ik vraag of ze
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ons naar huis kunnen rijden. Dat blijkt geen probleem te zijn en een kwartier later
zit Bert bij mij op de kamer een kopje thee te drinken. Volgens hem is het voor mij
ook goed thee te drinken maar daar doet het lid van de orde der sluitstenen niet aan.
Dan vraag ik Bert waarom hij het in zijn hoofd haalt om door de politie opgepakt te,
mee naar mijn kamer te gaan en vervolgens vergeet mij te bedanken voor het opofferen van mijn dagje uit. Hij loopt rood aan, en zegt iets over niet om kunnen gaan
verantwoordelijkheden en dat ik het niet goed begrepen heb. Ik probeer hem rustig
te vertellen dat hij niet zo hoog van de toren moet blazen, hij heeft het immers wel
tegen de leider der leiders van de orde der sluitstenen. Bert loopt boos weg en blijft
vervolgens vijf dagen lang voor mijn deur zitten.

Vijf dagen later ben ik het zat. Bert kan de pot op en ik ga. Naar de stad, de sluitsteen blijkt niet te kloppen want na drie dagen vloog die nog niet door mijn raam op
de vierde verdieping. Volgens de overleveringen zou ik maximaal 72 uur opgesloten
kunnen zitten. Teleurgesteld besluit ik maar een eind te gaan wandelen. Om weg
te kunnen komen moet ik in eerste instantie een vriend van Bert meenemen. Maar
al snel weet ik van hem af te komen door hem in een kuil te gooien en er stenen
bovenop te leggen. Ik ben mijn portemonnee vergeten maar besluit dat het niet slim
is om zonder vriend die weer op te gaan halen van mijn kamer. Dan ga ik wel naar
de stad waar een groot feest schijnt te zijn, en voor ik weet heb ik een dood biertje
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gevonden. Voor mij voelt dat, na vijf dagen droogstaan, als levend water. Tien volle
en vijftien halvolle biertjes later kom ik tot mijzelf. Opgelucht, dat ik een fijnedag
heb gehad loop ik rustig naar mijn kamer. Maar niet zonder de voortuin heren te
bedanken die mij vaker hebben onthaalt. Daar lijk ik altijd welkom te zijn, hoewel
ze me nooit herkennen. Dit blijkt ook nu het geval, die vijf dagen opgesloten zitten
door Bert heeft me dusdanig veranderd dat ik schijnbaar niet meer te herkennen ben.
Het is routine geworden en de uitnodiging is na 30 seconden al binnen. Voor ze wat
tegen me hebben kunnen zeggen begin ik hun te vertellen over wie ik ben, waar ik
woon, welke drugs ik heb gebruikt, dat ik al op mijn kamer zou moeten zijn en dat
er een vriend van Bert ligt te slapen. Eindelijk lijk ik weer normaal te kunnen praten
met mensen en het is erg gezellig. Na vier wijntjes te hebben gedronken en de heren
netjes te hebben bedankt loop ik rustig naar huis. Na tien meter komt Bert eraan
gerend met een spuit in zijn handen, hij injecteert de vloeistof en alles wordt donker
voor mijn ogen.

Bert zit al zes maanden voor mijn deur. Hij zegt niks, maar laat af en toe een vriend
binnen om mij eten te brengen en even met mij te laten praten. Als de vriend vertrokken is gaat Bert weer voor mijn deur liggen. Hij heeft mij verteld dat hij minstens
nog zes maanden zal blijven liggen en dat als ik vraag of hij weg kan gaan, hij er minstens nog zes maanden extra zal blijven. Het beste wat ik kan doen is mijn tijd even
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uitzitten. Ik mis de voortuinvrienden en wil zou ze graag willen vertellen ze komende
zomer weer op mij kunnen rekenen.

JP
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Waarde abituriënt,
Bent u benieuwd geraakt naar de heren die deze hersenspinsels op papier hebben
gezet? Is uw literaire hart harder gaan kloppen? Bent u nieuwsgierig geraakt naar dat
ene culturele, literaire bastion van het Nijmeegse Studentenleven?
Corpsdispuut ter Sociëteit de Gong, het dispuut dat mensen als Jo Cals, Godfried
Bomans en Han Fortmann tot haar reünisten mag rekenen, is een van de oudste
disputen van Nijmegen, opgericht op 6 oktober 1927. Elke dinsdag vanaf acht uur ‘s
avonds hebben wij dispuutsavond in de kelder van ons dispuutshuis, Het Melkhuis.
Daar organiseren we lezingen, debatten, muziek- en zangavonden, of we gaan naar
een voorstelling, opera of film.
Wilt u eens meemaken hoe de Gong wekelijks probeert wat diepgang te vinden?
Schroomt u zich niet om op dinsdag eens binnen te lopen aan de Groesbeekseweg
147 (op de kruising met de Heyendaalseweg).

Met een uitnodigend Vae Soli,
W. Spaak
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